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Фотопортрет М.Грушевського до дипломатичного паспорта У Н Р, 
виданого у Відні 10 жовтня 1919 p.



«...HI ХВИЛІ НЕ ВВАЖАВ СЕБЕ ЕМІГРАНТОМ, 
ТІЛЬКИ ЗАКОРДОННИМ РОБІТНИКОМ 

НА НАШІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НИВІ» 
(Публіцистика Михайла Грушевського доби еміграції: 

квітень 1919 р. — лютий 1924 р.)

Двадцятилітня доба розвою грушевськознавства в Україні відзначена ґрунтовними 
монографічними дослідженнями, виданнями праць ученого, публікацією епістолярних та 
інших джерельних матеріалів. Проте до комплексного вивчення еміграційного періоду 
життя та діяльності Михайла Грушевського дослідники лише підступаються. Історіогра
фічний огляд засвідчує, що на сьогодні окремі аспекти еміграційного життя М.Грушев
ського в загальних рисах висвітлені у низці наукових студій і збірниках документів1. П о
чатковий період, який вчений зосередив на заснуванні Комітету незалежної України, 
проаналізував у вступі до публікації джерел до історії комітету А.Садов2. Окремі факти 
щодо заснування комітету подали В.Марочко в огляді листування М.Грушевського зі 
М .Ш рагом3, А.Жуковський у загальній статті про політичну та публіцистичну діяльність 
вченого у 1919—1924 pp.4 та інші автори5. В огляді В.Марочка знаходимо окремі відо

1 Слід зазначити, насамперед, низку монографічних досліджень, присвячених україн
ській політичній еміграції 1920-х pp. і збірок документів, які характеризують цей період та, 
зокрема, діяльність М.Грушевського: Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця 
української еміграції між двома світовими війнами. — Прага, 1942. — Ч. 1; Трощинський В. 
Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. — K., 
1994; и'іскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки X X  століття). — Київ; 
Нью-Йорк, 2006; Михайло Грушевський. Між історією та політикою (1920—1930-ті роки): 
Збірник документів і матеріалів /  Упоряд. Р.Я.Пиріг, Т.Т.Гриценко, О.С.Рубльов, A .A .Со
ловйова. — K., 1997; Українська політична еміграція 1919—1945: Документи і матеріали. — 
K., 2008. Чимало місця діяльності М.Грушевського в еміграції відводять у своїх мемуарах 
політичні та громадські діячі. Серед таких джерел варто зауц^жити: Шаповал М. Щоденник 
від 22 лютого 1919 р. до 31 грудня 1924 р. Ч. І. — Нью-Йорк, 1958; Чикаленко Є. Щ о
денник. 1919—192Р /  Упоряд. І.Старовойтенко. — K., 2011; Винниченко В. Щоденник. — 
Едмонтон; Нью-Йорк, 1983. — Том другий. 1921—1925; Суровцова Н. Спогади. — K., 
1996. Окрема, одна з перших спеціальних добірок за темою, підготовлена в діаспорі: Михай
ло Грушевський у 110 роковини народження: 1866—1976 /  Записки HTLU. — Нью-Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1978. — T. CX CV II (розділ «Деякі документи про діяльність 
Грушевського на еміграції» /  Упорядкував М.Стахів). — С. 148—173.

2 Садов А. М.С. Гру шевський і Комітет Незалежної України за матеріалами родинного 
фонду Грушевських (ЦДІАК, Ф . 1235) / /  Український археографічний щорічник. Нова се
рія. — K., 2006. — Виц. 10/11. — С. 6 9 7 -7 2 4 .

3 Марочко В. «Щ о чути з України і Києва...»: Невідомі листи Михайла Грушевського 
1919—1922 pp. / /  Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — K., 2005. — 
Вип. 14. — С. 80—93.

4 Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С.Грушевського на еміграції 
1919—19z4 pp. / /  Український історичний журнал. — 2002. — №  1. — С. 9 6 —124.

5 Жуковський Â. Михайло Грушевський і Франція / /  Михайло Грушевський: Збірник 
наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці



VI ПЕРЕДМОВА

мості й про діяльність М.Грушевського на чолі Закордонної делегації У П С Р  та його ре
дакційну роботу в партійному органі «Борітеся —  Поборете!»1. Спеціальну ж розвідку 
діяльності Закордонної делегації У П С Р  та її лідера присвятила відома дослідниця україн
ських есерів Т .Б евз2. Досить докладно у студіях сучасних істориків —  В.Потульницько- 
го3, І.Матяш4, В.Ульяновського5, Судина Д .6 —  висвітлюються науково-організаційні 
заходи М.Грушевського у справі заснування ним Українського соціологічного інституту та 
розгортання видавничих проектів. Особливо варто зазначити Грунтовну працю В.У\ья- 
новського7, яка базується не лише на збереженій архівній справі УСІ, але й на документах 
Празького архіву (Ц Д А В О  України) та опублікованих епістолярних джерелах. Проте, 
і ця науково-організаційна енергія історика вимагає подальшого студіювання, залучення 
невідомих дотепер його публіцистичних виступів, листування з  В.Кузівим8, Е.Фариняком9, 
Т.Починком10, К.Оіудинським11, неопублікованого листування з рідними, чеським істори-

від дня народження Михайла Грушевського. — Львів, 1994. — С. 219; Овдієнко П. 
М.С.Грушевський як політичний діяч/ /  Наукові записки Ніжинського державного педаго
гічного інституту ім. М.В.Гоголя. — 1996. — Т. 16. — Вип. 1. — С. 97—102; Цвенгроил Г. 
Франкомовні літературно-народознавчі публікації Михайла Грушевського в Парижі / /  Ми
хайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді і повідомлення наукової конференції. —
Львів, 1995. — С. 209-212.

1 Марочко В. «Щ о чути з України і Києва...»: Невідомі листи Михайла Грушевського
1919-1922 9р. —  С. 80—93.

2 Бевз ТА. Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціо- 
нерів / /  Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — 2009. —
T. XXIII. — С. 368-385 .

3 Потульнииький B A .  Наукова діяльність М.С.Грушевського в еміграції (1919— 
1924 pp.) //У ІЖ . — 1992. — №  2. — С. 18-58 .

4 Матяил І. Український соціологічний інститут М.С.Грушевського: основні напрями та 
етапи діяльности / /  Український історик. — 2000. — Ч. 4. — С. 44—56.

5 Ульяновський В. Українська наукова і культурницька еміграція у Чехо-Словаччині 
між двома світовими війнами / /  Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоно
вича. — K., 1993. — С. 477—498; Його ж. Проекти українського соціологічного інституту 
Г І̂.С. Грушевського / /  Філософська і соціологічна думка. — 1992. — №  7. — С. 109—123; 
Його ж. Чому не було створено «празької історичної школи» М.Грушевського? / /  Україн
ський історик. — 2002. — Ч. 1 -4  (152-155). — С. 209-256 .

6 Судин Д .Ю . Женевський період діяльності Українського соціологічного інституту 
(серпень 1919 — березень 1920 pp.) / /  Вісник Львівського університету. Серія соціологіч
на. — 2012. — Вип. 6. — С. 37-50 .

7 Ульяновський В. Чому не було створено «празької історичної школи» М.Грушевсько
го? — С. 2 09-256 .

8 Окремі листи опубліковані: Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузі- 
ва І  І  Український історик. — 1995. — Ч. 1—4. — С. 190—203. Повний корпус взаємного 
листування зберігається: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 266; Сгю. 576.

9 Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (З а  час від 28.1.1922 до 12.II.19z7) /  До 
друку підготував М.Антонович / /  Український історик. — 1976. — Ч. 1—4. — С. 121—130; 
Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  До друку підготував М.Антонович / /  
Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. П о—131. Неопубліковані листи Е.Фариня
ка до М.Грушевського зберігаються: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 93.

10 Листи М.Грушевського до Т.ПочинкаіЗ фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею- 
архіву ім. Д.Антоновича при УВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Публікація М.Антоновича / /  
Український історик. —  1969. —  Ч. 4. —  С. 7 8 - 9 8 ;  Листи М. Грушевського до Т .Починка
з додатком двох листівок до Д.Островського. З  матеріялів Музею-архіву ім. Д.Антоновича 
при УВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Коментар і примітки М.Антоновича / /  Український іс
торик. — 1970. — Ч. 1—3. — С. І68—183.

11 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинсь^ого (1894—1932 pp.) /  Упоряд. 
Г.Сварник, автор передмови Я .Дашкевич. — Львів; Нью-Йорк, 1998. Неопубліковані лис-



«...Hi хвилі не вважав себе емігрантом, тільки закордонним робітником...» VII

ком Я.Бідло, матеріалів слідчих справ Михайла та Катерини Грушевських. Окремого 
дослідження потребує доля бібліотеки УСІ. Надзвичайно важливою справою залиша
ється доля листів до вченого на еміграцію від рідних з Києва1, друзів та учнів зі Львова, 
приятелів із С Ш А . Аналіз епістолярію зазначеного періоду, проведений попередньо 
при підготовці коментарів, вказує, що переважна більшість листів, адресованих М.Гру- 
шевському до Праги, Відня та Бадена, на сьогодні не зафіксована в архівних збірках 
України.

Найскладніша і найуразливіша проблема повернення вченого з еміграції, яка вже 
багато років залишається дискусійною2, так само не вичерпала всіх джерел. Тут і реакція 
української політичної еміграції на цей крок вченого3, його неопубліковані кореспонденції 
до брата й сестри4, а також корпус листів з  еміграції доньки Катерини Грушевської5. Цей 
останній, надзвичайно інформативний не лише щодо даної проблеми, але й загалом до всіх 
аспектів еміграційного життя історика, дає змогу всебічно осягнути будні та важливі гро
мадські і наукові справи всього зазначеного періоду.

Поза увагою дослідників залишилася така важлива проблема, як діяльність М.Гру
шевського на чолі Союзу «Голодним України», заснованого ним у Відні. Головним дже
релом цієї шляхетної місії, яку взяв на себе вчений, можуть слугувати його численні 
звернення до американських українців, опубліковані в часописах С Ш А  і Канади. Всі вони 
здебільшого ніколи не передруковувалися в Україні й на сьогодні заповнюють важливу 
лакуну досліджень еміграційної доби М.Грушевського. Чимало інформації про діяльність 
Союзу містить листування вченого з  його діячами —  К.Студинським6, О.Олесем7, Ю.Ти-

ти К.Студинського до М.Грушевського еміграційного періоду зберігаються: Ц ДІАК Украї
ни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 93. — Арк. 89 ,90,115-116,149; Спр. 95. — Арк. 3-10 , 
2 4 -2 7 , 35-37 ; Спр. 96. — Арк. 732-737.

1 З в ’язки М.Грушевського з рідними через постійні переїзди поновилися лише на по
чатку 1922 р. У листі до М.Чечеля від 17 лютого 1922 р. М.Грушевський писав: «Сьогодні я 
дістав назад лист від брата (першии)» (Марочко В. «Щ о чути з України і Києва...»: Невідо
мі листи Михайла Грушевського 19І9—1922 pp. — С. о8).

2 Шевченко Ф . Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? / /  
УІЖ. — 1966. — №  11. — С. 13—30; Стахів М. Чому М.Грушевський повернувся в 
1924 році до Києва? (Жмут фактів і уривок зі спогадів) / /  Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка. — 1978. — T. CXCV II. — С. 109-147; Пристайко В., Шаповал Ю . 
Михайло Грушевський і ГПУ—НКВД. Трагічне десятиліття: 1924—1934. — K., 1996. — 
С. 19—34 (Розділ «Компроміс повернення»); Піскун В. Повернення Михайла Грушевсько
го в Україну як зваба більшовизму й надія на дію / /  Михайло Грушевський — науковець і 
політик у контексті сучасності. — K., 2002. — Ć. 45—54; Пиріг Р. Ідейно-політичні під
стави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою / /  УІЖ. — 2006. — 
№  5. — С. 4—19; Його ж. Михайло Грушевський і більшовицька влада: ціна компромісу / /  
Українська історична наука на шляху творчого поступу: Матеріали III Міжнародного наук, 
конгр^ру українських істориків. Луцьк, 17—19 травня 2006 р. — Луцьк, 200/. — С. 358— 
364; Його ж. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації / /  Вісник 
КНУ імені Тараса Шевченка. — 2007. — Вип. 9 Ї/93 . — С. 47—50.

3 Інститут рукопису НБУВ (далі — IP НБУВ). — Ф . 357. — №  42.
4 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі — Ц ДІАК Украї

ни). — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 1285,1425.
5 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 1286,1396,1425,1430,1453,1458.
6 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського.
7 Листи М.Грушевського до Олександра Олеся /У Листування Михайла Грушевсько

го. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака; ред. 
Л.Винар. — С. 221—269; Листи Олександра Кандиби (О^еся) до Михайла Грушевсько
го / /  Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 
2006. — Т. З /  Упоряд. Г.Бурлака, Н.Лисенко; ред. Л.Винар. — С. 407—447.
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щенком1, а також представниками цієї громадської інституції в Україні —  О.Грушевським2 
та Н. Романович-Ткаченко3.

*  *  *
Короткий історіографічний огляд на тлі змісту другої книги четвертого тому одно

значно засвідчує, що до наукового обігу вводиться унікальний корпус джерел до рекон
струкції багатогранної діяльності М.Грушевського в еміграції —  його публіцистичний 
доробок. Можливо, більше, аніж у попередні періоди, цей доробок носить біографічний 
характер, що дає змогу, інколи по днях, відтворити хронологію подій, організаційних за
ходів, зустрічей, «мандрів» по Європі. Цей публіцистичний комплекс завершує серію 
«Суспільно-політичні твори» 50-томного видання творів Михайла Грушевського. І хоча 
хронологічно книга охоплює період від листопада 1918 р. до жовтня 1926 p., основний 
масив праць, презентований у ній, належить до публіцистичної спадщини вченого доби 
еміграції. Праці розділу І (листопад 1918 р. — квітень 1919 р.) засвідчують, що, відійшов
ши від «великої політики», М. Грушевський залишався до певної міри її учасником, але не 
головним героєм, що й зумовило його від’їзд в еміграцію. У своїх працях цього періоду він 
висловлює власний погляд на новий період в історії Української революції та діяльність 
своїх політичних опонентів.

Переважна більшість статей, вміщених у II—IV розділах, була опублікована у видан
нях, що виходили в Америці, Канаді, Австрії, Франції та Чехословаччині, й вводиться до 
наукового обігу в Україні вперше. На шпальтах та сторінках цих часописів, іноді рідкісних 
і збережених в Україні в поодиноких примірниках, іноді недоступних для читача через їхній 
жалюгідний фізичний стан, вдалося виявити 55 публікацій, з них II4 —  не зафіксованих 
у бібліографічних покажчиках творчого доробку М.Грушевського. Власне, це обумовлене 
тим, що, надсилаючи свої листи чи заклики до американських чи канадійських земляків, 
учений часто і сам не мав відомостей, чи побачили вони світ. Не мали про це відомостей, 
бо не отримували повних комплектів видань, і укладачі бібліографії, на чому, згадуючи 
роботу над покажчиком 1928 p., наголошував В.Дорошенко: «[...] чимало його статей, 
друкованих по закордонних українських виданнях, не ввійшло до цього показника»5.

У найдоступнішому джерелі, автобіографії 1926 p., свою публіцистичну та організа
ційну діяльність на еміграції М.Грушевський охарактеризував лаконічно: « З  кінцем бе-
------------------------ о

1 Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 
2012. — Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка /  Упоряд. О.Мельник; 
ред. Л.Винар, І.Гирич.

2 Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 1285.
3 ІР НБУВ. — Ф . 121. — №  11, №  49-51.
4 «Поклик [Комітету незалежної України]» (26 липня 1919 p.); «Проект Українського 

соціологічного інституту»; «До народів цивілізованого світу» (15 січня 1920 р.); «Лист від 
М.Грушевського» (10 квітня 1922 р.); «Духа не угашайте! В справі допомоги голодним на 
Україні до земляків в Америці» (19 липня 1922 p.); «Братам в Америці» (10 грудня 1922 p.); 
«До Українського Червоного Хреста в Канаді» (24 грудня 1922 p.); «В ім’я української 
культури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном. Український соціологіч
ний інститут звертається з гарячим прошениям помочі!» (бл. 26 квітня 1923 p.); «Від Україн
ського соціологічного інституту»; «Подяка [від Союзу “Голодним України”]»; «До земляків 
в Америці» (17 лютого 1924 p.). У книзі II Т. 4 подано 19 праць, не зафіксованих у бібліогра
фічних покажчиках, а загалом у томах серії «Суспільно-політичні твори» — 46 публікацій.

5 Дорошенко В. Життя й діяльність Михайла Грушевського / /  Михайло С. Грушев
ський. Вибрані праці. Видано з нагоди 25-річч%з дня його смерти (1934—1959) /  Зібрав і 
упорядкував матеріали Микола Галій. — Нью-Йорк, 1960. — С. 27.
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резня через Галичину виїхав за кордон, в делегації від партії укр. соц. революц. на конфе
ренцію II Інтернаціоналу, і взяв участь в Люцернській конференції (докладне звідомлен- 
ня про сю делегатську діяльність надр, в «Борітеся —  Поборете!», ч. 3). Восени того ж
1919 р. виступив з проектом організації «Українського соціологічного інституту» і, одер
жавши деякі кошти для цього, зайнявся цією організацією. Жив в Празі, Берліні, Відні, 
Женеві, Парижі; брав участь в організації часописи « L ’Europe Orientale», «Борітеся —  
Поборете!», «Наш стяг», друкував в них багато статей і окремі брошури»1. Більш до
кладними відомостями про цей важливий аспект еміграційної доби вчений ділився з то
дішніми приятелями, зокрема К.Студинським, В.Кузівим, Е.Фариняком таТ.Починком. 
У листі до львівського колеги К.Студинського від 4 квітня 1923 р. М. Грушевський подає 
парафразу зі свого чергового звернення до американських земляків і коментує її: «Се 
парафраза з  моєї чергової відозви до наших громадян в Америці, котрі я з  невеликим 
успіхом, але з великою витривалістю скребу от уже повних чотири роки свого загранич
ного життя (не еміграції, бо ні хвилі не вважав себе емігрантом, тільки закордонним ро
бітником на нашій національній ниві)»2.

Одним з перших публіцистичних проектів невтомного «закордонного робітника на 
національній ниві» став часопис « L ’Europe Orientale» («Eastern Europe»), «заснований 
перед Люцернською конференцією соціалістичними групами нових республік Сходу для 
солідарної охорони їх інтересів»3. Проект був пов’язаний з потребою згуртування народів 
колишньої Російської імперії з  метою поширення інформації серед західного суспільства 
про їхню боротьбу за самостійність і суверенність, впливу на рішення Антанти щодо ви
знання їхньої незалежності. Це згуртування відбулося навколо Товариства опіки нових 
республік Східної Європи (Комітету незалежності нових республік бувшої Росії), ство
реного на установчих зборах в Женеві 6 січня 1920 p., та названого журналу, які Михай
ло Грушевський називав «малим соціалістичним Інтернаціоналом». Журнал мав підзаголо
вок «Для оборони нових Республік Сходу», маючи на увазі Естонію, Латвію, Литву, 
Білорусь, Україну, Кубань, Північний Кавказ, Азербайджан, Грузію і Вірменію. М.Гру
шевський був не лише ініціатором видання, але й забезпечував фінансування, головно, 
коштом заснованого ним Комітету незалежної України (у листопаді 1919 р. К Н У К  пере
дав 5 тис. франків на утримання журналу4). У своїх зверненнях до американських земля
ків він інформував про вихід журналу та закликав до підтримки видання. Так, у листі до 
Мирослава Січинського наголошував: «Наша була ініціатива і на наших плечах буде голов
ний його тягар»5. А  у зверненні до українців в Америці від 27 вересня 1919 р. закликав: 
«Сей журнал видається представниками нових республік, які організувались в бувшій 
Росії, при участі заграничних письменників, котрі порозуміли потребу оборонити сі рес
публіки від тої великої Росії та великої Польщі, що їх нерозважно заходилась будувати 
мирова конференція. Поширюйте англійське видання сього журналу між американською 
суспільністю, добивайтесь, щоб він був по всіх бібліотеках та читальнях і скрізь, де його 
можуть люди бачити»6 Найдокладнішим джерелом до історії « L ’Europe Orientale», окрім

1 Грушевський М.С. Автобіографія, 1926 р. / /  Великий Українець: Матеріали з життя 
та діяльності М.С.Грушевського /  Упоряд. А.П.Демиденко. — K., 1992. — С. 198.

2 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 92.
3 Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 68.
4 Садов А. М.С.Грушевський і Комітет Незалежної України... — С. 707, 709.
5 Лист від професора Мих[айла] Грушевського [до Мирослава Січинського] (23 серпня

1919 р.) {див. у цьому томі).
6 Грушевський М. До українців в Америці (27 вересня 1919 p.). Подібні інформації про 

видання подано також у «Поклику [Комітету незалежної України]» (26 липня 1919 р.) та 
«Листі від проф[есора] М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 р.) (див. у цьому томі).
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згаданих вище листів і звернень Михайла Грушевського, залишається його стаття «В  пер
шій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р .)»1. З  1 вересня 1919 р. по 16 січня 1920 р. в Парижі паралельно французькою та 
англійською мовами вийшло 12 номерів у 10 випусках, у яких М. Грушевський опублікував
6 статей, що увійшли до розділу II книги. З а  спостереженнями дослідника публіцистики 
М.Грушевського доби еміграції А.Жуковського, ці статті, розраховані на зарубіжного 
читача, вирізнялися урівноваженістю й «позбавлені ідеологічного та партійного забарв
лення»2. Всі 6 статей М.Грушевського з цього часопису вперше вводяться до наукового 
обігу в перекладі українською.

Як уже зазначалося, проект « L ’Europe Orientale» («Eastern Europe») був безпосе
редньо пов’язаний з  діяльністю Комітету незалежної України, історію якого найдетальні- 
ше висвітлив учений у статті «Ліквідація Комітету незалежної України».

Наступним проектом Михайла Грушевського став журнал «Борітеся —  Поборе
те!» —  неперіодичний друкований орган Закордонної делегації Української партії соціа- 
лістів-революціонерів. Варто зауважити, що лише чи передусім суспільно-політичні праці 
вченого, опубліковані на сторінках цього часопису, стали предметом дослідження публі
цистичної діяльності М.Грушевського в еміграції у спеціальних статтях А.Жуковського3, 
О.Богуславського4, Г.Корольова5. Тут дослідники певним чином «пливуть» у фарватері 
сучасників вченого, адже саме обговорення його публіцистичних виступів на сторінках 
«Борітеся —  Поборете!» набуло найбільшої контроверсійності у тодішньому середовищі 
української політичної еміграції6. Автори полишають за межами своїх студій загальну 
характеристику публіцистичної діяльності історика доби еміграції, яка насправді виглядає 
набагато різноманітнішою й рельєфнішою. Жодний із дослідників, хто писав про публі
цистику М.Грушевського 1919—1924 pp., не зауважив на її інформаційному потенціалі, 
біографічних аспектах праць, що доповнюють цілісність джерелознавчого комплексу ви
вчення багатогранної діяльності вченого зазначеної доби.

Ідея заснування видання зародилася ще у 1919 p., але реальні кроки були зроблені 
лише влітку 1920 p., про що свідчить лист М.Грушевського до М.Чечеля від 17 липня
1920 p.: «Збірник надумали «Борітеся —  Поборете» 40 с.»7. Біля витоків журналу сто
яли також закордонні члени У П С Р  М.Грушевський, М.Чечель, М .Ш рагта М.Шаповал,

1 Див. у цьому том і , розділ III.
2 Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С.Грушевського на еміграції 

1919—1924 pp. — С. 120. Передруки франкомовного варіанту всіх статей (за винятком 
«Століття нового українського театру») здійснені у виданні: Mykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et 
son oeuvre. — Paris, 1997. — P. 131—147.

3 Жуковський A. Політична і публіцистична діяльність М .С.Грушевського на еміграції
1919 -1924  pp. — C. 96-124 .

4 Богуславський О. Дороговкази і манівці: пошук національної ідеї в еміграційній полі
тичній публіцистиці М.Грушевського / /  Збірник праць науково-дослідного центру періоди
ки. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С. 548-559.

5 Королъов Г. Трансформація федералістської концепції М.Грушевського в роки емігра
ції (1919—1924) / /  Історичний журнал. — 2009. — №  2. — С. 64—70.

6 Гирич І. Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на 
тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського) / /  Михайло Грушевський і 
українська історична наука. — Львів, 1999. — С. 47—64; Тельвак В. Діяльність Михайла 
Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років / /  Історіографічні 
дослідження в Україні. — K., 2008. — Вип. 18. — С. 181—203.

7 Марочко В. «Щ о чути з України і Києва...»: Невідомі листи Михайла Грушевського
1919-1922 pp. — С. 90.
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які «по зрілих размишлєніях» прийшли до висновку, «що пора нам нарешті повнійш по
казати свою фізіономію, як партії, видати для того журнал»1. Загалом упродовж вересня
1920 р. — лютого 1922 р. вийшло 10 чисел журналу, на сторінках якого М.Грушевський 
видрукував 10 статей і листів, які вміщені в розділі III книги. Останнім у лютому 1922 р. 
вийшов №  6, повністю відведений проекту «Програми Української партії соціялістів-ре
волюціонерів (У П С Р )», до якого М.Грушевський підготував розділи: «Загальні завдан
ня партії і сучасний момент», «Програма політична», «Програма культурна». М. Грушев
ський дбав не лише про зміст, але й розповсюдження журналу. У листі до В.Кузіва
1 листопада 1921 р. він писав: «Я  вважаю, що виданнє дуже користне, бо воно розроб
ляє —  властиво воно таки одно —  принципи нового ладу (розуміється, не у всім, може, 
влучно, але відразу тільки Атена з  голови З е вса  вийшла!). Тим часом, фонди 
вичерпались! »2

Гостру дискусію в середовищі українських емігрантів викликала програмова стаття 
М.Грушевського «Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки
з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії», яка відкрила перше число 
журналу і стала першою політико-історіософською роботою вченого доби еміграції. У пе
ріод краху збройної боротьби за українську незалежність М.Грушевський мусив зробити 
поправу на тогочасну політичну ситуацію: на відміну від свого політичного заповіту, яким 
стала праця «Н а порозі Нової України», націоналістичний дискурс початку 1918 р. по
ступається місцем класовому, соціальному. Проте постулати цієї праці аж ніяк не свідчи
ли про відмову автора від ідеї самостійності й незалежності України: він керувався радше 
тактичними міркуваннями, аніж стратегічними, і був впевнений у можливості паралель
ного розв’язання української соціальної проблеми й проблеми незалежності України3. 
Виходити зі становища ідеального стану речей не дозволяли нові політичні реалії, що 
склалися в Україні та довкола неї. Осмислюючи їх, учений закликав до пошуку компромі
сів з більшовиками, так як іншої реальної політичної сили на той час не було. Критично 
оцінюючи тогочасну політику більшовиків в Україні, М.Грушевський стверджував, що 
поточні реалії і загроза повернення російського імперіалізму змушують українські полі
тичні партії шукати згоди з більшовиками, навіть ціною певних поступок. «[...] тут і в 
Галичині люде приходять до переконання, що Радянську Україну таки прийдеться при
йняти за реальний зародок укр[аїнської] державносте», —  писав вчений у листі до аме
риканського приятеля В.Кузіва4. М.Грушевський прагнув використати цей шанс і впли
нути на політичний розвиток цього «зародку», тому відкрито формулював свою головну 
позицію і стратегічну мету компромісу: «в відносинах до Росії Українська Республіка 
мусить бути самостійною і незалежною» з багатопартійною системою. Ідея ж федерації, 
яку, на думку Г.Корольова, М.Грушевський перетворив на політичну платформу, зовсім 
не відкидала, а включала ідею самостійності. Адже федералізм Грушевського був тактикою, 
за якою стояла стратегія самостійності України.

Публікація посилила невдоволення прорадянськими настроями її автора, що нарос
тало. Засновник державницької течії в українській історичній думці В.Липинський зви
нуватив М.Грушевського у відмові від своїх попередніх незалежницьких та державницьких

1 Марочко В. «Щ о чути з України і Києва....... — С. 90.
2 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Он. 1. — Спр. 266. — Арк. 8.
3 Гирич І. Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на 

тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського). — С. 62—63.
4 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 15 зв.
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позицій, історіографічних поглядів1. Аналізуючи критичні зауваги В.Липинського, відомий 
грушевськознавець І.Гирич підсумовує: « З  огляду на врахування реалій часу важко за 
перечити М.Грушевському в логічності його візій сучасного українського життя. Хоча 
теоретично з позиції «чистої» політики більшу рацію мав В.Липинський»2. Не менш гостро 
критикували тези статті Д.Дорошенко, С.Томашівський, М.Шаповал, Д.Донцов, О.Бур- 
натович та ін.3 Проте, «чисті» політики залишалися в еміграції, а М.Грушевський повер
тався в Україну, бо «іншої України нема». І той «індивідуальний подвиг», яким називають 
останнє десятиліття вченого (1924—1934 pp.)» став незаперечним свідченням реалізації 
стратегічних планів видатного історика: він вибудовував міцний підмурок правдивої україн
ської історії та української незалежності.

Своєрідним начерком діяльності У П С Р  у нових умовах стала стаття М.Грушевсько
го «Н а село! (Чергові завдання української трудової інтелігенції)», що продовжила працю 
«Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на 
конференціях закордонних членів партії» й отримала не менше гострих критичних відгуків. 
У ній М. Грушевський формулює чергові завдання трудової інтелігенції в організації еко
номічного, соціального і культурного життя на селі як «забезпечення нашої будучності». 
В кореспонденції до американського приятеля Т.Починка від 5 липня 1923 р. вчений 
характеризував її як «програму-шахішиш, на дальші часи»4. Не сприйняв змальовану 
ідилічну картину соціалізованого села тогочасний активний опонент М.Грушевського
В.Липинський: «Найбільше сумним, одначе, а заразом найбільше характерним являєть
ся те, що ці милі есерівські фантазії про ідилію соціалізованого села не перешкодили проф. 
Грушевському в літі 1921 р. предлагати свої послуги большевикам, які реально і на ділі 
винищують те саме українське село, за долю якого так ніби турбувався есерствующий 
інтелігент М.Грушевський»5. На досить виважену думку сучасного дослідника І.Гирича, 
«висловлюючи готовність повернутися в Україну, М.Грушевський аж ніяк не збирався 
допомагати більшовикам руйнувати село, а якраз навпаки силами легалізованої партії 
есерів хотів зупинити таке руйнування. Він шукав компромісу з більшовиками саме для 
того, щоб врятувати життєві сили українського села і мати передишку для перегрупуван
ня українських політичних сил в нових умовах совєтської України»6.

Окремі статті та листи М.Грушевського, опубліковані в «Борітеся —  Поборете!», 
відкривають тематичний блок праць автобіографічного характеру, що увійшли до цієї 
книги. Незаперечним «лідером» цього блоку є стаття «В  першій делегації Української 
партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р .)» —  унікальне дже
рело до вивчення діяльності М.Грушевського у перший рік його перебування в еміграції

1 Правобережецъ В. [Липинсъкий В .]  Замітки на полях демократичної преси І  І  Хлі
боробська Україна. — Відень, 1920—1921. — Збірник II, III і IV. — С. 174—178; Липин
съкий В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / /  
Липинсъкий В. Повне зібрання творів, архів, студії. — Київ; Філадельфія, 1995. — Твори: 
Том 6. — Книга 1. — С. 71, 79.

2 Гирич І. Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на 
тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського). — С. 61.

3 Телъвак В. Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої 
половини 20-х років / /  Історіографічні дослідження в Україні. — K., 2008. — Вип. 18. — 
С. 187-201.

4 Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). — С. 95.
5 Липинсъкий В. Листи до братів-хліборобів. — С. 166.
6 Гирич І. Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на 

тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського). — С. 61.
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(квітень 1919 р. — квітень 1920 p.), яке дає змогу укласти детальну хронологію перебу
вання вченого в тих чи інших європейських столицях, його організаційних заходів із за 
снування Комітету незалежної України, Українського соціологічного інституту, участі в 
Люцернській конференції, важливих зустрічей тощо. Інформаційний потенціал цієї статті, 
який важко переоцінити на тлі інших джерел, ще не поцінований відповідно сучасними 
дослідниками. До блоку публікацій, що носять автобіографічний характер, належать також 
три листи, опубліковані в друкованому органі Закордонної делегації У П СР: «До наших 
спроб співробітництва з У С РР. До В[исоко]поважаних товаришів: М.В.Левицького, 
пов[новажного] пред [ставника] У С РР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] торговельної] 
місії, Д.Е.Кудрі, пред [ставника] Вукопспілки в Празі» (29  жовтня 1921 p.); «До редак
ції «Вперед»-у у Львові» (29  жовтня 1921 р.) та «Відкритий лист Мих[айла] Грушев
ського, закордонного делегата У П С Р , голові Ради народних комісарів Української Со
ціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському» (15 листопада 1921 p.).

Доповнюють цей автобіографічний блок і публікації, що увійшли до розділу IV і 
книги II. Найбільший за обсягом розділ IV містить окремі нариси, статті, листи, звернен
ня, поклики, опубліковані в американських, канадійських, австрійських, чеських виданнях, 
часописах Галичини («Свобода», «Америка», «Народна воля», «Український голос», 
«Громадський голос»). Особливо насиченою інформативністю вирізняється автобіогра
фічна стаття «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни», яка не раз передрукову
валася підзаголовком «Автобіографія Михайла Грушевського, 1914—1919»2. Варта уваги 
і праця « З  недавнього минулого», уважний аналіз змісту якої допоміг встановити важли
ві деталі щодо мемуарної спадщини вченого. Насправді ця стаття є коротким начерком 
другої частини «Споминів»3 історика, які відтворюють період його перебування на за 
сланні у Москві та початковий період діяльності Української Центральної Ради. Підго
тувавши даний план-начерк, учений взявся до написання «Споминів»: час написання 
« З  недавнього минулого» (1 січня 1922 р.) співпадає з початком роботи М.Грушевського 
над відповідним розділом спогадів (12 січня 1922 p.).

Незначну за обсягом архівну справу4 щодо заснування та діяльності Українського 
соціологічного інституту суттєво доповнюють відомості, подані у статтях і зверненнях 
М. Грушевського на підтримку наукової установи: «Проект Українського соціологічного 
інституту»; «В  справі Українського соціологічного інституту» (12 березня 1920 p.); «Від 
Мих[айла] Грушевського. До шановних земляків в Америці» (20  листопада 1921 p.); «До 
шан[овних] земляків в Америці» (не пізніше 4 квітня 1923 p.); «В  ім’я української куль
тури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном. Український соціологіч
ний інститут звертається з гарячим прошениям помочі!» (бл. 26 квітня 1923 p.); «Від 
Українського соціологічного інституту». Важливу інформацію щодо заснування інституту 
М.Грушевський подає також в автобіографічній статті «В  першій делегації української 
партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р .)». Три з зазначених 
публікацій —  «Проект Українського соціологічного інституту», «В  ім’я української куль

1 «Лист від професора Мих[айла] Грушевського [до Мирослава Січинського]» (23 серп
ня 1919 p.), «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни», «На Новий рік», «До земля
ків в Америці» (17 лютого 1924 p.).

2 Український історик. — 1966. — Ч. 1—2. — С. 9 8 —101; Великий Українець. Мате
ріали з життя та діяльності М.С.Грушевського /  Упоряд. А.Демиденко. — K., 1992. —
С. 214-219.

3 Грушевський М. Спомини /  Публікація та примітки С.Білоконя / /  Київ. — 1989. — 
№  8. — С. 103-126.

4 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66.
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тури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном. Український соціологіч
ний інститут звертається з  гарячим прошениям помочі!» (бл. 26 квітня 1923 р.) та «Від 
Українського соціологічного інституту» —  не зафіксовані в бібліографічних покажчиках 
М. Грушевського.

На особливу увагу заслуговує «Проект Українського соціологічного інституту», який 
за своїм змістом повторює збережений лист (чернетку) М.Грушевського до міністра за 
кордонних справ У H P  В.Темницького, з  яким учений мав зустріч в 20-х числах серпня 
1919 р.1 і в якого знайшов розуміння своєї ідеї створення УСІ: «Розмову свою з  Вами 
позволю собі зібрати коротко до отсих точок. Діяльність моя за кордоном переконала мене, 
що не тільки честь української демократії, але й цілком реальні політичні інтереси україн
ського народу вимагають витрівалої систематичної праці за кордоном, щоб розсіяти 
хмари наклепів і неправд, пущених з  російських і польських кругів, вигладити помилки, 
допущені нашою дипломатією й вияснити причини й обставини ріжних вільних і невільних 
гріхів нашого життя останніх часів. Поруч дипломатичної роботи в кругах офіційних по
винна йти робота в сферах соціалістичних і радикальних, неприступних для дипломатичних 
представників, тим часом дуже впливових тепер, а в будущині —  се хазяєва життя, може, 
навіть скоро! Кількамісячні мої досвіди за кордоном мене переконали, що в сім напрямі 
можна зробити богато, і вже тепер зав’язалися деякі зав ’язки, з  котрими можна виходити 
в дальшій праці»2, —  писав М.Грушевський 21 серпня 1919 р. А  далі поданий план-завдан- 
ня інституту та його кошторис, які співпадають зі збереженим архівним текстом проекту. 
Вірогідно, цей лист М.Грушевський підготував до зустрічі, щоб передати його міністрові, 
а після наступної, яка відбулася наприкінці вересня, опрацював остаточний проект, дато
ваний 8 жовтня, який і був опублікований. Сучасний дослідник УСІ Д.Судин зазначає, 
що інститут був створений для прикриття політичної діяльності Комітету незалежної 
України і виступав його своєрідним «фасадом»3. Окремі статті М.Грушевського, і зокрема 
«Ліквідація Комітету незалежної України», підтверджують ці висновки: УСІ перебрав на 
себе всі видавничі плани КН УК, що, власне, і передбачалося.

Одним із важливих надбань УСІ стала його бібліотека, про яку вчений неодноразово 
згадував у своїх публікаціях. Еміграційні поневіряння УСІ (Женева, Прага, Відень) не
гативно вплинули на долю його книгозбірні. Покидаючи восени 1920 р. празький осідок 
УСІ (квітень — вересень 1920 p.), вчений залишив частину бібліотеки інституту та влас
них книг під опікою чеського історика, професора Карлового університету у Празі, дій
сного члена Н Т Ш  Ярослава Бідло (відповідно до угоди з  керівництвом історичного се
мінару цієї вищої школи від 25 січня 1921 р .)4. Готуючись до повернення в Україну, в 
листі від 2 січня 1924 p. М.Грушевський писав до чеського колеги: «Чекаю ріжних фор
мальностей, і коли вони будуть полагоджені, то можливо, що ще з  кінцем сього місяця 
виїдемо туди. Коли се здійсниться, я зараз по приїзді почну заходи, щоб Укр[аїнський] 
соціологічний] інститут міг функціонувати в Київі, і в такім разі перевезу туди і бібліоте
ку. До того ж часу прошу ще її ласкаво потримати у себе. Я  по приїзді до Київа напишу 
докладно, як з  сим справа стоятиме, і взагалі буду з  Вами утримувати кореспонденцію, 
коли позволите. Маю наукові плани широкі і ріжнородні: хотів би й історію України, й

1 Грушевський М. В першій делегації української партії соціалістів-революціонерів 
(Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

2 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 275. — Арк. 9 8 - 9 9  зв.; 94 зв .-9 4 .
3 Судин Д .Ю . Женевський період діяльності Українського соціологічного інституту 

(серпень 1919 --  березень 1920 pp.). — С. 42.
4 Потулъницъкий В Л .  Наукова діяльність М.С.Грушевського в еміграції (1919— 

1924 pp.). —  С. 50.
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історію літератури продовжити, і видавництво джерел організувати, і наукову часопись: 
не знаю, що з того удасться»1. Обставини повернення вченого в Україну складалися так, 
що він не мав можливості перевезти еміграційні книжкові надбання відразу до Києва. До 
певної міри, робив це свідомо. Так, у листі до сестри Ганни від 17 листопада 1923 p., ви
словлюючи сумніви щодо перспектив діяльності в Україні, М.Грушевський писав: «Я , ро
зуміється, тому не буду ніскільки настоювати на тім, щоб пропустили мої видання або 
навіть і бібліотеку УСІ, а тільки мою підручну робочу бібліотеку; все, може, останеться 
тут де-небудь на складі до кращого часу. Я  сам не маю ніяких ширших плянів як тільки 
мати змогу попрацювати над продовженнєм «Іст[орії] літ[ератури]» й «Іст[орії] Укр[аїни]». 
Коли час принесе кращі обставини —  добре, коли ні —  я зіставлю молодшим»2. Н езва
жаючи на всі плани й зусилля, М.Грушевському не вдалося реалізувати відродження УСІ 
на українському ґрунті, хоча сподівався, «що Українському соціологічному інституту до
ведеться відограти ролю нового наукового і культурного центру на Великій Україні»3. Не 
вдалося перенести в Україну і всю книгозбірню УСІ. З ’ясувати долю цієї збірки спробу
вали наприкінці 1930-х pp. львівські друзі, колеги та учні вченого. На запит М.Мочуль- 
ського 11 квітня 1937 р. Я.Бідло відповідав: «Проф. М.Грушевський, коли вирішив поїха
ти до Києва, попросив мене, щоб я тимчасово зберігав у своєму семінарі його книги. 
Оскільки їх було багато, я взяв лише частину з них. Це збірка літератури із соціології. Ці 
книги досі зберігаються у спеціальному відділенні історичного семінару Карлова універ
ситету в Празі [...]. Книг є майже 3 шафи —  близько 1000 томів»4. Останні згадки про 
празьку бібліотеку УСІ, у складі якої була й частина приватної збірки вченого, зустріча
ються в листі В.Дорошенка до М.Мочульського від 5 листопада 1938 p.: «Про книжки 
Мих[айла] Сергійовича] у Бідля [на той час професор Я.Бідло вже помер. —  Упоряд.] 
я розвідався у Празі через земляків. Добре було б їх забрати й спровадити сюди до біб
ліотеки Покійного»5. Найвірогідніше, реалізувати цей план не вдалося, і доля празької 
збірки УСІ вимагає на сьогодні окремого спеціального дослідження.

Цінним джерелом до вивчення голоду 1921—1923 pp. в Україні слід розглядати лис
ти М.Грушевського з закликом складати пожертви на підтримку голодуючих, відомостя
ми про діяльність очолюваного ним Союзу «Голодним України»6: «Лист від М.Грушев
ського» (10 квітня 1922 р.); «Духа не угашайте! В справі допомоги голодним на Україні 
до земляків в Америці» (19 липня 1922 p.); «Братам в Америці» (10 грудня 1922 p.); «До 
Українського Червоного Хреста в Канаді» (24 грудня 1922 p.); «До шан[овних] земляків 
в Америці» (не пініше 4 квітня 1923 p.); «Подяка [від Союзу «Голодним України»]». 
Заклики та відозви до американських українців у 1922—1923 pp. стали однією з най
важливіших тем публіцистичних виступів ученого. Так, у листі до американського прияте
ля В.Кузіва від ЗО червня 1922 р. він писав: «Тепер ще ся голодова акція держить мене в 
стані неустанного схвилювання. Написати листа, а тим більше якусь відозву в сій справі —  
се значить все се пережити»7.

1 ІР НБУВ. — Ф . 357. — №  70.
2 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Он. 1. — Спр. 1425. — С. 291-294.
3 Там само. — Спр. 266. — Арк. 83.
4 Центральний державний історичний архів України у Львові. — Ф . 379. — Оп. 1. — 

Спр. 9. — Арк. 9 —10 зв.
5 Там само. — Спр. 5. — Арк. 12—12 зв.
6 Союз «Голодним України», який очолював М.Грушевський, постав 21 квітня 1922 р. 

Серед засновників і діяльних членів Союзу були Н .Суровцева — його перший голова, 
О.Олесь, І.Коссак, М.Чечель, Ю.Тищенко та ін. Останній звіт Союзу був укладений у 
червні 1923 p., ліквідаційні збори відбулися в грудні 1923 р.

7 Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 111-112 зв.
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Отримуючи з  України відомості про голод, М.Грушевський не міг не писати заклики 
і відозви, які пересилав через американських приятелів —  помічників у цій шляхетній 
акції. З  ними ж ділився тими повідомленнями, що надходили з України. В одній з  корес
понденцій до В.Кузіва вчений писав: «Прокинувсь о хf  z 4-ій годині і не міг більше вле
жати, бо заїли думки. Вчора прийшло кілька листів з Київа, котрі знов перевернули мині 
душу. Ділять останню пайку, по 5 дол., найкращі наші культурні сили: Кричевський —  
найбільший артист, Квітка —  музик, муж пок[ійної] Лесі Українки, пані Черняхівська, 
донька Старицького, —  визначна письменниця, проф. Тимченко —  одинокий майже 
укр[аїнський] лінгвіст нині, і т. д., і терпнуть, що се вже, може, останнє... Не можу їх 
потішить, і собі кусок в губу не йде від сих гадок. Вдови, сироти, інваліди —  виснажені 
культурні робітники, наші культ[урні] світочі»1. Інколи, чекаючи звісток про публікацію 
тієї чи іншої своєї відозви та відповідної реакції заокеанських українців, підсумовував: «І 
знеохотили мене до публіцистики взагалі»2.

Повертаючись з еміграції, М.Грушевський з болем згадував всі ті докори, що сипа
лися на його голову і на еміграції, і перед тим. У листі до сестри та брата 16 грудня 1923 р. 
писав: «Але тут переважно вдоволені, що я їду, особливо галичане; вони тепер орієнту
ються на Рад[янську] Укр[аїну], сподіваються, що вона в короткім часі забере Галичину 
від Польщі, готові прилучитися до її хоч би й радянського] устрою, а тим часом хотіли б 
туди йти на посади і под. При сім думають, що я в тім усім можу помогти —  так недавно 
ще мене проклинали за соціалізм, большевизм, за Центральну] Раду, [е]с[е]рів etc! 
Цілком не рахуються з  тим, що я їду зовсім не на якісь політичні ролі, а на скромну науко
ву працю»3.

Щодо планів публіцистичної діяльності, то певні задуми вчений мав, адже перспек
тива «засудити себе на мовчання і абстиненцію від усякої громадської праці»4 видавалася 
йому досить сумною перспективою. Зокрема, в листі до К.Студинського від ділився 
своїм, до певної міри, конспіративним планом: «Прошу написати мені зовсім щиро, чи для 
Вас то не буде недогідним евентуально діставати від мене листи з Київа. Коли недогідно 
на В[ашу] адресу, то, може, напишете мені, на яку адресу можу писати. При тім я звізд- 
кою означав би те, що я з того просив би давати до друку як новинку. Я  обіцяв такі ко
роткі звістки до «Діла» і «Громадського] голосу», але то незручно було б посилати на 
редакції, я певен, що то не вийшло б за границю»5. Проте реалії виявилися ще прозаїчні- 
шими: в публіцистичну «школу» радянської України М. Грушевський вписатися не міг, та 
й не мав бажання. «[...] скажу Вам щиро і по-приятельськи, хочете —  вірте, хочете —  ні, 
що ще нічого не написав против свого переконання, ні в друкованих статтях, ні в листах. 
До мене багато вдавались від ріжних тутешніх газет, щоб я їм написав чи дав interview на 
політичні теми, але я відповідаю, що коли нема свободи друку, і я не можу писати, про що 
хочу, то волію триматись виключно наукових питань, і ніхто —  хоч би й ворог —  не до
веде мені, що я щось писав схлібляючи пануючим кругам»6. Єдина спроба вийти на публі
цистичну арену з подякою учасникам ювілейного зібрання з нагоди його 60-ліття від дня

1 ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 61-61 зв.
2 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 119 (лист від 4 серпня

1923 p.).
3 Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 1425. — Арк. 303-304.
4 Там само. — Спр. 266. — Арк. 285—285 зв. (лист від 20 серпня 1923 p.).
5 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 138 (лист від 28 груд

ня 1923 p.).
6 Листи М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островсько- 

го. — С. 180 (лист від 16 вересня 1924 p.).
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народження виявилася невдалою. «Одвертай лист акад[еміка] М.С.Грушевського до 
учасників його ювілейного свята 3 жовтня» побачив світ лише у львівському «Новому 
часі»1. Таким шляхетним жестом, зверненим до друзів, колег та учнів з усіх куточків 
України й з-за  кордону, завершилася понад 30-літня доба публіцистичної діяльності 
М. Грушевського.

•к *  *

Тексти, що публікуються у другій книзі четвертого тому серії «Суспільно-політичні 
твори», хронологічно охоплюють період від листопада 1918 р. до жовтня 1926 р. До 
книги увійшла 71 праця М. Грушевського, переважна більшість яких, насамперед періоду 
еміграції (55), передрукована вперше. Усі праці згруповані в чотири розділи. Перший із 
них охоплює період від листопада 1918 р. до квітня 1919 р. —  від нелегального становища, 
на якому М.Грушевський перебував після гетьманського перевороту, до його виїзду за 
кордон у середині квітня 1919 р. Статті цього розділу друкувалися у київських («Літера
турно-науковий вістник» і «Громада») та кам’янець-подільських періодичних виданнях 
(«Ж иття Поділля» і «Село»), станіславівському часописі «Нове життя». До другого 
розділу увійшли статті, опубліковані в паризькому журналі « L ’Europe Orientale» («Eastern 
Europe») —  органі нових республік колишньої Російської імперії, заснованому за участю 
М.Грушевського. Усі 6 статей вченого, що побачили світу вересні—грудні 1919 р. пара
лельно французькою та англійською мовами, творять один тематичний блок. У третьому 
розділі поданий тематичний блок статей і листів, що вийшли на сторінках друкованого 
органу Закордонної делегації У П С Р  «Борітеся —  Поборете!» й охоплюють період з 
червня—липня 1920 р. до листопада 1921 р. До четвертого розділу увійшли 42 праці, на
писані в період від квітня—червня 1919 р. до жовтня 1926 р. Серед них і окремі брошури, 
підготовлені М.Грушевським до Люцернської конференції, і статті, листи та відозви, 
вміщені в американських, канадійських, австрійських, чеських виданнях, часописах Гали
чини («Свобода», «Америка», «Народна воля», «Український голос», «Громадський 
голос», «Новий час» та інших). Зміст перших трьох розділів укладений за хронологією 
публікації праць, яка загалом співпадає з хронологією написання. Порядок змісту остан
нього розділу визначений датою написання, позаяк між часом написання та друку іноді 
минало декілька місяців, тому принцип попередніх розділів не може бути прийнятним, бо 
він не відтворює хронологію подій, описаних у працях. Майже половина праць четверто
го розділу —  це листи та звернення М. Грушевського з різними закликами до американських 
і канадійських українців. Інколи ці листи мають подібну назву, а тому для зручності та 
ідентифікації до кожного додана дата написання, яка зазначена в тексті, коментарі та 
змісті. Додаток містить дві праці («Академічний дім» (20 грудня 1903 р. (2  січня 1904 р.)) 
та «Українське питання» (1905)), які з  тих чи інших причин не увійшли до попередніх 
томів серії.

Мовна редакція текстів М.Грушевського, як і в попередніх томах серії, здійснена за 
методичними рекомендаціями, розробленими О.Рибалком. Правопис 1910—1920-х pp. 
наближений до сучасної літературної норми з максимальним збереженням лексичних форм 
автора. Іншомовні слова та вислови розкриті в тексті квадратними дужками (переклад 
М.Трофимука). Праці М.Грушевського, видрукувані французькою, англійською та ро
сійською мовами, подані в перекладі О.Козак, Л.Мороз, К.Нікітюк та І.Сварника. Ко
ментування праць розділу І здійснили О.Бойко та С.Панькова, статтю розділу III «Дра-

1 Новий час. Ілюстрований популярний часопис (Львів). — 1926. — Ч. 78. — 
22 жовтня. — С. 6 —7. Див. також  коментар до листа.
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гоманов в політичнім і національнім розвитку українства» прокоментував М.Мудрий, 
решта статей до И, III і IV розділів —  С.Панькова. При підготовці коментарів дослідже
ні й зазначені всі збережені в Ц Д ІА К  України (ф. 1235) та Ц Д ІА Л  України (ф. 401) 
автографи статей. Іменний і географічний покажчики укладені упорядником.

Упорядник вважає своїм приємним обов’язком висловити вдячність директору Дер
жавної наукової архівної бібліотеки Державної архівної служби України Г.Порохнюк; канд. 
іст. наук, завідувачу відділу україніки Львівської національної наукової бібліотеки Украї
ни ім. В.Стефаника К.Курилишину та канд. іст. наук, завідувачу відділу періодичних 
видань ім. М ар’яна та Іванни Коців бібліотеки Ю.Романишину за особливу допомогу у 
виявленні та копіюванні праць М.Грушевського з  рідкісних газет і журналів. Особлива 
подяка канд. філол. наук, ст. наук, співроб. Інституту літератури ім. Т .Г. Шевченка Н А Н У  
О.Федоруку та канд. філол. наук, завідувачу відділу рукописних фондів і текстології ін
ституту Г. Бурлаці; канд. іст. наук, завідувачу відділу Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С.Грушевського Н А Н У  І.Гиричу та д-ру іст. наук, ст. наук, спів
роб. інституту Я.Федоруку; канд. іст. наук, доценту кафедри новітньої історії України 
Львівського національного університету ім. Івана Франка О.Павлишину та всім причет
ним до нашого видання своїми кваліфікованими порадами і практичною допомогою.

Світлана П А Н ЬКО ВА



РОЗДІЛ I

СТАТТІ, ВМІЩЕНІ 
В УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛАХ ТА ГАЗЕТАХ 
(«ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК», 

«ГРОМАДА», «ЖИТТЯ ПОДІЛЛЯ», 
«СЕЛО», «НОВЕ ЖИТТЯ»)

(листопад 1918 р. — квітень 1919 р.)





РОКОВИНИ 20/7 ПАДОЛИСТА 1917

З а кілька день кінчиться рік відновлення української державності — про
голошення Української Народної Республіки Третім Універсалом Української 
Центральної Ради 7(20) падолиста 1917 року.

Домагання негайного проголошення Української держави було винесене 
Військовим з'їздом в останніх днях жовтня* м[ісяця] с[тарого] [p.] й переда
не Центральній Раді. По довгих обговорюваннях сеї справи в фракціях при
знана була негайність сього акту, але заразом представники української демо
кратії прийшли до переконання, що він не може обмежитись проголошенням 
одної державної реформи, але разом з тим мусить бути з ’ясований і демокра
тичний та соціалістичний характер відновленої Української держави, згідно з 
одвічними домаганнями українського демосу, ідеалами, положеними в основу 
українського відродження найвидатнішими його представниками й принци
пами, проголошеними всеросійською революцією. Так був уложений кінець 
кінцем сей Універсал, прийнятий однодушно українськими фракціями, підтри
маний демократією інших народностей України* і проголошений дня 7(20) па
долиста. Він викликав ентузіастичний відгук в українськім громадянстві без 
ріжниці партій і класів. Українська Народна Республіка була признана інши
ми державами й областями бувшої Російської імперії. В середині грудня н[о- 
вого] с[тилю] її офіціально признали держави Антанти («согласія»)*, кілька 
тижнів пізніше, на Берестейській конференції — держави Центральної Єв
ропи*. Разом з тим український уряд і Центральна Рада зайнялись розроб
ленням тих принципів політичного, соціального і економічного законодавства, 
вказаних Універсалом, в сподіванні Українських Установчих зборів, призна
чених Універсалом на початок січня.

Такі великі факти з великої доби нашої національної творчості нагадують 
нам календарні числа, велячи нам відірватись від тривог нинішнього часу* і 
перенестися в атмосферу великого національного пориву, що підняв мовчущі, 
інертні маси нашого народу, об'єднав їх в спільних національних досяганнях, 
змусив переступити через партійні й класові інтереси, відложити свої егоїс
тичні рахунки перед спільними національними інтересами і сміливою рукою 
начеркнути величний план нової народної Української держави.

Ніякі факти, ніякі деталі не можуть зменшити значіння сеї доби в історії 
нашого народного розвитку і одного з найважніших актів її — Третього Уні
версалу і проголошення Народної Республіки. Пишучи потім, в атмосфері 
тривоги за долю її, я називав сей акт побідним прапором визвольного україн
ського руху, «мабуть, найважнішим актом, який коли-небудь з'являвсь на 
нашій землі». І тепер, на тяжких переживаннях останніх місяців, на всіх па
тьоках злоби й неправди, вилитих на наші змагання і досягнення ворогами й
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ренегатами наших національних і демократичних змагань, я можу тільки з тим 
більшою силою переконання повторити те саме. Які б тяжкі проби не судила 
переходити Україні й українському народові історична доля, які пертурбації 
не лежали б іще перед нами, великі часи творчості Української Центральної 
Ради й її акти зістануться великою епохою їх розвою, твердою підставою на
ціонального будівництва.

Як відновлення української незалежності і державності великим повстан
ням 1648 р. зісталось тим вічним, нерозмінним національним українським 
фондом, з котрого століттями — аж до останньої революції — український 
нарід і його провідні круги черпали животворні ідеї, бадьорі настрої, віру в 
національне і соціальне відродження свого народу в моментах навіть найбільш 
темних, безпросвітніх, розпучливих, і ся віра дійсно творила чуда, рухала 
горами утиску і поневолення, пробивалась живими джерелами культурної, 
літературної і політичної творчості серед пустинь найтяжчого національного 
упадку, так, іще незмірно більше, при всіх хоч би яких некорисних змінах зі- 
станеться твердою базою в дальшім народнім поході Українська Народна 
Республіка, проголошена Третім Універсалом. Тим більше, оскільки вона була 
актом більш усвідомленим, більш всенародним, всеукраїнським, в розумінні 
об'єднання демократії української з неукраїнською.

Кінець кінцем, раніше чи пізніше, національне українське відродження 
мусило привести до здійснення постулату української державності як забез
печення повноти і непорушності національного (не тільки в етнографічному, 
а і в територіальному розумінні) буття і розвою. Федеральний постулат, по
ставлений уже кирило-мефодіївцями, був постулатом державності. Велика 
російська революція прискорила його реалізацію. Вірне своїм традиціям україн
ське громадянство хотіло здійснити його в федеративній формі, в зв'язку пе
редусім з народами й областями бувшої Російської імперії, товаришами недо
лі, зв'язаними спільними гаслами революції. Суворі аж занадто лекції росій
ського централізму, дані йому, потім змусили відложити до кращих часів 
здійснення своїх федеральних планів, тоді, коли дійсність покаже, з ким Украї
на зможе федеруватись без порушення своїх інтересів, своєї соціальної й 
економічної структури, утвореної фізичними й історичними умовами її існу
вання. Се потім і сказав Четвертий Універсал, два місяці пізніше. Український 
нарід устами Центральної Ради висловив свою постанову самому, власними 
силами переводити в життя ті політичні й соціальні принципи, які наперед 
вказала йому його історія, розвинула і поглибила світова мисль. І тепер, коли 
ідея національного самоозначення, ідея народоправства, ідея соціалістичного 
хазяйства іде все ширшим походом по землі, змітаючи з неї найтвердші твер
дині реакції, менше ніж коли допустимі малодушні сумніви в тім, що та по
літична і соціальна база, на котрій будувала будучність України її демократія 
рік тому, може бути викривлена, вивернена, розбита, знищена якими-небудь 
супротивними течіями.

Щ о сталося, відстатися не може. Те, що минуло, не зникло, а живе в 
сучасності, і не може бути знищене. Принаймні, нема і не видко ніяких сил, 
котрі були б спроможні доконати таке діло знищення, вийшовши далі поза



По шкоді 5

минущі пертурбації. Україна не може бути позбавлена самоозначення й дер
жавного життя. А  воно може бути збудоване нормально, тривко і певно 
тілько на принципах, вказаних великими актами Центральної Ради.

10X1

ПО ШКОДІ
Лях мудрий по шкоді.

Прислів’я

Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą i po zkodzie głupi.
З  старопольського письменства

I

Нарешті таки скінчилася Гетьманщина — сей «скверный анекдот», ском
понований спілкою наших поміщиків і німецьких генералів*, що затягся так 
довго на шкоду і ганьбу України не без вини й певних частин українського 
громадянства, що приготовила йому ґрунт своїми класовими й партійними 
рахунками, а своєю безпринципністю й опортунізмом дала йому змогу зако
ренитися.

Нове правительство Української Народної Республіки, не сумніваємося, 
приложить всі старання, щоб розслідити й розкрити перед нашим і чужим 
громадянством в усіх подробицях докладно і документально істоту сього 
грандіозного злочину, вчиненого на основних політичних, національних і еко
номічних інтересах України.

Тому що рішучу ролю в нім відіграли представники Німеччини, воно по
винно добитись призначення міжнародної слідчої комісії з представників 
парламентів чи інших відповідальних демократичних органів як Німеччини, 
так Антанти і нашої Української Республіки, щоб ся комісія вияснила, яким 
чином, з чийого уповноваження і за чиєю санкцією провідники германського 
війська, яке прийшло, мовляв, з заміром підтримати правительство Української 
Народної Республіки в війні його з Росією, фактично перевело окупацію 
України, вчинило переворот і, посадивши свою креатуру в ролі невідповідаль- 
ного правителя України, на спілку з ним перевели обрабовання і знищення 
Української держави.

Українське ж громадянство в своїй пресі, в усякого роду органах політич
ної мислі мусить сміливо і об'єктивно оцінити ту ролю, яку відіграли ріжні 
групи й течії його в сім епізоді. Бо ж треба мати сумління признатись, що те 
«зривання зсередини» Народної Республіки, яке почалось з приходом німців 
і йшло в ріжних формах з боку ріжних груп і течій не тільки неукраїнських, 
але й самих українських, воно мало також велике значіння, осміливши німців
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на переворот і улегшивши його мовчазну чи вимовну санкцію в ріжних кругах 
українських і германських.

Треба признатись, що коли німецька військова сила стала фактично ріша
ючим фактором на Україні, ріжні українські групи зовсім ясно почали вико
ристовувати утворену сим фактом ситуацію на те, щоб скинути соціалістичний 
кабінет, зломити гегемонію українських с[оціалістів]-р[еволюціонерів]*, зни
щити соціалістичні закони Центральної Ради, повернути назад аграрну ре
форму, зробити кінець революційним організаціям на місцях, і т. д., і т. д.

Коли притім одні групи, більш отверті, відразу стали відслонювати свою 
політичну фізіономію жаданням скасування Центральної] Ради і всякого 
парламентарного представництва й заведення на неозначений час невідпові- 
дальної гетьманської власті — воєнної диктатури, за недостачею своєю ор
ганізованої сили, очевидно, опертої на штиках германських, то інші йшли 
«тихою сапою» в тім же напрямі, ведучи кампанію против «більшовизму» 
правительства Нар[одної] Республіки й Центральної] Ради, агітуючи за 
стримання від участі в правительстві соціалістичних партій, за передачу прав
ління в руки буржуазних груп, котрі могли б, не вагаючись, перевести лікві
дацію революційних здобутків, і т. ін.

Тепер, оглядаючись назад на події першої половини сього року, аж дивним 
стає, як близько, як паралельно йшла часами робота тих, що готували пере
ворот, і тих, що поборювали старе правительство Центральної] Ради та ті 
групи, на яких воно спиралось, і яка градація переходових моментів між сими 
двома течіями встигла витворитись. І коли нарешті заявивсь результат сеї всеї 
роботи — переворот 29 квітня, і декотрі з жахом відсахнулись від такого не
сподіваного висліду, скільки виявилось в українській інтелігенції готовості 
прийняти його, помиритись з ним і навіть вославити його, за ціну чи певних 
національних закріплень, чи просто тільки за ліквідацію революції!

В своїм ліквідаційнім запалі українська інтелігенція, знана її частина, не 
тільки поскидала з себе соціалістичні шати, прибрані в період зросту револю
ційної хвилі, але й розгубила, потоптала виховані всім попереднім розвоєм 
українства принципи демократизму й народолюбства, що вважались органіч
ними, невідлучними його прикметами. І коли б генерал Скоропадський не 
зробив з себе просте знаряддя в руках воссоєдинителів Росії, а орієнтувавсь 
своїми власними інтересами, дбав про те, щоб скріпити своє становище, спи
раючись на ті українські елементи, які виявляли готовість його підтримати з 
мотивів національних чи класових, ліквідаційних, хе-хе, як би довго він міг ще 
посидіти, маючи для охорони трохи німецьких багнетів.

Але розгром німецької армії й пролетарський рух в Германії* позбавив 
його сеї охорони, а щиро воссоєдинительний курс, взятий ним, відіпхнув чи 
прохолодив ті елементи, які мали охоту його підтримувати з мотивів націо
нальних, і вони заговорили інакше.
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Так воно було, і все се треба вияснити і усвідомити, не на те, щоб зводити 
які-небудь партійні чи особисті рахунки, а щоб використати тверду лекцію, 
дану нам останніми місяцями як науку на будуче.

Події відкрили перед нами багато укритого. Вони випробували на твер
дім бруску ріжні суспільні й політичні елементи та дали їх переоцінку. Тепер, 
розуміється, все зміняється радикально. Люди, що протирали коліна, впа
даючи перед ясновельможним гетьманом, величали його протектором на
ціональності, підшукували у Шевченка пророчі цитати про те, як «блисне 
булава», вони тепер з тим більшим запалом, покриваючи недавнє «гріхопа
діння», стеляться пред «національними героями», що скинули сього ясно
вельможного протектора. Вчорашні ліквідатори починають говорити про 
неминучість рахування з домаганнями пролетаріату, вони заявляють готовість 
приймати навіть більшовицькі гасла! Але всі сі люди не стали через се інакші. 
І громадянство, маси, їх проводирі мусять знати, з яким матеріалом вони 
мають діло, на що і на скільки вони можуть на нього рахувати в дальшій, 
дуже складній і тяжкій роботі, щоб пережита доба лиха і ганьби послужила 
нам школою і ми не повторили допущених помилок, не заслужили докору, 
що ми не вміли нічого навчитись і зістались такими ж по шкоді, якими були 
перед шкодою.

Бо не треба бути занадто оптимістами й робити собі ілюзії, що український 
нарід дійсно власною силою й організованістю переміг всі супротивні сили, які 
стояли на дорозі його розвитку, його біди скінчилися і він може спокійно з 
царства війни ввійти до царства благодаті.

Віддаючи належну часть народові-героєві й його проводирям, все-таки 
треба признати щиро й отверто, що народові дала змогу виявити свою силу 
знов-таки міжнародна ситуація*. Міжнародний момент ще раз виніс Україну 
з безодні упадку й ганьби. Він дав змогу покликати до боротьби сірі селянські 
маси, котрі протягом цілого півроку приходилось відсилати додому з нічим, 
відхиляючи їх готовість, і на всякі їх домагання організованого повстання, 
відповідаючи порадами, чекати слушного часу. І тепер великого організацій
ного напруження потрібно не тільки на те, щоб закріпити осягнене в сім мо
менті, але й на те, щоб розпоряджати відповідними засобами, відповідною 
організованістю й відпорною силою на випадок всяких можливих змін в між
народній ситуації, заміни комбінації сприятливої, котра нас вирятувала, ком
бінацією ворожою нам, котра може нас знову скинути в безодню пониження 
й руїни, якщо ми не узброїмось міцною організованістю і об'єднанням наших 
сил на твердій національній і соціально-економічній базі. До сього негайно 
мусять бути вжиті всі покликані до того фактори нашого життя.

Ми ні на хвилю не можемо забувати, скільки завзятих, непримиренних 
ворогів має українська самостійність і соціально-економічні інтереси україн
ської маси. Ми повинні тямити, що сі вороги не зложать зброї й ще довго, по 
всіх науках будуть користати з кождої нагоди, щоб наново пробувати зло
мити сі ненависні їм явища, які порушили їх привілегії, їх володіння, їх пану
вання, викохане старим російським режимом. Український демос повинен буде
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стояти на сторожі против усяких операцій, тайних і явних, сих ворогів і всяких 
можливих їх спільників.

І супроти тої хиткості й опортунізму, який виявила українська інтелігенція 
в останніх пробах, він повинен пошукати більш надійних і певних підвалин в 
самих товщах українських мас, відповідно усвідомити в їх політичних завдан
нях, на них сперти соціальну і політичну будову Української держави і до їх 
інтересів її устрій приладити, не даючи себе звести з сеї дороги ніякими на
ціоналістичними примарами.

Між ріжними прикрими речами, які лишила по собі гетьманська авантю
ра, треба рахуватись і з дуже болючою неприємністю — певною компроме
тацією української національної ідеї. Се прикро навіть висловити голосно, але 
треба мати відвагу вимовити. Адже сей поганий поміщицько-жандармський 
режим бувших охранників і поліцаїв «працював» іменем Української держави, 
«ясновельможного гетьмана»! Сі бувші пристави й жандарі, що били селян і 
знущалися з них, виступали в ролі «української власті» і місцями серед селян 
збудили таку ненависть до «України», що навіть, ідучи в повстання, вони 
казали, що вони петлюрівці, а б'ються з українцями! Такого наробила ся га
небна авантюра. І не без причини, се треба сказати!

Се ж таки правда, що гетьманщина виплинула на українській націоналіс
тичній хвилі, хоч і зреалізували її чужі руки! Таки треба признати, що зверхні 
форми, mise en scène, дав їй той історичний романтизм, ті бажання відродити 
старі козацькі декорації і в них втілити новий національний рух, до котрих 
взагалі скептично ставились дійсно демократичні течії, але не мали серця ви
ступити против них досить рішучо!

Тим часом під сими жупанами і кунтушами, сап'янцями й іншими атрибу
тами, по собі зовсім індиферентними, проносилась під видом безневинного ко- 
закофільства національна виключність, антисемітизм і антидемократизм! 
Відроджувалось козацтво, але не тільки в тім ідеалістичнім розумінні, яке 
надали йому романтики українського відродження: боротьби за волю і братство! 
Під його гаслом в ріжних групах організувалась охорона власності від соціа
лістичних гасел. Формувались гайдамацькі загони і між ними знаходились 
сформовані землевласниками банди, які починали свої подвиги від того, що 
лупили канчуками «жидів», а потім під гетьманським режимом забрались до 
ліквідації соціальної реформи й перейшли на амплуа карательних відділів. 
Вільне козацтво місцями, певно, починалось з мотивів вповні демократичних*, 
але до нього почали підсідатись гетьманці, і великий землевласник Скоропад
ський виступив ще минулого року в ролі його наказного отамана, а завданням 
свого гетьманства поставив відновлення козацького власницького стану*.

І треба сказати, що та козацька декорація, котрою була вкрита чисто 
реакційна, поміщицько-воссоединительна програма сього авантюриста, бага
тьом засліплювала розум, змушувала прищулювати очі на реакційні тенденції: 
за ціну націоналістичної форми вони готові були миритися з соціальною чи 
політичною реакцією. Так було і в тутешнім громадянстві, і в галицькім.
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Очевидно, єсть в сім козацькім романтизмі небезпечні елементи, котрих 
належить вистерігатись, як матерії надто придатної для розплоду всякої реак
ційної бактерії. Романтичні козацькі декорації, видко, мають занадто велику 
силу в політично і соціально невиробленім елементі, підкупають національно 
настроєне громадянство, особливо соціально-декласоване, і воно під козако- 
фільським гаслом толерантно ставиться до таких тенденцій, яких не допусти
ло б в чистім, неприкрашенім виді.

Се треба мати на увазі й сього встерігатись! Гетьманство себе, правда, 
скомпрометувало ґрунтовно і, мабуть, не знайдеться вже охочих його воскре
шати. Але реакційні козакофільські ферменти ще можуть під якою-небудь 
іншою фірмою виплисти й стати на дорозі нашого політичного розвою з вели
кою шкодою для нього!

II
В інтересах тяглості й певності нашого політичного розвитку, забезпечен

ня нашої державності й соціальних здобутків певне значіння має самий пере
хід від Народної Республіки, уставленої Центральною Радою, до нинішньої 
відновленої, і від позазаконного повстанського стану до демократичних кон
ституційних форм, котрі б ясними, організованими зв'язками зв'язали провід
ні українські фактори, нормуючі органи з демосом України та усунули всяку 
можливість сумнівів щодо їх ролі як органу власті сього демосу, його виконав
чого органу, що творить його волю і перед ним відповідає.

Нинішня власть, Директорія, що покликала до повстання український 
нарід, взяла свою повновласть від Українського національного союзу*, орга
нізації доволі припадкової, характеру субсидіярного, яка, бажаючи існувати 
легально в обставинах гетьманського режиму, трималась опортуністично і 
супроти германських окупантів, і поставленого ним узурпатора. Той факт, що 
союз, властиво, його більшість (бо меншість зісталась вірною старій тактиці 
й на повстання не пішла) вірно оцінила зміну міжнародної ситуації, рішучо 
закинула всякий опортунізм і пішла на повстання, що вінчалось блискучим 
успіхом, сей факт не тільки покрив вражіння від перших кроків союзу, але й 
здобув йому певну популярність. Тим не менше юридична природа його не 
змінилась через те, і коли самі його провідники хотіли підвести під нього 
ширшу базу в виді національного конгресу*, скликаного саме на день 17 па
долиста, то тим більше треба подумати про се, коли делегований нею орган, 
Директорія, від кермування повстанням переходить до правління державою і 
нормування її життя дорогою своїх розпоряджень. Розуміється, повставши 
на поклик Директорії, нарід дав тим доказ свого довір'я до неї, але повстан
ня — ще не політична програма і не політичний вотум. Було б помилкою че
кати з тим, аж почнуться висловлюватись сумніви в правомочності сеї нової 
власті, і тоді шукати за конституційною базою для неї. Треба підвести консти
туційний, демократичний фундамент під власть якомога скорше, привести її 
до повної згоди з демократичним укладом нашої республіки тепер же!

Найбільш простий і елементарно-логічний спосіб для сього — се, можли
во, тісний зв'язок і наступство (преемственность) з актами і органами Україн
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ської Народної Республіки, витвореними в першій стадії її існування. Дирек
торія, проголосивши відновлення Народної Республіки, поки що не зробила 
сього, тим часом се потрібне і навіть негайне. Найбільш натуральним і, по
вторяю, елементарно логічним було б, щоб життя Народної Республіки від
новилось на тім пункті, де воно було перервано переворотом і зв'язаним з ним 
насильством. В тім моменті як найвищий революційний орган України ще 
функціонувала Центральна Рада, але, вважаючи свої завдання як найвищого 
революційного органу сповненими, вона вже з осені 1917 р. пильнувала якнай- 
скорше скликати Установчі збори*, щоб їм передати дальшу законодатну ро
боту і найвищу власть. Війна з Росією перебила сі заходи, Установчі збори не 
могли зібратися в призначений час. Вибори до них відбулись з ріжними дефек
тами, які викликали важкі сумніви. Проте більшість членів Центральної] Ради 
стояла таки за негайне скликання їх, і 11 квітня сталася така ухвала, що при
значала скликання вибраних уже членів Установчих зборів на день 12 травня, 
з тим, щоб доповнюючі вибори відбулись в найближчім часі. 12 травня Цен
тральна Рада мала передати свої повновласті Установчим зборам. Але 28 квіт
ня германська залога м. Києва ввела своїх солдатів до Ц[ентральної] Ради, 
арештувала її діловодство, а в ніч з 29 квітня на ЗО поставила Центральну] 
Раду в неможливість продовжати її діяльність, знявши стрілецьку охорону, 
обсадивши будинок Ц[ентральної] Ради гетьманським військом, а пробам 
зібратись в іншім місці запобігаючи всякими способами. Таким чином і пере
дача власті від Центральної] Ради Установчим зборам не могла відбутись.

Супроти того найбільш простим і натуральним здавалося б, щоб віднов
лена Українська Народна Республіка, трактуючи всі акти, які явились на
слідком узурпації, сотвореної сторонньою силою з порушенням суверенних 
прав Української держави, як явища незаконні, беручи їх, так би сказати, за 
скобки, зв'язала б діяльність своїх органів власті з органами, сотвореними 
Українською Народною Республікою до перерви, витвореної сею узурпацією. 
Щоб у той момент, коли надзвичайний орган, покликаний до життя для ор
ганізації народного повстання, признає свою надзвичайну місію скінченою*, 
він дав місце Ц[ентральній] Раді, а та б проголосила неважність актів узур
пації, в порозумінні з Директорією організувала б кабінет і означила б термін 
для Установчих зборів, які не могли зібратися в визначений для них попередньо 
день 12 травня, і по сім відрочила б свою діяльність до дня передачі Установ
чим зборам своєї законодатної функції.

Я знаю, що такий план стрічається з ріжними противаргументами. Знаю 
тому, що така форма переходу була висунена мною й іншими, скоро тільки план 
повстання став набирати реальних форм. І я знаю також, що піднята ще перед 
переворотом агітація против Ц[ентральної] Ради йшла далі, й що ті закиди, 
котрі висувала ся агітація, чи виводи з неї стали висуватися в українських кру
гах против тої форми переходу до нового режиму Української Народної Рес
публіки за посередництвом Ц[ентральної] Ради, про котру я говорив вище.

Против скликання Ц[ентральної] Ради хоч би для відновлення демокра
тичної влади Укр[аїнської] Народної Республіки підносилося, що, мовляв, на 
Центральній] Раді лежить народна ненависть за покликання німців на Украї-
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ну, що против неї знов підніметься стара агітація в лівих кругах против «бур
жуазної ради», і коли новий кабінет прийме від неї власть, се обтяжить його 
сею спадщиною, а сама Центральна] Рада безконечним запитанням до уря
ду знов загальмує його діяльність, як гальмувала своїми запитаннями з при
воду ексцесів німецьких і т. под. Се важніші з тих аргументів, які підносяться 
з тих сторін, що стоять на ґрунті демократичних аргументів; тих, які виходять 
з ліквідаційних напрямків, котрим ненависна вся соціальна діяльність і все 
законодавство Ц[ентральної] Ради, я не буду торкатись, хоч очевидно мені, 
що сі ліквідаційні тенденції грали весь час велику ролю в дискредитуванні 
Ц[ентральної] Ради й агітації против неї.

Але й наведені аргументи не такі, щоб за ними можна було признати якусь 
об'єктивну вартість. «Покликання німців»* чи прихід їх на Україну (бо ж 
слово «покликання» теж не можна вживати без великого застереження) тяжить 
стільки ж на Центральній] Раді, як взагалі на всіх українських партіях, які 
признавали замирення з німцями і прихід їх на Україну за неминучість, со
творену зимовою війною з Росією, а потім так само признали неминучою 
різку боротьбу з ними і видалення їх з України. Умивати руки і валити як на 
мертвого на Центральну] Раду відповідальність за «покликання», а собі 
брати честь вигнання — се й не гідно для серйозних і відповідальних політи
ків і мети своєї против агітації не осягне. Ті, що хотіли агітувати на ґрунті 
«покликання німців», звертали свою агітацію не спеціально против Централь
ної] Ради, а против «українців» взагалі: українці, мовляв, покликали німців і 
наробили всеї біди. Коли Ц[ентральну] Раду німці, кінець кінцем, розігнали, 
то тим самим з неї знято всяке підозріння в спільництві з ними: очевидно, вона 
«кликала» німців не для того, чим вони в дійсності зайнялись на Україні.

Ті, що дозволяли собі називати «буржуазною» Ц[ентральну] Раду, з рів
ним правом і рівною легкодушністю зможуть чорнити кожду іншу їм непри
ємну інституцію. Против сього єдиний шлях — освідомлення, інформація, 
контрагітація. А  відректися від Ц[ентральної] Ради українська демократія, 
варта сього імені, не може! Се б значило відректися революції, відректися само
го себе. Коло Центральної] Ради свого часу згуртувався був весь цвіт укра
їнської демократії. І яких же людей з кругів демократичних можна видвигнути 
тепер, які б не були так чи інакше зв'язані з Ц[ентральною] Радою?

«Говорения» Центральної] Ради, її безконечні запитання, інтерпеляції, 
промови, що через голову тодішнього українського уряду зовсім свідомо 
зверталось на адресу німців, що починали себе вести як в окупованій землі, се 
теж зовсім не лиха сторінка в історії Ц[ентральної] Ради. Від такого «гово
рения» не буде ніколи забезпечений уряд при якім-будь парламенті. Коли 
даний момент признається невідповідним для парламентарних дебатів, то на 
се є відречення сесії парламенту чи іншого представницького органу. Се при- 
йшлось би обмірковувати, коли б стало питання про продовження діяльності 
ЦЄнтральної] Ради, але оскільки йде мова тільки про ужиття її як форми 
переходу, про се, очевидно, нема що говорити.
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Але коли прийняти, що фірма Центральної] Ради має занадто багато 
против себе, то може 6 перейти просто до того органу, котрому Центральна] 
Рада ухвалила передати свою повновласть — Українських Установчих зборів, 
вибраних в січні 1918 року? Та тут біда ще більша, ніж з Ц[ентральною] 
Радою: цілий ряд українських партій, які не потрудились тоді в виборчій 
кампанії* агітацією за своїх партійних кандидатів і не провели їх, стали потім 
агітувати против скликання сих Установчих зборів і добиватись нових виборів 
до Установчих зборів або парламенту з установчими компетенціями. Як відо
мо, при виборах в великім числі пройшли кандидати з українських партій 
соціалістів]-революціонерів, з великоруських більшовиків; більш-менш нор
мально пройшли кандидати партій єврейських і польських. І тепер, як зачуваю, 
вважається, що домагання скликання Установчих зборів на основі січневих 
виборів було б прийняте українськими партіями як casus belli [привід до війни]
против українських] сОціалістів]-революціонерів].

Одначе, разом з тим всі признають, що проведення нових виборів до 
Установчих зборів чи парламенту — се справа значно складніша, ніж вона 
представлялася в місяці квітні: на се треба півроку часу, а може, й більше. 
І тому підіймаються балачки про скликання тимчасом якогось «сурогату пар
ламенту» чи «передпарламенту». Одначе, на се дуже тяжко пристати, стою- 
чи при гаслах Ц[ентральної] Ради і взагалі при демократичних принципах. 
Революційний сурогат парламенту ми вже мали в Центральній Раді, раді 
селянських, робітничих і військових депутатів, доповненій представниками 
партій. По характеру свому вона й була передпарламентом, яко таку ми вже 
її пережили, вичерпали, рік тому рішили перейти до Установчих зборів, і вер
татися тепер, касуючи вибори до Установчих зборів, знову назад до якогось 
нового передпарламенту, се таки було б не що, як крок назад. Мені се здаєть
ся небезпечним. Після передпарламенту знов Установчі збори, знов затяга
ється період революційної творчості, і знову в ріжних кругах виникають надії, 
що все се ще не кінець, що на Установчих зборах ще раз можна буде дати 
генеральний бій соціальним і політичним здобуткам, українській самостійнос
ті, Українській Республіці й соціальним законам її. Жити ще півроку, а може, 
й довше в такій атмосфері непевності після таких тяжких потрясінь, в такій 
незрівноваженій обстанові, — се річ нездорова, небезпечна для нашого краю 
і нації.

Приходиться знову вернутися до дилеми, яка стояла на початку сього 
року. Я тоді писав в «Нар[одній] волі»*: «Або треба зараз якомога скорше 
скликати Установчі збори, насамперед тих членів, які вже вибрані... Або пере
ступити через Установчі збори, прийняти в Ц[ентральній] Раді Конституцію 
й виборчий закон та розписати вибори до парламенту, надавши йому ті над
звичайні права по перегляду і затвердженню Конституції» ([«Н а порозі Но
вої України»], ст. 87).

Після того, як Ц[ентральна] Рада прийняла і Конституцію*, ся дилема 
набирає ще більшої сили. Коли вважати, що Установчі збори, вибрані в січні, 
не відповідають вимогам моменту, краще переступити взагалі через Установ
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чі збори і на основі Конституції Центральної] Ради перейти до нормального 
парламентарного життя, закінчивши тим взагалі добу революційної творчості, 
ніж затягати її, касуючи вибори до Установчих зборів, вертаючись до перед
парламентів, і т. д. Краще йти вперед, ніж назад.

Але знов-таки й тут вертається старе питання — хто зробить се? Хто 
оголосить скликання Установчих зборів, зроблене Центральною] Радою, 
неважним, призначить вибори до парламенту і видасть виборчий закон на 
основах, вказаних Конституцією Ц[ентральної] Ради?

Ми не знаємо навіть, чи ввійшла в силу ся Конституція. Знаємо, що по
встання робилось під гаслами, проголошеними Ц[ентральною] Радою*. Ми 
всі переконані, що з відновленням Народної Республіки уневажені, як без
правні, всі акти узурпації, її закони, адміністраційні розпорядження і дипло
матичні акти, і відновляються закони Ц[ентральної] Ради*. Але компетентним 
актом сього не уставлено. І через те можливі такі вагання, такі ставлення на 
одну дошку актів Ц[ентральної] Ради і актів гетьманщини, які, напр[иклад], 
я бачу на сторінках останнього числа «Н[ародної] Ради» (№  237), де вступ
на редакційна стаття сама не знає, з чим уставити наступство (преемствен
ность) власті Директорії, з гетьманщиною чи з властю Центральної Ради 
(«Власть гетьмана чи власть Центральної Ради переходить до Директорії з 
тим, що вона організує Раду міністрів»). А  в іншій статті одного з співробіт
ників (Praeterea censeo) українська державність стверджується зарівно акта
ми Центральної] Ради і гетьманщини («Українська державність є фактом, 
закріпленим двічі виявленою волею української нації і відповідними актами як 
правительства Центральної Ради, так і гетьманом*. Останній маніфест геть
мана жодної правної сили не має* не лише для того, що гетьманщина вже не 
існує, але й тому, що порушує основні закони, сформульовані в грамоті само
го гетьмана»).

Така непевність, очевидно, ніяк не може тягтися, ніяк не можна, щоб 
громадянство України не знало, під якими законами живе, яке право її 
обов'язує. На іншім місці тої ж газети пригадується, що в Народній Респу
бліці нема кари смерті*. Її дійсно скасували закони Ц[ентральної] Ради; але 
гетьманщина відновила, і коли не проголошено з компетентної сторони, що 
всі акти гетьманщини не важні, а закони й акти Ц[ентральної] Ради важні, 
навіть в ось яких основних питаннях виникає баламутство. Або з правом 
громадянства — який закон важний: Ц[ентральної] Ради чи гетьманський?

Така неясність не може тривати довше, і коли нинішня власть не бажає 
собі з яких-небудь причин, щоб обов'язковість законів і актів Ц[ентральної] 
Ради була проголошена самою Ц[ентральною] Радою, вона, ся власть, сама 
повинна се зробити зараз.

З  становища нашої державності, мабуть, було б краще, щоб се зробила 
сама Центральна] Рада*, щоб її право було відновлене й продовжене нею 
самою, а не реципіровано новою властю. З  сього становища взагалі було б, 
мабуть, корисніше, щоб власть відновленої Народної Республіки зв'язалася 
наступством (преємством) з її старими органами, щоб новий устрій її мав ви
хідною точкою не переворот, а стару революційну творчість.
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З  становища нашої національної гідності і гідності нашої демократії було 
б цінно, щоб, позбувшися накиненого їй ярма, вона передусім відновила те, 
що було зламане сею насильницькою реакційною рукою: Центральну] Раду, 
свій революційний орган, і через сей ступінь перейшла до нової творчості.

Але коли нинішня власть, викувана в огні повстання, вважає аргументи 
против сього за важніші, ні я, ні інші члени Ц[ентральної] Ради, котрих на
строї знаю, певно, не схочуть творити якого-небудь внутрішнього напружен
ня на сім ґрунті в такім моменті й підпорядкують свої погляди вимогам сього 
моменту. Противники Ц[ентральної] Ради можуть бути сього певні й можуть 
не обтяжати себе далі невдячною роботою очернування Ц[ентральної] Ради, 
наскільки вони рахуються з інтересами української демократії. Ц[ентральній] 
Раді їх робота не поможе й не пошкодить, бо в її історії нічого не змінить, 
а українську демократію компрометує.

Сим я й закінчу отсю статтю. Я вважав потрібним виконати свій обов’язок 
громадянина й публіциста, безпартійного соціаліста, не зв ’язаного вимогами 
партійної тактики щодо сього питання, що здавалось мені дуже важним для 
даного моменту. Я тепер сей свій обов’язок сповнив, і для мене се справа 
скінчена.

Життя йде швидко, і я бачу, що поки ся стаття буде в руках читачів, ба
гато з неї буде мати тільки історичну ціну. Та нехай і так.

20X11.1918

ВІД РЕДАКЦІЇ

Заснований з нагоди століття українського літературного відродження 
(1898)*, «Літературно-науковий вістник» впродовж двадцяти років свого 
існування в тяжких умовах старого режиму незмінно ставив свої завдання 
служити органом ідей і змагань поступових, демократичних кругів нашого 
громадянства, без ріжниць партійного орієнтування, і може похвалитись, що 
збирав на своїх сторінках найкращі белетристичні, публіцистичні й наукові 
українські сили, не вважаючи на те, що, не розпоряджаючи багатими засо
бами, ніколи не міг вабити їх матеріальними вигодами. Завсіди, від самого 
початку свого наш журнал був дефіцитним і підтримувавсь в перших роках 
львівським Науковим товариством ім[ені] Шевченка*, потім Українсько-русь- 
кою видавничою спілкою* і, нарешті, в останніх роках Товариством підмоги 
українській літературі, науці й штуці*. Але літом минулого року се товариство 
повідомило нашу редакцію, що далі, як до кінця року, воно не може його під
тримувати фінансово*, і редакційний комітет після переговорів з ріжними 
видавничими товариствами, які не приставали на його умови, рішивсь спробу
вати власними силами повести видавництво в сім році*, покладаючись на
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спочуття й підмогу громадянства. В критичний час, який переживає тепер ви
давнича справа, багато ріжних органів преси в останніх місяцях апелювало до 
помочі громадянства. Наш, найстарший з українських журналів, думаємо, має 
теж несогірше моральне право апелювати до нашого суспільства*. Коли кожна 
бібліотека української інституції — чи буде то кооператив, чи школа, чи якась 
установа, поспішить передплатити його, тепер же, з початком року, то се не 
тільки забезпечить існування нашого журналу, але й дасть змогу уложити план 
видання не занадто скупий: від числа передплатників, особливо тих, які наді
шлють передплату в найближчих тижнях, буде залежати і великість книжок 
нашого журналу, і висота накладу (число примірників), а значить, і ціна кни
жок, і висота гонорару, себто можність для співробітників за свої твори й 
статті діставати гонорар «голодний» чи відповідний до теперішніх умов життя. 
Все се речі не індиферентні для нашого культурного життя, і ми сподіваємось, 
що широкі демократичні круги нашого громадянства: організоване селянство, 
робітництво, інтелігенція, кооперативи, школи, самоврядування й усякі публіч
ні інституції підтримають наш старий журнал в його бажанні послужити якнай
краще нашому народові в сей трудний і відповідальний момент.

Київ, 1 січня 1919

УКРАЇНА ОКРЕМІШНА

Наближається річниця незабутнього акту — проголошення самостійнос
ті й незалежності Української Народної Республіки Четвертим Універсалом 
Центральної Ради 11 (24) січня, котрим постановлено: «Однині Українська 
Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, 
суверенною державою українського народу».

Сим актом надавався формальний, правний вираз дійсному станові речей, 
який утворився перед тим і був констатований уже під час грудневої сесії 
Центральної] Ради* при її закінченні 17 (ЗО) грудня. Українська Народна 
Республіка, утворена Центральною] Радою в надії, що при тім буде збере
жена федеративна зв ’язь з іншими республіками бувшої Росії, зісталась 
фактично окремішною. Поклики її уряду до тих урядів і організацій, які по
творились в ріжних областях* з упадком Временного правительства Росії, 
в справі сформування федеративного об’єднання зістались без відклику. Дві 
найближчі сусідки — совітська республіка Великороси’ й східно-полуднева 
(«юго-восточная») федерація*, що зав’язувалась з ініціативи донського ко
зацтва, формувались на цілком протилежних соціальних і політичних підста
вах, стояли в рішучоворожих відносинах між собою, і для Української Респу
бліки зв ’язуватись тісніше з котроюсь одною значило накликати на себе рі
шучий розрив з другою. Кінець кінцем, совітська республіка від ухильчивих 
фраз про признання Української Республіки під умовою розриву з Доном 
перейшла й супроти неї до відвертої ворожнечі* та повела воєнний наступ на 
Україну, бажаючи привести її в склад совітської федерації.
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Українські партії, згуртовані в Центральній] Раді, вважали потрібним 
скінчити гру з федералістичним терміном, яка йшла з ріжних сторін і під сим 
терміном укривала фактичне заперечення в теорії, чи фактичне нищення в 
дійсності всякого реального самоозначення українського народу, його держав
ності і державного самопорядкування. Вони бачили себе змушеними постави
ти точку над І й представити в дійснім світлі значіння і того воєнного наступу, 
що пішов з півночі, і того зривання зсередини, що чинилося з ріжних боків на 
Вкраїні*. Проголошення самостійності і незалежності Української Республіки 
мало внести ясне світло в сі відносини. Справа федерації відкладалась на рі
шення Установчих зборів; для даного ж моменту Українська Республіка про
голошувалась самостійною і абсолютно суверенною, не зв'язаною ніякими 
зв'язками й обмеженнями.

На сім стала більшість українських партій. Але тимчасом як для партій 
соціалістичних се був крок в значній мірі вимушений обставинами, акт з при
мусу, для інших се було давно бажане останнє слово політичної й національної 
еволюції, від котрого не можна було допустити ніяких ухилень. Тим поясню
ється, що течія так званих самостійників не тільки не вважала свою ідею пере
житою з проголошенням самостійності України, не признавала можливим 
після сього розпуститися поміж іншими партійними групуваннями, які при
йняли ідею самостійної України, а, навпаки, — зросла і зміцнилась*, почувши 
реальний ґрунт і реальну ціль: безоглядну оборону принципу самостійності, 
без усяких застережень і уступок.

По тім, як довгосподіване гасло самостійності було нарешті вивішено, 
більш ніж коли-небудь ясно відчулось і виступило на яв розходження в проти
вні сторони груп соціалістичних, для котрих з сим останнім словом політично
го будівництва увага повинна була звернутись на здійснення завдань соціаліс
тичних, і груп націоналістичних, для котрих всякі соціальні завдання мусили 
бути відсунені на другий план супроти забезпечення політичної самостійності 
і всякі соціалістичні проблеми, навіть, гостро засуджувались як експерименти 
небезпечні з огляду на національні змагання, а федеративна ідея ставала прав
дивим жупелом.

Дивні перипетії, які пережила протягом останнього року федеративна ідея, 
дійсно могли зогидити се гасло, яке ще недавно було таким святим і милим 
нашому громадянству, що протягом цілих сімдесяти літ, від славної пам'яті 
Кирило-Метод іївського братства*, викохувало його в своїх найінтимніших 
гадках як найбільш благородну форму державного пожиття, найбільш демо
кратичну, найбільш забезпечену від спокус шовінізму й імперіалізму.

Недавно на сторінках одної української часописі я прочитав навіть закид 
в опортунізмі кирило-методіївцям за сю федеративну ідею. Так сучасна злоба 
дня затемнює історичну перспективу й торгає найпевніші історичні вартості 
нашого минулого. Кепський знак нинішнього збаламучення!

Треба спустити з очей не тільки історичну перспективу, але й забути фак
тичні відомості, які ми маємо про кирило-методіївські плани, щоб зробити
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закид опортунізму началоположникам української політичної мислі
1840-х pp.

Федеральний принцип в практичнім своїм переведенні, розуміється, може 
бути дуже пластичним. Він може класти головну вагу або на державний ха
рактер сфедерованих одиниць, їх суверенне право, можливо широкі політичні 
права їх органів власті і зводити федерацію сливе до конфедерації, або пиль
нувати сили і впливи об'єднуючих федеральних органів, в них бачити головний 
осідок суверенних прав союзної держави, робити їх можливо незалежними від 
впливу сфедерованих одиниць, розширяти компетенції федерального центру 
коштом функцій органів сфедерованих, і тоді роля сфедерованих одиниць 
зближається до простої автономії, а їх державність стає тільки формою. 
Скільки ми можемо судити про політичні ідеї й плани кирило-методіївців, для 
них центр ваги лежав в широких державних правах поодиноких слов'янських 
республік, а не в зміцненні сили і власті федерального об'єднуючого центру. 
Той факт, що осідком федерального сойму вони уявляли собі Київ, показує, 
що з ідеєю великоруської гегемонії вони розривали досить рішучо. А  що ідеї 
українського імперіалізму були кирило-методіївцям чужі, про се нема що й 
говорити!

В своїм федералізмі вони були безсумнівно щирі, і опортунізмом їм до
коряти нема ніякої підстави. Можна говорити про історичний романтизм, про 
ідеалізацію братського союзу слов'янських народів, що укладали вони собі, 
стільки ж черпаючи з історичної минувшини України — з таких планів феде
рації, як Гадяцька унія, скільки і з євангельських, взагалі християнських мрій 
про братське пожиття народів. Але опортунізму тут не було, як не було і в 
федеративних ідеалах їх наступників. Вони, включно до нинішнього покоління, 
зовсім щиро стояли на тім становищі, що коли державність являється без
сумнівною вартістю як найвища форма й гарантія самоврядування, забезпека 
найширших можливостей соціального, культурного й політичного будівництва, 
та політична окремішність зовсім не може вважатися такою вартістю.

Се треба сказати не тільки про українських федералістів: федералісти 
інших національностей бувшої Росії стояли на тім же становищі. Се ясно по
казав «з'їзд народів», скликаний з ініціативи Центральної] Ради* в вересні 
минувшого року. З  виїмком частини (більшості) литовської делегації, яка 
стояла на ґрунті самостійності, інші зовсім щиро вважали федерацію корисні
шою. Коли я говорив в програмовій промові*, що державна окремішність лежить 
за нами, а не перед ними, й зовсім не являється нашим ідеалом, я виявляв щире 
переконання сього з'їзду. Економічні й культурні зв'язки, що існували між 
народами й областями тодішньої Росії, ще представлялись безсумнівною 
вартістю. Об'єднання революційних сил, поступових і соціалістичних елемен
тів всеї Росії, одність її революції — так само. Напруження, якого вимагало 
самостійне державне будівництво поодиноких областей та їх військова обо
рона, здавалось такою бідою, без котрої ще можна обійтись. З  другого боку, 
небезпека тих гасел націоналістичної виключності, які ясно були видні під по
кривкою державної самостійності, змушувала дуже обережно ставитись до 
неї всіх щирих прихильників демократизму й культури.
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Ми зовсім щиро накликали тоді Временне правительство, що прислало й 
свого делегата на сей з'їзд*, аби ще в сій останній хвилі, в дванадцяту годину 
єдиної нероздільної Російської держави воно пішло назустріч домаганням 
народів і областей і активно, негайно взялось до перебудови сеї держави на 
принципах федералістичних. І я ще й у сій хвилі думаю, що коли б тодішні 
керманичі Росії в сей момент, що справді (як незабаром показалось) був її 
дванадцятою годиною, пішли тою дорогою, на котру ми їх тоді кликали, то 
еволюція колишньої Росії пішла б була гладше, не так катастрофічно, і се, 
може, б було краще й для нас, і для інших народів і областей її.

Але ті керманичі не послухали нас, не вважаючи на запевнення їх деле
гата. В останні тижні свого існування соціалістичне правительство Росії 
найбільш недвозначним способом виявило свою централістичну фізіономію, 
непохитну вірність традиціям «єдиної, неділимої», розпочавши похід навіть 
против тої куцої автономії України, котру признало за нею своєю серпневою 
інструкцією*.

«Тріумф федеральної ідеї» в великоросійськім громадянстві прийшов 
пізніше, після більшовицького повстання, коли Російська держава зовсім 
очевидно розлізлась до решти*.

Десятки літ федералізм був найстрашнішим жупелом і російського уряду, 
і великоросійської інтелігенції. І той, і ся так зжилися з ідеями централізму й 
унітарної держави, що в федералізмі бачили розділ держави, кінець держав
ного зв'язку. Спеціалісти від державного права наводили 101 аргумент за те, 
що Росія не може бути перебудована на федеральну державу. Економісти й 
політики лементували про те, що вилучення України в федеровану одиницю 
відріже Росію від Чорного моря, від заліза і утля та приведе Великоросію до 
загибелі. Цілими десятиліттями українцям та іншим представникам недержав
них народів Росії приходилось напружувати всі ресурси своєї красномовнос
ті, доводячи, що федералізація не єсть розірвання державного зв'язку, що 
перетворення певних областей в державні одиниці, зв'язані федеральним 
зв'язком, не розриває ні економічних зв'язків, ні торговельної комунікації; що 
відокремлення України в федеровану одиницю само по собі не перерве довозу 
сирівцю з полудня на північ, не перерве комунікації півночі з Чорним морем, 
і так далі, і так далі. Але сі аргументи, приклади, факти з життя федерацій не 
могли переконати централістично настроєні крути.

В урядових кругах проповідь федералізму підтягалась під поняття замаху 
на державну одність. Тільки часами можна було виступати з нею відкрито, 
частіше приходилось виручатися езоповими натяками. В великоруських гро
мадських кругах від федеральної ідеї відвертались як від замаху на стан воло
діння «русской» інтелігенції, на економічні інтереси великоруського народу. 
Ті, що вважали себе поступовими з поступових і не відкидали ідеї федерації 
з першого слова, допускали федерацію на взірець Американських Сполучених 
Держав: перетворення губерній в федеративні одиниці дорогою поширення 
земської самоуправи. І вже зовсім «білими воронами» були ті кілька велико
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росів, з котрими можна було говорити про справжню федерацію на основах 
національно-територіальних.

Супроти такої рішучої неохоти до федералізму у найбільшої з народностей 
Росії надії на перетворення її в союзну державу весь час були дуже малі, і з 
огляду на се українським політикам приходилось ставити подвійний постулат: 
автономії для України на випадок заховання унітарного характеру Російської 
держави, і федерації як постулат загальніший, українське praeterea censeo 
[головне питання], що на випадок свого здійснення покривав собою постулат 
автономії. З  огляду, що накинути великоруській народності против її волі 
федералістичного принципу було не можна, приходилось напирати на постулат 
автономії як найближчий вивід з принципу самоозначення національності і 
обласного самоврядування. Коли ж Великоросія відмовляла українцям і авто
номії, а федеруватись не хотіла, то з сього українцям був один вихід — піти 
дорогою повної окремішності. І се сталося.

Але коли сталося, тоді відразу просвітилося в головах російських центра- 
лістів. Вони всі — й українські общероси, й великоруські централісти, і за- 
граничні прихильники єдиної неподільної Росії відразу стали завзятими фе
дералістами. Вони з конфузом каялись в своїм недавнім засліпленні й сповіда
лися в радикальній переміні свого політичного світогляду: вони переконались, 
що Росія не могла довше існувати як держава унітарна, вона може бути тіль
ки федерацією, се ясно як день! Українці мали цілком рацію, коли стояли за 
федеральний устрій; федералізм — се єдине гасло! Українці, як випробувані 
проповідники федералізму, повинні взяти на себе ініціативу перебудови Росії 
на федеральнім принципі й зібрати наново її частини під сим гаслом!

Федеральний захват все зростав, але з нього все ясніше виступало дуже 
своєрідне розуміння федерального принципу в сих кругах. Було ясно, що люди 
хапаються федерації, як топельник дошки рятунку, в надії виплисти на ній і 
витягнути, кінець кінцем, єдину Росію. Повторялось на ріжні манери феде
рацію, але говорилось при тім про відбудування Росії зовсім не в федеральній 
формі. Так як перед тим справжнім федералістам приходилось відкривати всі 
заставки красномовства, переконуючи, що федералізм зовсім не означає роз
ділу держави, так тепер приходилось доказувати, що під сим гаслом зовсім не 
можна розуміти відбудування єдиної, неділимої — збирання земель методом 
Івана Каліти, оружним підбоєм, силами України, Дону чи якоїсь іншої воєнної 
бази.

Невважаючи на всі сі проби опам’ятання неофітів федералізму*, раж їх 
все підіймавсь, розпухав, виростав на дріжджах туги за добрими давніми 
часами, аж нарешті тріс і виявив своє внутрішнє єство переворотом 15 падо
листа — проголошенням об'єднання України з Росією на предмет відбуду
вання єдиної Росії*.

Федералізм був скомпрометований сими комівояжерами єдиної неділимої 
Росії над усяку міру, загиджений в очах всякого щирого прихильника не то 
що самостійності, а якого-небудь самоозначення українського — до остан
нього. Коли люди говорили про федералізм, а заразом не могли помиритись 
навіть з політичною автономією України і переводили мову на якусь автономію
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культурну, як його вже й уживати такого терміну, в котрий люди ухитрюють- 
ся вкладати такий дивовижний зміст!

Одначе термін таки не винний тут, і навіть після всеї сеї немилосердної 
компрометації нема чого відрікатись його — тільки...

По-перше, треба твердо пам’ятати, що федерація — се ніяка маска для 
замаскування унітарності, єдиної держави, а щось вповні протилежне. Се 
добровільне об’єднання суверенних держав, які, не припиняючи свого дер
жавного життя, не зрікаючися ні своєї державності, ні суверенності, добро
вільно, за свобідною угодою передають дещо з своїх державних функцій 
певним федеральним, за спільною згодою уставленим органом.

Нормальним признається такий порядок, де держави, перед тим вповні 
окремішні, об’єднуються спочатку більш зовнішними зв ’язками, конфедера- 
лістичного типу — конвенціями торговельними, митовими, військовими, 
і, тільки випробувавши сі зв ’язки, солідарність інтересів, можливість спільно
го пожиття, переходять до зв ’язків органічного характеру — до утворення 
конгресу, котрому передаються законодатні функції в певних справах. Тою 
дорогою, очевидно, мусила б піти при федеруванні і наша республіка, але 
тільки з часом!

Зараз, тепер, коли все ще тільки рух, тільки змагання, тільки сподівання, 
тільки боротьба, про се не може бути ніякої мови. Для того, щоб творити фе
дерацію на розум, на літа, а не для авантюр і експериментів, треба знати, з ким 
федеруєшся і для чого федеруєшся — для охорони яких інтересів, для забез
печення яких провідних принципів, основ свого життя зав’язуєш сей зв’язок, 
зрікаєшся своїх прав на його користь і приймаєш супроти нього обов’язки.

Бо федерація зав’язується не для того, щоб тицьнути комусь до рук власть, 
утекти від державних обов’язків, од відповідальності за інтереси державні й 
народні, й, сотворивши собі федеральне правительство, перейти супроти ньо
го на становище невідповідальної опозиції та зайнятись своїми партійними чи 
приватними справами. Держава зістається державою і в складі федерації, і 
федеральне об’єднання твориться не на те, щоб потім з ним боротись і ви
трачати на сю боротьбу соціальну енергію, а щоб мати в нім поміч і полегшу 
для здійснення своїх політичних, чи економічних, чи соціальних завдань. 
З в ’язувати в федерацію держави з цілком супротилежним укладом, з зовсім 
розбіжними тенденціями, без якогось дійсно об’єднуючого моменту, який би 
нейтралізував сю розбіжність, се було б запрягання до одного воза лебедя, 
щуки й рака, паралізування всякої творчої соціальної роботи, марнуванням 
народних сил на міждержавну боротьбу, на федеральні напруження.

Те ж саме треба сказати про федерування в стані внутрішнього руху, за
мішання, хаосу. Всередині самої нашої республіки йде напружена боротьба, 
важуться ріжні соціальні сили, які ще не знайшли формули пожиття, не оці
нили своїх засобів, не зложили міри своїх потреб і вимог, і ще кождої хвилі 
можуть кинутися до внутрішньої боротьби та усобиці. Так само в сфері на
ціональній: против українських національних домагань ще стоять ріжні групи,
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притаєні, з каменем за пазухою чекаючи хвилі, коли можна буде докінчити 
розправу з «українізацією», так світло зачату за гетьманських часів. 
Зв'язуватись тепер тіснішим державним зв'язком з якоюсь іншою областю — 
се скакати в безвість, йти на необчислиме.

Хтозна, які наслідки матиме сей зв'язок на наші відносини, як він вплине 
на обопільні відносини ріжних супротилежних сил, знейтралізує їх чи пере
хилить, кінець кінцем, вагу в котрийсь бік. В кожнім разі він не упростить, а 
ускладнить ще більше наші внутрішні відносини і зробить процес їх форму
вання ще довшим, їх кристалізацію ще більш затяжною.

Бо ж усі сусідні краї стоять так само в стані внутрішньої боротьби і не- 
зрівноваженості, як і ми. В них боряться і хвилево переважають ріжні сили — 
там монархісти, там народоправці, там пролетаріат, там селяне, там поміщики. 
Зв'язати в такім незрівноваженім, в такім хаотичнім стані все се докупи, зна
чить витворити хаос, анархію, заколот ще більш затяжний, ще більш безна
дійний, ніж який тепер стоїть в кожній області зокрема. Коли до внутрішньо
го напруження і незрівноваження її прилучаться ще впливи з інших сфедеро
ваних областей, або тоді як у ній почнуть якось уставлятись відносини і стане 
виходити якось рівновага, елементи переможені будуть хапатись за сусідів, за 
їх поміч і впливи та розпочинати з сею підмогою наново боротьбу і змагання, 
то такому чортовинню й кінця не буде!

Річ очевидна, що коли у нас є ще крихта розваги й любові до свого краю 
й народу, ми на се не можемо йти. Мусимо самотужки перейти свій внутріш
ній процес, своїми силами й засобами привести свою республіку до ладу, по
ставити її на ноги твердо і тільки тоді думати про державний зв'язок з іншими 
державами, котрих фізіономія так само повинна в тім часі бути нам ясна, і ми 
повинні знати, з ким, на чім і для чого зв'язуємо свою республіку, свій край, 
свій нарід. До того часу Україна, очевидно, мусить бути окремішною державою 
й не може пускатися на ніякі федералістичні експерименти.

Далі, не може бути й мови про якийсь обов'язок для українців федерува- 
тися невідмінно в рамцях колишньої Російської держави, або кажучи ста
рою термінологією — у всеросійськім масштабі. Всеросійська збиранина 
областей «від молдавана і до фіна», від Пруту до Камчатки, зав'язана старим 
російським режимом, відійшла в область історії й ніхто не має обов'язку її 
привертати до життя. Механічні зв'язки й примус, сотворений російським 
штиком і утримуваний російським жандармом і поліцаєм, Богу дякувати, на
решті трісли. Розпалася «тюрма народів», всеросійська бастилія, і нема чого 
переводити, хоч би й у нових, федеративних формах той старий примус спіль
ного пожиття для областей і народів на тій підставі, що їх колись разом за
гнано до сеї в'язниці й тримано під одним ключем. Бог з нею, з сею спільніс
тю тюремного мешкання. Федеративний зв'язок мусить будуватись, знов-таки 
пригадуємо, на принципах добровільності, й нема чого тягнути когось до 
нього силоміць на тій підставі, що сумної пам'яті російське царство притягло 
було собі під власть ту чи іншу область. Се щирі прихильники федерації, котрі
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під її покровом ще задумують утворити нових лещат для областей і народів 
колишньої Росії, раз назавсіди мусять відкинути, коли не хочуть нової, тяжкої 
компрометації федеративної ідеї.

Наші діди з Кирило-Методіївського братства, укладаючи свої плани 
федерації, теж не держалися рамців Російської імперії: вони мріяли про фе
дерацію всеслов'янську, слов'янське братство, зложене за добровільною 
угодою.

Ми мріємо про федерацію світову. Всеросійська федерація для нас не 
являється нічим особливо цінним. Разом з усіма соціалістами світу ми хочемо 
федерації всесвітньої. Наскільки се завдання здійсниме або нездійсниме, 
близьке або далеке, ми сього не знаємо, і ніхто сього не знає. Ми тепер тут, 
на Україні, живемо, як ті люди в печері, що тільки з руху світла й тіней від
гадують, влучно чи хибно те, що діється на широкім світі, як описує в звіснім 
діалозі Платон. Але й люди з ширшого світу не знають в сій хвилі, на чім вони 
сидять в сей мент і що їх чекає в найближчім часі. Вони так само не можуть 
в сій хвилі складати напевне ніяких тривких політичних комбінацій.

Тепер все ще в русі, в процесі творення. В міру того, як оновлена по ве
ликій руїні земля відкриватиме лице, в міру того, як вияснятиметься, хто, які 
соціальні елементи й сили провадитимуть і даватимуть напрям новому життю 
в тих чи інших краях, чи на всім світі, ми будемо бачити, наскільки близька та 
федерація всесвітова, чи принаймні частинно-світова, європейська, котра б 
мала дійсну вартість як мета і програма федерування.

Поки ж що перед нами велике і тяжке завдання соціального і політично
го будівництва на Україні. Тут мусять бути заложені тверді, непохитні під
стави демократичного і соціалістичного ладу, щоб у які-небудь зв'язки, чи з 
ближчими своїми сусідами, чи в ширшім плані, Українська Республіка входи
ла як твердо скристалізована соціально і політично державна одиниця, а не 
якась туманна пляма, податна на всякі зміни і впливи.

До того ж часу, коли сей момент повного викристалізування не наступив, 
всі, хто щиро приймає до серця інтереси українського народу, повинні дбати 
про заховання української окремішності від сторонніх впливів і вмішань. При
клад того, як прихід німців на Україну розбудив енергію ріжних недемокра
тичних, несоціалістичних, антиукраїнських елементів на те, щоб зламити лінію 
соціальної й політичної еволюції України та кинути на дорогу реакції й лікві
дації, нехай зістанеться наукою всім! Україна мусить будуватися власними 
руками її трудящого народу без посторонніх впливів і втручань, і в процесі сеї 
будови вона в кожнім разі повинна зіставатись окремішною.

На сім стали соціалістичні українські партії рік тому, на тім мусять стояти 
й тепер. Неминучість такої тактики мусить зрозуміти всяка об'єктивно на
строєна людина!



Відродження Української Республіки 23

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Ще раз судилося нам пережити величні хвилі відродження Української 
Республіки силами і заходом робочого українського народу, трудового укра
їнського селянства. Саме в роковини проголошення Української Народної 
Республіки* Центральною Радою піднялось наше селянство рятувати її від 
панів-гетьманців, що посіли й пригнобили українську свободу й трудовий на
род. Славні, великі й вічнопам’ятні хвилі відродження української державнос
ті під стягом трудового народу.

Український народ жив державним життям уже тисяча літ тому. Та дер
жава звалась Великим князівством Руським, а ми її звемо звичайно державою 
Київською, бо Київ був її осередком і в Києві сиділи найстарші князі, що 
керували тою державою. Заклалася ця держава тому більше як тисяча літ, а 
як саме, того невідомо в подробицях, тільки бачимо, що тому тисяча літ за 
часів Олега, Ігоря, Святослава, Володимира в тій державі князі взяли велику 
силу, а народ одсунули від правління. Бо спирались на воєнну силу, на дру
жину, котра набиралася з чужинців, з варягів, як їх звали, що приходили з 
теперішньої Швеції та наймалися на військову службу. Тільки згодом, як 
перестали приходити ці варяги, як князі поділилися, намножились і ослабли, 
стали вже більш рахуватися з голосом народу, з вічами, що збиралися в горо
ді, коли траплялась якась небезпека або кривда народові.

Потім Київська держава підупала від усобиць тяжких, від орди степової, 
а найбільше від хитрощів лукавих князів північних, великоруських, що всяко 
старалися знищити київську силу та до себе її перетягти. Тоді на Україні вага 
перейшла до держави Галицько-Володимирської, що мала свій осередок у 
Галичі, потім у Володимирі-Волинськім та Львові. Але і в цій Українській 
державі народ не мав сили, бо верховодили в ній бояри-поміщики, і через це 
ту державу легко зломили сусіди — поляки та угри (венгри), злучившися 
разом, і поділили між собою її землі.

Після того український народ попав у неволю, по найбільшій часті панам 
польським. Було це для нього великим нещастям. Трудове селянство терпіло 
ще гірше, як за панування своїх бояр-поміщиків, а весь народ був поневолений, 
стиснений у своїм житті національнім і культурнім, бо всякими способами 
обмежувано мову, віру, школу, права людності української, чого не було, поки 
була своя держава, хоч і панська та княжа.

Так пройшло кілька віків, не можна було нічого зробити, і тільки з кінцем 
X V I віку, з 1590-х років, став підійматись трудовий народ, бо знайшов під
могу в козаччині, що витворилась над Дніпром за той час.

Тими повстаннями вибився, кінець кінцем, український народ у теперіш
ній Східній Україні, в Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, з польського 
панування за Богдана Хмельницького. Ці землі стали Українською Респуб
лікою, що правилась виборним козацьким урядом. Одначе, не всьому трудо
вому народові було добре в ній. Бо тільки ті, що записалися в козаки та міща
ни, були вільні. З  козацької ж старшини згодом потворились поміщики на 
польський та на московський спосіб, і ті селяни, що на їх землях осідались, 
згодом стали кріпаками, такими, як у Московщині.
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На тяжке нещастя зв'язалась Україна з Московщиною за Богдана Хмель
ницького, щоб відборонитися від Польщі. Москва зломила умову, котрою 
Хмельницький застеріг, щоб Україні і під Москвою бути вільною республікою, 
тільки військом Москві помагати. Щодалі, то більше відбирано всякі права 
від України, скасовано в 1780-х роках до решти уряд козацький, заведено 
московське право. Всі стали безправними царськими підданими. Трудовий же 
народ у всім порівняно з кріпацтвом московським, тяжким несказанно, і тоді 
ж забрано від Польщі під Москву й інші українські землі, окрім Галичини.

Даремно ціле століття побивалися найкращі сини України, щоб хоч якогось 
права добитись від Москви. Тільки як Світова війна винищила Росію і під
нялась у ній революція, в березні (марті) 1917 року, і заклали українці свою 
Центральну Раду, стали вони добиватись того, щоб Україна правилась сама 
собою, щоб була у неї автономія. Коли ж російське Временне правительство, 
наставлене російськими партіями на місце царя, не хотіло на це пристати, 
Центральна Рада скликала Всеукраїнський з'їзд війська, селян і робітників, 
поповнилася ними й настановила свій уряд, своїх міністрів, щоб порядкувати 
Україною. А  20-го листопада (7 ноября по старому рахунку) оголосила Укра
їну Народн[ою] Республікою, окремою державою і для постановления всяких 
законів скликала Устан[овчі] збори на кінець року.

Спочатку думка була така, щоб ця Українська Республіка зісталась у 
зв'язку з іншими частями бувшої Росії — творила разом з ними одну союзну 
державу, або федерацію. Але ні з Великоросією, ні з іншими частями бувшої 
Росії про це не можна було дійти кінця, а Великоросія почала, кінець кінцем, 
таки справжню війну з Україною. Тоді Центральна Рада, цебто селяни, ро
бітники і вояки українські разом з партіями українськими і неукраїнськими, 
24 січня 1918 року проголосили Україну Народною Республікою* «само
стійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою».

Народною Республікою названо її тому, що в тій республіці не мали пра
вити пани чи багаті люди, буржуазія, а трудовий народ, і його права мали бути 
в ній забезпечені. Зараз по проголошенні самостійності видано земельний 
закон, котрим уся земля передавалась трудовому народові, закон про восьми
годинний день і про охорону праці робітників, і інші закони на користь трудо
вого народу приготовлювано. Але такої республіки не хотіли поміщики та 
багачі, вони змовилися з німцями, і ті 29 квітня розігнали Центральну] Раду 
та настановили гетьманом поміщика Скоропадського. А  той покасував за
кони Центральної] Ради, видані на користь трудового народу, і всю управу 
передав поміщикам та всяким посіпакам, бувшим жандармам та приставам, і 
вони почали народ катувати і мститися над ним.

Республіки Української нібито не важилися скасувати — тільки слово 
«Народна» вичеркнули — велике слово! А  найбільше називали її просто 
«держава»1. А  яка саме — по ділах стало видно! Щодалі, то почав гетьман 
говорити, як колишні царі московські, «ми» та «ми»... А  15 листопада, без 
сорому казка, таки й просто проголосив, що Україну назад до Росії прилучає!*

1 Щ о таке «держава» і які бувають держави, про те далі буде.
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Тут директори, вибрані Українським національним союзом для керування 
справами, проголосили повстання* для відновлення Української Народної 
Республіки. Селянство наше, трудовий народ український, що й так само
тужки все літо боровся з гетьманцями* та німцями, морем піднявся на цей 
поклик. Організувались полки за почином галицьких січових стрільців*, ста
ла велика армія під проводом отамана Петлюри*, одного з директорів.

Гетьманці під захистом німців відборонювались у Києві, силоміць мобілі
зувавши всіх молодих людей*. Та не довго протримались, як відступились від 
них німці, замирившися з Директорією*, і в середині грудня (декабря) вся 
Україна з Києвом знову стала під властю Української Республіки. Відновилась 
народна, трудова селянсько-робітнича самостійна Україна, проголошена Цен
тральною Радою рік тому. Вся власть у ній має належати трудовому народо
ві. Тільки ж він, а передусім селянство наше, що її визволило і відновило, 
мусить цю відновлену Українську Республіку міцно тримати в своїх руках, 
пильнуючи ладу і порядку, тримаючися згідно і одностайно, щоб, не дай Боже, 
знову не вирвали її з його рук пани чи свої, чи чужі, як колишня козацька 
старшина або теперішні гетьманці та німці.

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ 
І НАДДНІСТРЯНСЬКОЇ

В річне свято проголошення самостійності України, 22 січня, проголо
шено важний акт — об’єднання України Наддніпрянської й Наддністрянської, 
що була від неї відлучена довгий час.

Україна Наддністрянська, як її названо в цім акті, досі називалася зви
чайно австрійською Україною, тому що вона належала до Австро-Угорської 
імперії. Більша частина її, Галичина з Буковиною, належала до Австрії, З а 
карпатська ж країна, звана Угорською Україною або Угорською Руссю, на
лежала до Королівства Угорського (або Венгри), що було зв’язане з Австрією. 
З  них Галичина, разом з Волинню, Поділлям і Київщиною, належала колись 
до Польщі, і тільки як Польщу ділили при кінці 18 віку, Західне Підкарпат
ське Подністров’я взяла собі Австрія, а Подністров’я Східне, або Поділля, 
разом з Волинню й Київщиною забрала Росія.

Таким чином ці землі розділилися літ тому півтораста. Буковина ж на
лежала здавна до Волощини, або Молдавії, а Закарпатською Україною ще 
раніше, тому років, може, 800 або 900, заволоділи угорські королі.

Але ці землі — Буковина й Угорська Україна — стояли все в тіснім зв’яз
ку з Галичиною та нашим Поділлям; люди туди звідси переселялись; були 
зв’язки культурні й церковні, так що вони завсігди відчували цей тісний зв’язок 
з Галичиною, а через неї і з іншою Україною.

Завсігди через це було в них глибоке і гаряче бажання до об’єднання 
з іншими українськими землями. Про це мріяли тамошні люди — і освічені, 
і темні селяне, хоч не сміли про це говорити голосно, бо це вважалося за зра
ду, і власті за це тяжко карали.
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Тільки ж мало надії було на здійснення цих мрій, бо Австро-Угорщина була 
сильною державою, і трудно було сподіватися, щоб вона схотіла ці гарні, вели
кі краї випустити з рук, а Росія здавалася ще сильнішою, і ще менше можна 
було думати, щоб вона пустила ті українські землі, які до неї належали.

Але прийшла велика війна, і держави в тяжкій чотирилітній боротьбі 
згубили свою військову силу, вичерпали свої грошові засоби, стратили їх пра
вительства свою певність, і ослаб той примус, котрим вони стримували своїх 
підданих.

Тоді, в 1917 році постала Україна і зажадала для себе права, а коли його 
не дістала, проголосила себе окремою республікою. Австрія тоді ще трималась, 
не так своєю силою, як силою своєї союзниці Німеччини. Але ж літом 
1918 року погромили американці та французи з англійцями німців*, впала тоді 
й Австрія. Народи, їй підвласні, повстали теж* — чехи, словаки, поляки, 
словенці, утри, румуни і українці також.

Австрійське правительство заявило їм своє бажання — перемінити А в
стрійську імперію в федерацію, вільну спілку народів. Але бажання це прийшло 
занадто пізно, з ним ніхто вже не хотів рахуватись. Бувші піддані Австрії 
стали організовувати свої окремі республіки, і українці в тім числі: вони про
голосили у себе Західну Українську Республіку з тим, щоб якомога швидше 
з'єднатися з Українською Народною Республікою.

Але поки у нас, на Україні, панували німці та гетьманці, не ласо було 
зв'язуватися з ними. Аж як відновилася з народним повстанням, в місяці 
листопаді, Народна Республіка, Національна рада Галичини заявила своє 
бажання з'єднатися з Україною нашою в одну нероздільну суверенну Україн
ську Республіку*. Прислала своїх представників на Трудовий конгрес і заяви
ла про своє прилучення.

Наддністрянська Україна супроти нашої значно менша; її територія проти 
нашої — приблизно одна дев'ята частина: українська Галичина має коло 
58 тисяч квадратових кілометрів1 поверхні і українська частина Буковини — 
коло 5 тисяч; Закарпатська Україна — коло 18 тисяч, а наша Україна — коло 
700 тисяч. Але людність її більша, ніж територія: є її коло 6 мільйонів (з того 
українців коло 4 мільйонів).

їх приєднання значно скріпить сили України. Але треба пам'ятати, що ці 
люди жили цілі століття окремим, відмінним життям; у них інші звички й по
гляди; інші форми життя й інші вимоги. Ні ми їм не повинні накидати своїх 
звичок і поглядів, ні вони нам. Треба обом краям іти поволі до зближення й 
одностайності.

Наддністрянська Україна мусить мати автономію в своїх внутрішніх спра
вах і не повинна торкатися внутрішніх справ нашої України*.

З  такого обопільного пошанування виросте велика і сильна національна 
одність.

1 Кілометр — не набагато менше від нашої верстви.
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Тільки що закінчилась сесія Трудового конгресу*. Він пролетів на нашім 
політичнім овиді, як метеор, що в своїм короткім перельоті спалює маси на
громадженої матерії, щоб заблиснути на мент в наших очах. З а  короткий час, 
відколи була висунена на публічну відомість його ідея*, і до моменту, коли 
вона набрала своєї реалізації в «законі 28 січня», ся ідея викликала велике 
заінтересування, гарячі дебати за і против, в огні їх вона підпала ріжним змі
нам і відмінам. Аж, кінець кінцем, принцип, положений в її основу — трудо
вий принцип, незвичайно важний, зведено до таких результатів, які змушують 
дуже жалувати, що його не розгорнено відповідно, а зведено до такої мало- 
вартної маніфестації.

Значіння сього факту буде видніше згодом, в перспективі подій. Тепер 
же, пишучи по гарячих слідах конгресу, я хочу спинитися тільки над фактич
ною стороною його.

Коли я читав в коректурі свою статтю в передостанній книжці «Л ітера
турно]-н[аукового] в[істника»]\ де викладалися аргументи за скликання в 
формі переходової інстанції чи передпарламенту Центральної Ради, замість 
творення якоїсь нової передпарламентарної форми, я вже знав, що в правлячих 
кругах справа порішена інакше, а власне, рішено скликати «Трудовий конгрес» 
для передачі йому повновласті Директорії. Як вияснилось потім, справа була 
поставлена так ще перед здобуттям Києва, і в Вінниці в середині грудня н[о- 
вого] ст[илю] була вже виготовлена декларація* (опублікована потім як про
ект в київських газетах), де Директорія оповіщала своє рішення скликати 
«Конгрес трудового народу на Україні», щоб йому передати свою власть і від 
нього дістати санкцію своєї діяльності. Зложити його мали депутати від се
лянства, від війська і від робітництва.

Але в директоріальних кругах, очевидно, не було певної згоди щодо сих 
принципів, декларація була відложена до нарад з київськими партійними кру
гами, і в результаті гарячих дебат з ними декларація з'явилася 26 грудня вже 
з іншою конструкцією Трудового конгресу: депутатів від війська замінено 
депутатами від «трудової інтелігенції*, що безпосередньо працює для трудо
вого народу, себто робітників на полі народної просвіти, лікарських помічників, 
народних кооператорів, служачих в конторах та інших установах». Пізніше 
уставлено ще осібне представництво для залізничників і поштовиків та теле
графістів* з огляду на великі заслуги, положені ними для повстання. Крім того, 
до участі в конгресі запрошено галицьких представників, Національну раду 
Галицької України*, незалежно від характеру сього представництва.

Все се внесло значні неясності в фізіономію конгресу, віддалило його від 
трудового принципу політичного представництва і власті, висуненого ідеоло
гами останньої революції й розвиненого, правда, що не дуже ясно й глибоко, 
в декларації*: «Право управління і порядкування краєм повинно належити 
тільки тим класам, які суть основою громадського життя, які творять матері

1 «По шкоді», Л Н В, 1918, кн. 12.
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альні та громадські цінності, які кров'ю і життям своїх членів вступили до 
боротьби з руйнуючими силами сучасного ладу». «Класам нетрудовим треба 
розумно і чесно признати всю шкідливість і несправедливість їхнього бувшо
го панування й раз на все помиритися з тим, що право рішати долю більшос
ті народу належить тій самій більшості, себто класам трудовим».

Сі зміни дали лівим течіям привід говорити про сфальшування Трудового 
конгресу*, про його неправомочність, не відповідальність, іти на шлях бойко
ту або пасивного утримання від його постанов. В тім же напрямі впливали ті 
незвичайні, несприятливі обставини, в яких проходили вибори і потім самі 
наради конгресу*.

Передвиборчі зібрання й агітація фактично не могли мати місця. При силь
ній цензурі* не зіставалось змоги свобідно обговорювати й освітлювати питан
ня, приготовляти матеріал для занять конгресу, виясняти партійне становище 
до моменту і висунених ним питань. Вибори мусили проходити наспіх, тому що 
інструкцію для них опубліковано дуже пізно*. Партійні комітети не встигали 
оповістити кандидатур. Значна частина української території під ту хвилю вже 
була захоплена війною й повстанням. Вибори не могли переводитись.

Сама сесія проходила в гнітючій атмосфері ріжних глухих чуток і погроз. 
Ще вона не встигла розпочатись, як уже з ріжних боків членам конгресу по
чали нагадувати, щоб кінчали справу якскорше, бо довго сидіти не можна, 
даний день може бути вже останнім. Становище фронту описувалось най- 
темнішими фарбами. Правительство почало евакуацію урядових і громадських 
установ*, що викликало в місті паніку, яка не зісталась без впливу і на настрої 
членів конгресу. З  другого боку їх всяко підганяли до поспіху. Щ е не було 
заслухано справоздання уряду, а вже від фракцій стали жадати декларацій, 
зазначення своєї позиції до уряду, розв'язання проблеми влади.

Тимчасом як справа вимагала ґрунтовного освітлення і вияснення до по
ставлених питань і людності на місцях, і партійних груп по такій довгій перерві 
в парламентарній роботі, коли від них жадали не демонстрації в той чи інший 
бік, а дійсного обсудження, дискусію обривано, збивано. Членам роблено до
кори, що вони марнують дорогий час в балачках в такий небезпечний і відпо
відальний момент, їх закликали, навіть з директоріальної трибуни, якскорше 
роз'їхатись і своїм впливом на місцях, на фронті підняти настрій боротьби.

Само скликання конгресу ставало якимсь непорозумінням. А  від про
грами, зазначеної декларацією Директорії в її першій редакції, що «конгрес 
матиме всі верховні права і повновласть рішати всі питання соціального, еко
номічного та політичного життя республіки», що «конгрес остаточно вирішить 
земельне питання, а також установить всі інші соціально-економічні форми 
дальшого устрою України», не зісталось і сліду. Членів приспішували якомо
га скорше, як то кажуть, розписатися і роз'їхатися. І, кінець кінцем, таке ста
новище, зазначене декларацією галицької фракції, знайшло підтримку. Про- 
йшла резолюція фракції у[краінських] с[оціал]-демократів], підтримана 
частиною фракції у[країнських] соціалістів]-р[еволюціонерів]*, котрою сесія 
конгресу відкладалася до часу, коли визначить «президія в порозумінні з 
Директорією, в найближчий час, коли явиться змога нормальної роботи». До
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того часу верховну власть з законодатною функцією віддавалося Директорії, 
а від конгресу вибирались комісії «з підготовчими і контрольними функціями». 
«Правительству У[країнської] Н[ародної] Республіки] разом із комісіями» 
доручено підготовити «закон для виборів всенародного парламенту великої 
соборної Української Республіки».

Таким способом Трудовий конгрес зведено до значіння простого перед
парламенту, а трудовий принцип, висунений повстанням, властиво, поховано 
чи зроблено пробу похорону.

Про се треба дуже пожалувати. Можна було дуже багато говорити про 
те, коли б була змога і час, на тему, чи треба було його вживати для такого 
переходового вжитку. Я, власне, ще з більшим переконанням повторяю, що 
для такої переходової ролі краще було скликати стару Центральну] Раду, 
організацію вже готову, звісну, котра не могла будити ні якихось незвичайних, 
неможливих до сповнення надій, ні принести особливого розчарування. В ній 
можна було вияснити й обсудити і можливість приложения трудового прин
ципу власті в данім моменті, перше ніж попробувати його покласти в основу 
будови власті.

Сталось інакше. Проголошено сей принцип, викликано ним велике заін- 
тересування серед трудящих мас, і, кінець кінцем, приложено всі старання до 
того, щоб звести його на просту декорацію. В сім повороті правдоподібно від
билися якісь глибші зміни в правлячих кругах в їх курсі. Але факт зістається 
фактом, що принцип такий важний, такого глибокого значіння розміняно на 
декоративні форми, навіть не освітивши відповідно, в парламентській дискусії, 
як і чому се сталось. Все пройшло за лаштунками, в фракційних засіданнях, 
ще більше — переговорах сеньйорен-конвенту і президії з Директорією, і на 
поверхні зіставсь «закон 28 січня»* як пам’ятка неуміння зробити відповідний 
ужиток з проголошеного трудового принципу.

Очевидно, раз висунений на чергу, він не дасть себе так легко знову звес
ти з кону. Се один з тих духів, які небезпечно буває викликати.

СПІЛЬНИЙ ФРОНТ

Українське відродження минулого століття зложилось на ґрунті народ
ницькім. Воно приймало за першу основу, що підставою нашого національно
го і політичного відродження може бути тільки трудовий нарід на Україні з її 
хліборобським господарством; сей нарід представляється трудовим селянством, 
і його потреби, інтереси змагання мусять лягти основою будучого національ
ного і політичного будівництва. В сім не було сумнівів. Але наше українське 
народництво було настроєно «постепеновсько». Не вірило в можливість ско
рих і різких перемін. Висунуло на першу чергу завдання культурно-національні 
і не постаралось виробити програми соціальної перебудови і відповідної нашим 
умовам тактики.

Тому не вироблялось у нас якоїсь соціальної української програми, ні спе
ціально української соціалістичної партії. Тим часом Росія і з нею Україна не
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сподівано ввійшла в період революційних рухів і питання соціальних реформ 
вийшло на чергу. Радикальніші елементи з українського громадянства, котрим 
представлялась ясно неминучість соціалістичної перебудови життя економіч
ного і соціального, за недостачею своєї виробленої, до наших умов приладженої 
програми, хапались готових соціалістичних програм, вироблених у інших на
родів, брали їх за свої, вносячи тільки деякі поправки, тому що час був гарячий, 
вимагав роботи, а робітників було мало і на програмну роботу, на обслідування 
економічного і громадського життя, на теоретичні дебати часу не лишав.

Під час першої російської революції соціалістично настроєна українська 
молодіж пішла за російською соціал-демократією*, прийняла готову ідеологію 
й програму, прийняту російськими с[оціал]-демократами] від с[оціал]-де
мократів] німецьких. Внесла тільки деякі національно-політичні поправки, на 
сім ґрунті витримала боротьбу з об’єдинителями — «спілчаками», зложила
ся в окрему Українську с[оціал]-демократичну] партію, але ж слідом спав 
революційний рух, завмерла в своїй роботі.

Кілька літ пізніше, коли стали наростати революційні настрої, подібне по
вторилося з соціалістичним народництвом*. Українці, які доти тримались 
Російської партії соціалістів]-р[еволюціонерів], стали відокремлятись в осіб
ну течію, вносячи в загальну програму свої поправки з українського становища. 
Далі стали формуватись в осібну партію, але не встигли ще докінчити сеї про
грамної й організаційної роботи, як налетіла нова революція, і вже серед неї 
партія мусила кончити свою роботу по формуванню і виробленню програми.

Приходилось се робити прихапцем, і боротьба двох течій*, з котрих одна 
більше тягла до російських соціалістів ]-р[еволюціонерів] і дорожила зв'яз
ками з Росією, а друга більш орієнтувалась на національні інтереси України 
й самостійність, так і не була полагоджена в сій роботі. Вона в деякій мірі на
гадувала подібну ж ранішу боротьбу всередині українців с[оціал]-демократів], 
але припала на далеко, далеко грізніший і відповідальніший час, і тому була 
далеко шкідливіша. Вона підривала сили партії і шкодила соціалістичному 
об'єднанню взагалі.

Не тільки національні інтереси українського народу, але й інтереси соці
алістичної перебудови вимагали, властиво, сформування єдиної української 
соціалістичної партії, котра б рахувалась не з готовими соціалістичними ідео
логіями с[оціал]-д[емократів] і соціалістів]-революціонерів], виробленими 
в інших краях з нижчою національною і економічною структурою, а з умова
ми українськими. Сею дорогою й ішла більшість українських с[оціалістів]- 
р[еволюціонерів]*, що мала на оці національні інтереси трудового українсько
го народу і, кінець кінцем, була змушена, в минулім році, відокремитись в 
осібну організацію так званої центральної течії.

Вона в повності приймала всі домагання українських с[оціал]-д[емократів] 
щодо охорони праці, класових інтересів робітництва, готова була дати укра
їнським с[оціал]-д[емократам], рахуючися з їх інтелігентськими силами, 
місце і впливи в політиці далеко більші, ніж яку давала українській с[оціал]- 
д[емократії] її соціальна база, себто маси національно-свідомого робітництва, 
що йшли за українською с[оціал]-д[емократією] в данім моменті.
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Але ся тактика більшості у[країнських] соціалістів]-революціонерів] не 
знаходила зрозуміння та признання ні у того лівого крила у[країнських] с[о- 
ціал]-революціонерів], що тягло до лівих російських с[оціал]-революціоне
рів], ні у українських с[оціал]-демократів]. Українські с[оціал]-д[емократи] 
покидали свою земельну програму, неприємлему для українського трудового 
селянства*. Повторяли утерті в німецькій соціалістичній літературі погляди на 
селянство як на елемент з соціалістичного погляду непевний, і так трактувало 
й українське трудове селянство. Українських соціалістів]-революціонерів] 
вважали як соціалістів другого сорту, соціалістичних недоуків, і претендували 
для себе на роль абсолютних гегемонів, учителів і провідників.

Відси боротьба, суперництво і політиканство*, наслідки котрого всім 
звісні. Згадуємо про них не для того, щоб зводити старі рахунки, а щоб по
кликати до їх забуття та встановлення нового співробітництва. Не утворилось 
у нас єдиної української соціалістичноії партії, з сим мусимо погодитись, бо 
нашвидку такої партії не зліпиш, нема чого й пробувати. Зате мусить бути 
тісне співробітництво головних соціалістичних партій — українських 
соціалістів-революціонерів і соціал-демократів. Українські соціалісти]-рО- 
волюціонери] цілком підтримують програму с[оціал]-д[емократів] в робітни
чій політиці, теж саме с[оціал]-д[емократи] повинні зробити щодо земельної 
програми й охорони інтересів трудового селянства. Місце вигравання на сла
бих сторонах одної й другої партії мусить заступити щире і тісне порозуміння 
і об'єднання. Того вимагають інтереси соціалістичного будівництва і охорона 
спільних національних і політичних здобутків від спільного ворога справи.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО життя

Криза революції, яку вже вдруге переживає українське громадянство на 
протязі одного тільки року, тягне за собою наслідки небезпечні й тяжкі, які 
можуть дуже шкідливо, навіть погибельно відбитись на всім нашім національнім 
житті, коли їм не запобігти в час енергійно, всіма живими силами. Ми бачимо, 
як малодушна зневіра і апатія шириться вгорі, серед інтелігенції, й в широких 
масах на селі. Бачимо дизертирство, утікання з громадських і політичних по
зицій в ріжних формах: відсунення від політичної роботи, від партійної органі
зації й дисципліни і просту утечу за кордони, поза межі досягнення, без усякої 
рації, крім тої ж малодушної зневіри і втоми від політичних погромів і розчару
вань, що раз за разом протягом такого недовгого часу поспадали на голову на
шого громадянства. З  другого боку, ми бачимо на кожнім кроці незвичайно 
байдуже, паразитське відношення до державного і громадського апарату, до 
служби, до посад: легкодушне марнування і розхапування народного і держав
ного гроша, бажання урвати й відійти на бік, поки час, всякі нечисті способи аж 
до простих крадіжок і утікань з скарбовими грішми ріжних високих урядовців.

Сумні явища помічаються і в народі, на селі. Люди, яким близько при
ходиться мати з ним діло, потверджують се явище, що сільські сходи і всякі
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зібрання стають все частіше ареною виступів купки не відповідальних крику
нів. Селянство серйозніше, поважніше усувається від участі в них, від виборів, 
від громадських обов'язків. Почасти уступається з боязні, по пережитих до
свідах, що якась нова політична зміна, якийсь переворот знов принесе кари й 
нагінки на всіх, хто виступає активно зараз, почасти не виносять агресивнос
ті і демагогії крикунів, які не жалують пекучих образ і обвинувачень усім, хто 
йде против них. В результаті найбільш цінні елементи самого трудового на
роду перестають бути активними.

Все се, розуміється, має своє об'яснення, а з тим і оправдання в анор
мальних відносинах, в котрих приходиться жить. Без парламенту, без свобід- 
ної преси, без зборів, без громадських гарантій, в вічній непевності і небез
пеці громадянство душиться, затруюючись в такій задушливій атмосфері, без 
того свобідного суду, здорової громадської критики і контролі, що одна може 
нейтралізувати зародки громадського розкладу. Від трудових мас не укрива
ється сей розклад, сей моральний упадок інтелігенції, й по стількох розчару
ваннях, в винесених революцією гаслах, він починає зневірливо ставитись і до 
них, і ще більше — до їх патронів, отсих саме інтелігентів-провідників.

Все се, коли хочете, натуральний наслідок тяжких обставин, але сей про
цес, розвиваючись, може принести громадянству розклад і загибель, або 
довгу і тяжку хоробу, і против сього треба стати всіма силами.

Коли з-під власті, впливів і контролі громадянства виходить вища полі
тика, коли не стає парламентської трибуни, тим більше енергії мусить бути 
звернено на ті організаційні форми й елементи, які зістаються у власті і впли
вах громадських. Тим більше уваги повинно бути звернено на ті місцеві форми 
народовластя, на яких, кінець кінцем, раніше чи пізніше, мусить спертись на- 
родовластя в розмірах ширших, загальнодержавних. Тим більше енергії й 
уваги мусить бути звернено на чистоту, твердість, дисциплінованість органі
зацій партійних. Тим суворіше і безпощадніше мусить громадянство боротись 
своїм громадянським судом, громадською цензурою з усякими погрішеннями 
против політичної й громадської етики, против дезертирства від громадських 
обов'язків і відповідальності.

Зародкам розкладу й гнилизни мусить бути протиставлена життєва енер
гія, котрою організми фізичні і так само об'єднання соціальні поборюють їх 
розкладову убивчу роботу.

Самооздоровлення громади в процесі активної громадської роботи мусить 
початись всіма групами й елементами, які стоять на ґрунті інтересів широких 
мас нашого народу, поки час, поки не перейдена фатальна межа, за котрою 
починається справжній розклад і умирання.

ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ

Протягом цілого півстоліття роковини уродин і смерті великого нашого 
Кобзаря були маніфестацією, часами єдиною можливою того, що «ще не 
вмерла Україна».
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Справді, були такі сумні часи, коли українці в царській Росії не могли нічим 
більше й зазначити, що вони ще живуть і не забули того, що вони українці, як 
тільки тим, щоб зібратися в Шевченкові роковини, справити панахиду «по рабу 
божім Тарасі», з вірними людьми пом'януть його «незлим тихим словом».

Коли ж наставали часи чи обставини, що пом'янути можна було гарно і 
прилюдно, то тоді мобілізувались усі сили громадські, щоб показати, що мо
жуть українці: організовувались хори, споряджались Грандіозні концерти, 
випускались спеціальні шевченківські номери, брошури і т. ін. Положим, 
в царській Росії ніколи, здається, не вдавалось в усій повні розвити сеї про
грами; але в Галичині справді виснажувалась вся громадська енергія, щоб 
обставити се свято можливо імпозантно!..

Довгі часи Шевченко був символом українства — не тільки культурним, 
національним, але також і соціальним, і політичним. З а  неможливістю казати 
від свого імені ясно і виразно те, що хотілось сказати, приходилось покликатись 
на сього класичного свідка як виразника мрій і бажань народних, розшифро
вувать його поетичні образи, підчеркувать його натяки, неясні й невиразні.

Чи минуло се? Здається, повинно б.
Нарід український сказав своє слово і підтримав його ділами, які не змо

жуть бути перечеркнені ніякими хитрощами дипломатів, ніякими інтригами 
ворогів українського відродження. Поруч Шевченкових роковин з'явилось 
далеко більш пророчисте політично-національне свято української самостій
ності і з'єднання України*. Які б сили не виступили против гасел, котрим 
присвячене воно, сі гасла не вмруть, свято не зникне.

І соціалістичні мрії Шевченка — неясні, знейтралізовані біблійською фра
зеологією, поблідли перед ясним і сильним словом, котрим висловив свої со
ціалістичні домагання свідомий український селянин і робітник. Правда, в 
Києві і, мабуть, не тільки в Києві українським організаціям знову приходиться 
громадитись для того, щоб святкуванням Шевченкових роковин підчеркнути, 
що поза соціальною сферою зістається далі національна сфера потреб, домагань 
і бажань. Але хто вірить в те, що такого маніфестування треба буде довго?

Мабуть, недалекий час, коли національні, політичні і соціальні домагання, 
які носилися перед мисленними очима нашого Кобзаря й знаходили більш або 
менш виразисте відбиття в його поетичних оборотах, будуть сповнені і тривко.

Тоді значіння маніфестацій сих національних, соціальних і політичних 
досягань та їх перемоги перейде до наших днів як святкування актів 22 січня 
та або інших моментів, які зазначаться в боротьбі за сі досягання. Шевчен
кові роковини, одначе, не втратять і тоді свого значіння як пам'ять всеї тої 
доби національного життя, котрої він навіки останеться центральною фігурою. 
Але з глазу національних, соціальних, політичних мотивів його поезії, що 
втінеться в інших, може, яскравіших моментах, виступлять глибші, основніші 
течії його поезії, які так довго заслоювались тими мотивами. Ми знаємо їх — 
се висока гуманність, проповідь вселюдського братства, величання любові і 
згоди як найвищого добра на землі.

Шевченко належить до поетів, у котрого сі мотиви любові до людини 
виступають особливо яскраво, залягають особливо глибоко. Всі інші мотиви
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випливають з них. Він гнівається, клене, грозить, тому що його почуття любо
ві ображується людською кривдою. Ті явища, против котрих повставав він, 
переживаються і відходять, але основний мотив, котрий водить його проповід
дю — любов і гуманність, — не переживаються і зістаються вічно.

По старому слову апостоловому — коли переживуться пророцтва і поучен
ия, зістанеться любов. Шевченко зістанеться вічним дорогим проповідником 
любові, учителем релігії людства. В сім безмежне виховуюче значіння його 
поезії, яке не буде ніколи пережите.

І ся сторона його поезії все яскравіше мусить підчеркуватись Шевченко- 
вими святкуваннями, в міру того, як інші українські свята святитимуть побіди 
в інших сферах українського життя.

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО

Давно вже оцінив нарід український, яку дорогоцінність, який скарб не
тлінний отримав він в спадщину від свого найкращого сина Тараса Шевченка.

Він назвав його «Кобзаря» своєю святою книгою, своїм народним Єван- 
гелієм. Невважаючи на всі заборони й перешкоди царські й панські, він до
бивавсь його, шукав його, добував усякою ціною, і він ширився все більше між 
нашим народом, навіть в часах російської неволі.

В часах визволення українського він поширювався все більше, і, мабуть, 
не такий далекий вже той час, коли ся велика книга знайдеться на почеснім 
місці в кожній, навіть найбіднішій українській хатині. Стане на покуті її, як 
знак, що тут мешкає громадянин український, який так, як і всякий інший 
громадянин світу, любить свій нарід і людей, любить добро і правду, цінить 
красу і вартість життя.

Тарас Шевченко був невчений чоловік. Обставини царської Росії не дали 
йому змоги не тільки пройти школи, але з книжок та з розмов з тямущими 
людьми поширити свої відомості про світ і людське життя, його історію, його 
змагання й боротьбу за правду, волю і справедливість у інших народів. Але 
він був людиною великою, гострого розуму, і тому з того, що доводилось йому 
читати, чути й бачити навколо себе, він додумувавсь часом до таких справед
ливих і глибоких думок, до яких не доходили інші, навіть найбільш учені й 
освічені люди того часу.

Він був людиною з щирим, гарячим, повним доброти й любові серцем, і 
він бачив кривду людську, відчував горе і сльози глибше і краще там, де не 
добачали їх і проходили байдужо інші люди, а він відзивавсь на них всею 
силою своєї душі, свого почуття.

Він вийшов з самого споду України, з-поміж закріпощеного польським, 
московським і своїм українським панством трудового українського народу, 
і він відчував біду і кривду сього народу. Відчував поневолення України 
Москвою й Польщею і велику неправду і гріх всього зрадницького панства, 
що зрадило й облишило свій нарід, польстившися на панування й розкоші.
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Відчував так, як не відчували найбільш учені й освічені тодішні українці, які 
досліджували історію й старовину українську.

І він був притім великий поет, себто чоловік, який умів своє почуття, на
стрій, гадку вилити в гарнім образі, картині, у влучних словах, які без довгої 
й хитрої мови передавали його чутки і гадку кожному слухачеві чи читачеві, 
чи освіченому, чи невченому.

Тим-то й велика сила таких великих натхненних людей, якими були колись 
великі пророки старинні, і великі поети старих і нових часів, що вони словом 
промовляють до великих кругів, до тих, що нагорі, і тих, що надолі, до вчених 
і невчених, мудрих і нерозумних. Своїм словом вражають їх почуття і уяву, 
об'єднують їх в однім спільнім настрої й пориві. Збивають їх у одну лаву й 
посилають до спільної мети, до спільного діла, на боротьбу з спільним ворогом, 
що стоїть на дорозі до правди і добра.

В той час, коли Шевченко складав свої безсмертні співи, в повній силі 
ще тяжіло над народом нашим кріпацьке ярмо, наложене на нього панством 
польським та царством московським. Тяжіло воно і на Україні, і на Москов
щині довгими літами, і до нього так уже привикли, що навіть доводили, що то 
так воно й мусить бути. Навіть між українськими письменниками знаходились 
такі, що вихваляли панщинські порядки: за поміщиками, мовляли, селянам 
краще, в усім поміч і опіка. Інші не приставали на таке, гудили кріпацтво. Та 
ніхто не здобувсь на таке гаряче, палке, огненне слово проти нього, як Ш ев
ченко. Він справді шталтом огненним нап'ятнав його, прокляв і зогидив в очах 
усього громадянства, виявивши всю кривду кріпака, і громадянство одно
душно повстало проти сеї одвічної неправди, і вже ніхто з письменників наших 
не насміливсь боронити кріпацтва після Шевченка.

Московська неволя гнітила тоді Україну, не даючи змоги нічого робити 
для розвою української мови, освіти, культури, добробуту народного. Всі 
давні права України покасовано й віддано під самоволю панів та урядників 
московських. Все, що хоч трохи полизало «просвіщеності», уже цуралось 
своєї мови української, відрікалось свого народу українського, навіть прізви
сько зміняло на московське, щоб виглядати на «настоящего русского».

Між письменними людьми одні доводили, що коли так воно історією 
зложилось, так йому і буть, — мусять українці старе забувати та зливатись з 
великоросами. Інші накликали берегти свою мову й народність та розвивати 
їх прикладом інших слов'янських народів, що підіймались з свого поневолен
ня й упадку. Але знов-таки не виступав ніхто так, як Шевченко, — з таким 
словом, що йшло до глибини душі наших людей, і простих, і вчених, селян і 
панів, запалювало їх серце, наповняло їх щирими пориваннями. І досі лунають 
в душах наших його слова, то тихо-мирні, повні любові й ласки, котрими за
охочує нас вірно любити свою мову, свій нарід, свою Україну. То грізні й 
страшні, котрими громить і клене її ворогів, що її поневолили, зрадників, що 
віддали на поталу, та кличе нарід наш:

«Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
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Та заходиться будить 
Хиренну волю!..»

І коли прийшов той час, що справді повстав наш нарід за свою волю, 
знову-таки не чиє інше, як Шевченкове слово, залунало між ним, як бойова 
сурма, — і гуде-лунає між нами, закликаючи не жалувати нічого для визво
лення свого краю.

Але гуде не тільки се слово. Шевченко в той час, коли скрізь панувало 
панство, сміливо став також і проти соціальної кривди нашого народу, не 
тільки проти кріпацтва, а й проти торгування «землею всім даною», проти 
використовування праці бідних людей, проти тої неправди, що робочий нарід 
гине в біді та темноті, а неробочі люди розкошують з його праці:

«Латану свитину з каліки знімають,
З  шкурою знімають, бо нічим обуть 
Панят недорослих»...

Не знаючи нічого з того, до чого вже тоді додумались соціалісти в за
хідних краях, Шевченко силою свого щирого чуття дійшов до того переко
нання, що такий лад не зможе устоятись, і як самі пани «не схаменуться», не 
заведуть справедливого соціального ладу, то повстане нарід і

«Настане суд, заговорить 
І Дніпро, і гори.
І потече сторіками 
Кров у синє море 
Дітей ваших!»

Справдилось се пророче слово його. Повстав наш нарід проти соціальної 
кривди та з рідними синами свого народу, людьми освіченими й тямущими, 
ознайомленими з тим, до чого в справі соціального ладу дійшли кращі людські 
голови на всьому світі, заходивсь будувати нову Україну — «без холопа і без 
пана»*.

І над сею роботою лунає тихе слово Кобзаря:

«Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте* —»...

Наукою і спільною думкою доходить до того, щоб «процвіла рожевим 
кріном» наша Україна, спочили на ній невольничі руки і коліна спочили, кай
данами куті.
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В ДВАНАДЦЯТУ ГОДИНУ

Нарешті зібрався так довго сподіваний селянський з'їзд Кам'янеччини. 
Скільки дорогого часу загублено, скільки цінних можливостей утрачено в бю
рократичній тяганині й пошукуваннях за законом, який десь загубився в між- 
відомствених мандрівках. Але краще тепер ще, ніж ніколи! Хоч і в дванадця
ту годину, все-таки приступає до організації власті трудовий нарід, щоб ви
рятувати бодай місцеву організацію в небезпеці, розпаду й анархії. При пара
лічі центру якнайбільше організаційної енергії, якнайбільше творчої сили і волі 
до влади мусить виявитись на місцях. Нема нічого більше небезпечного, як 
чекати проводу, інструкцій, розпоряджень з центру в таких небезпечних мо
ментах, коли центр тратить всякий вплив на хід справ і можність орудування 
ними. В тих тяжких обставинах, які ми перебуваємо, весь рятунок в самоді
яльності дрібних місцевих клітин нашого національного організму, і може бути, 
що такий період відродження українського державного життя з місць, з дріб
них місцевих організацій лежить перед нашою країною, довгий і затяжний. 
Треба бути готовим і для таких можливостей і узброїти наш нарід відповід
ними засобами, щоб він вийшов з нього побідно. Нехай же се зробить ниніш
ній селянський з'їзд!

ПРИВІТ

По шести роках невільної неприсутності я знову ходжу по галицькій зем
лі, котрій віддав двадцять найкращих літ свого життя і праці, бачу і чую тих 
людей, з котрими працював стільки років. Вітаю цю землю — тепер «Західну 
область Української Народної Республіки». Вітаю її визволення від польської 
шляхти і австрійської бюрократії. Вітаю перші плоди нового життя, що почина
ють проколюватись на сім ґрунті, зрошенім потом і кров'ю стількох поколінь 
нашого трудового люду, його змагань за свободу і людське життя!

Так, починають! Я се ясно бачу, пробувши два тижні в новій Галичині. 
Бачу, що тверді лекції життя вчать навіть найбільш відсталих, найбільш твер
дих його учеників. Бачу, що й ті, які вважали розпад Австрії й відокремлення 
Галичини тільки переминаючим епізодом, а й ті, які рахували, що революція 
полягає в простій заміні чорно-жовтої фани синьо-жовтою, а формули «в ім'я 
його величества цісаря» — словами «іменем Української Республіки». І особ
ливо бачу, як швидко орієнтуються в нових, змінених обставинах широкі маси 
українського селянства і робітництва.

Скажім щиро, без гніву, що як і на Вкраїні Наддніпрянській, так і на Над
дністрянській, може, ще більше, інтелігенція не знайшлась на відповідній висо
ті, коли обставини дали їй керму* в новій Українській Республіці, й не годна 
була в величезній своїй більшості, за вимогами хвилі, за завданнями, нею по
ставленими. Вона занадто зрослась з старими ц[ісарськими] і королівськими] 
часами, з їх формами й навичками, їх способом думання і оцінювання всього
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дооколишнього. Народні маси, як не розумом, то інстинктом краще відчувають 
безповоротну загибель старих форм і відносин й потребу нових доріг.

Вони ждуть від інтелігенції, щоб вона вказала їм сі дороги, знайшла форми, 
відповідні духові нового часу. Ждуть терпеливо, але, кінець кінцем, починають 
нетерпеливитися, не бачучи ніякої нової творчості, нового духу в її роботі.

Сю «святу тривогу» починають помічати і в провідних інтелігентних кру
гах, я се бачу. Треба витягнути з неї відповідні висновки і піти назустріч на
родним бажанням, щиро і сміливо, не оглядаючися на чужу опінію — Антан
ти чи іншої якоїсь сторонньої сили, не боячись запідозрювань в «більшовизмі», 
котрими воюють всі оборонці пережитого і будуть воювати, як обережно не 
йти назустріч вимогам часу.

Заховати живу, непохитну зв’язь з своїм народом, з робучими його ма
сами, їх довір'я в усіх можливих змінах і з ними вийти на новий шлях або 
впасти на дорозі до нового життя — се те найважніше, найцінніше, що мусить 
бути заховане й збережене, і сим завданням повинні орієнтуватись усі, хто 
хоче зістатись гідним свого краю і свого народу і тих великих і грізних часів, 
які вони переживають.

І я бажаю се українській інтелігенції західної області, щоб в нинішню від
повідальну хвилю зрозуміла се і виставила наперед людей, які б уміли зв'язатися 
тісно з своїми масами, й повела велике завдання будови Народної Республіки 
влучно і сміло в неослаблім єднанні з ними!
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ЩЕ один звільн ен и й  край

Чудовий ряд звільнених країв та народів, яким Антанта великодушно 
црвернула їхні права*, нещодавно поповнився ще одним вагомим елементом. 
Йдеться про Східну Галичину, прикордонні західноукраїнські території, які 
раніше входили до складу Галицько-Волинського князівства.

Захоплений поляками після довготривалої завзятої боротьби в X IV  ст., 
цей край і його українське населення упродовж шести століть протистояли 
тиску та гніту польського феодального і клерикального режимів, зберігаючи 
свою мову, релігію, національність.

Через те, що в колишній Російській імперії український рух придушував
ся, та завдяки певним умовам, забезпеченим конституцією Австрії (від 
1867 p.), Східна Галичина зі своєю політичною та інтелектуальною столи
цею — містом Львів (Leopol, Lemberg — німецькою мовою) стала центром 
українського життя і будь-якого національного руху*, який тут розвивався 
завдяки інтелектуальним вливанням та матеріальній допомозі всієї України. 
В результаті це була найбільш розвинена з національної, політичної та інте
лектуальної точки зору частина України.

У своїй неперервній боротьбі проти польського панування*, встановлен
ню і зміцненню якого під час австрійського режиму сприяли реакційні та 
клерикальні тенденції правління династії Габсбургів, українському населенню 
Східної Галичини (що нараховувало понад 3,5 млн, 60—80% усього населен
ня)* поступово вдалося відстояти міцні підвалини власного економічного, 
інтелектуального та національного розвитку. Після падіння Австро-Угорської 
імперії минулого року Українська Національна Рада проголосила у Львові 
18 жовтня 1918 р. створення на українських землях, що входили до складу 
Австро-Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки*.

Після перевороту на території Східної України, в результаті якого був 
повалений Гетьманат і прогнані німецькі війська, Українська Національна Рада 
Західноукраїнської Народної Республіки проголосила 3 січня 1919 р. своє 
об'єднання зі Східною Україною у єдину республіку* в статусі «Західних 
областей», зберігаючи при цьому власну автономію.

Це стало початком трагедії. У Львові, давній німецькій колонії, де упро
довж тривалого часу під польським пануванням відбувалася полонізація 
Кнауерів, Вінклерів, Драшлерів, Штатмілків, які врешті стали переконаними 
польськими патріотами, вибухнув бунт. Щоб не перетворити свою столицю 
на поле бою, українські війська покинули місто й тримали його в блокаді про
тягом трьох місяців, щоб змусити «польських» патріотів здатися. В той час, 
коли територія Східної України була плацдармом для наступу більшовицьких 
військ з Росії, на Східну Галичину, що залишилася без військових сил, на
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пала польська армія*. Польща претендувала на українські території до Бугу 
та Стрия, а згодом і на всю Східну Галичину. Створена Найвищою Радою 
Антанти, Комісія для укладення перемир'я під керівництвом генерала Боти* 
висунула обом сторонам пропозицію перемир'я з тимчасовою демаркаційною 
лінією, яка була прийнята Україною, але відхилена Польщею. Тоді ж, у трав
ні, польська армія генерала Галлера, сформована Америкою з її ж ресурсів, 
забезпечена артилерією, офіцерами та провідниками Антанти, розпочала на
ступ проти українців у Східній Галичині під приводом боротьби проти біль
шовиків*. Румуни, які незадовго до цього з погодження Антанти захопили 
українську частину Буковини (чехи, в свою чергу, за розпорядженням Ан
танти, захопили українські території на півдні Карпат) в той час, коли поляки 
захоплювали з півночі та заходу Східну Галичину, проникнули туди із півдня. 
Українські війська, які просувалися на схід, були практично розгромлені вна
слідок цих нападів з тилу. Українців виселили з великої частини Східної Га
личини, яка була захоплена поляками в кінці травня та червні.

Українці наївно покладали надії на те, що таке польське зухвальство буде 
суворо засуджене і що польські війська змушені будуть відступити до де
маркаційної лінії, визначеної Найвищою Радою [Антанти]. Однак, після 
недовгих переговорів, Рада Чотирьох визнала факт окупації Східної Галичи
ни* «задля підтримання порядку та безпеки населення, поки не буде про
ведено референдум».

Цими днями українська делегація була запрошена взяти участь у Паризь
кій мирній конференції* у засіданнях польської підкомісії, яка мала займати
ся розглядом питання статусу визволеної Галичини.

Українська преса привертала увагу до масових арештів українців з боку 
польської влади, до утисків української мови, до пригнічення будь-яких про
явів національного життя, до репресій і дій військового трибуналу. Однак, 
звичайно, це дрібниці. Новим тріумфом великих принципів Антанти можна 
вважати той факт, що Східну Галичину врятували від української демократії і 
віддали її в руки польської шляхти та католицького духовенства.

ОГИДНИЙ СПАДОК

Більшовики відступили з Києва, а через шість місяців після того, як укра
їнська армія змушена була покинути столицю під їхнім натиском*, його оку
пувала Добровольча армія генерала Денікіна*.

Чи знайдеться хтось, хто б іще плекав ілюзії щодо намірів політичного ото
чення генерала Денікіна? Тим, хто знайомий із російськими реаліями, достатньо 
буде поміркувати: цього разу більшовики покинули Україну, звільняючи місце 
переможцям російського реакційного руху. Це повтор того, що відбулося під час 
більшовицького наступу в 1917—1918 pp.*, коли окупація України протягом 
трьох місяців спровокувала реакцію націоналістів, призвела до захоплення Укра
їни німцями* та до встановлення реакційного режиму Гетьманату*, що стало 
початком відновлення старого реакційного режиму на теренах всієї Росії.
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Внаслідок цих подій, у Києві, під час переговорів з українцями, більшо
вицькі делегати визнали, що припустилися великої помилки, коли спровоку
вали контрреволюційну війну в Україні, замість того, щоб об'єднати сили та 
сформувати єдиний фронт боротьби із реакційними силами.

Насправді, окрім цього, вони ще й вчинили злочин проти революції та 
зрадили своїм принципам, що базувалися на праві народів самостійно вирішу
вати свою долю, не усуваючи можливості відокремитися і стати незалежними. 
Зокрема, це підтвердилося, коли більшовицький уряд не прийняв пропозицію 
створення федерації, у складі якої була б і Україна, а розпочав наступ на неї.

Український уряд, соціалістичні нахили якого не підлягали сумнівам, 
зробив таку пропозицію відразу після більшовицького перевороту в листопа
ді*. Більшовики повинні були взяти до уваги реальну силу соціалістичних 
партій в Україні, вони повинні були розуміти, що федерація Росії й України, 
створена на чесних і прозорих засадах та об'єднана такими ж федеральними 
зв'язками Росії з іншими республіками по всіх регіонах колишньої імперії, які 
перебували на стадії формування, забезпечила б створення більшості, яка б 
гарантувала політичну й соціальну перемогу революції.

Якби все відбулося саме так, становище більшовиків було б зовсім іншим на
віть у самій Росії; їм не потрібно було б вдаватися до насильства й терору, що 
вони змушені були робити, щоб зберегти свої позиції. Також я переконаний, 
що від літа 1918 р. більшовицькі представники в Києві схилялися до того, щоб 
відверто визнати свою помилку. І навіть, можливо, не були порожніми обіцян
ки встановити з Україною добросусідські відносини у разі, якщо в Україні 
сформується достатньо демократичний, хоч і не соціалістичний, уряд.

Більшовики обіцяли зберігати нейтралітет у випадку, якщо Україна ви
рішить піднятися проти Гетьманату та німецького режиму. Така позиція була 
озвучена головою української Директорії соціал-демократом В.Винниченком 
на Трудовому конгресі в січні 1919 р. у Києві.

Насправді ж, тільки-но німецькі війська були витіснені з території Укра
їни, більшовицька армія розпочала наступ з боку московського кордону, зно
ву захоплюючи Україну.

Для України, яка ледь піднялася на ноги і була змушена боротися проти 
поляків, румунів і Добровольчої армії під французьким прапором, що захопи
ла Одесу, це було ударом у спину.

Я навіть скажу більше: упевнений, що саме тоді (в січні 1919) ліві укра
їнські соціалісти, незадоволені тим, що Директорія примкнула до правих на
ціоналістів, запропонували свою співпрацю більшовикам*. Вони підтриму
вали радянські принципи, але з тією умовою, що ради мали формуватися на 
місцях з представників народу — селян і робітників, і головувати в них теж 
мали українці.

Такими були вимоги до Української Радянської Республіки, створеної 
українським народом згідно з ієрархією соціальних класів та зі збереженням 
властивого українцям менталітету, без вдавання до більшовицького терору. 
Це було вирішено на конгресі в Кам'янці-Подільському (березень 1919 р .)*.
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Цей конгрес був настільки цікавим, що я волію розповісти про нього деталь
ніше, присвятивши цьому окрему статтю*.

Однак російські більшовики не прийняли таку позицію українців. Вони 
бажали бачити при владі уряд, сформований у Росії, та більшовицьку армію 
на чолі з Раковським і П ’ятаковим. Українцям могли бути відведені один-два 
пости*, але аж ніяк не найвищі.

І справді, українці не відігравали жодної ролі в картині влади, організо
ваної більшовиками в Києві.

Більшовики вимагали не лише зробити з України одну з радянських рес
публік, але й хотіли самі тут правити та продовжувати під червоним прапором 
старі централістські традиції російського панування в приєднаних провінціях, 
з єдиною метою — експлуатувати Україну на користь великоросійського 
центру.

Наслідок такого протистояння між центристськими соціалістами Мос
ковщини та соціалістами з народу окраїн, незалежно від того, чи, власне, 
соціалістами, чи більшовиками, чи меншовиками, чи соціалістами-революціо- 
нерами, завжди однаковий: підсилена буржуазним націоналізмом озлобленість 
соціалістів і повернення до централізму.

Минулого року ГТятаков промостив дорогу Скоропадському. Однак, не 
одразу, а через два місяці. Цього року Раковський, покидаючи Київ, уже 
безпосередньо відкрив двері Денікіну.

Запитую себе, чи ця друга за рахунком політична помилка російських 
більшовиків буде уроком соціалістам, чи невдовзі ми пожинатимемо плоди 
огидного «проклятого спадку» старого централізму та імперіалізму, ганебно 
прихованого під червоними прапорами більшовизму?

З ’ЇЗД НАРОДІВ РОСІЇ

Останніми місяцями стільки розмов було про Російську федерацію, і 
реалізація цієї ідеї видавалася настільки простою, що тепер люди, які стави
лися до неї серйозно, з сумом спостерігають за тим, як вона меркне.

Як політики, так і прості люди не уявляли собі Східну Європу інакше, ніж 
у вигляді централізованої Російської імперії, де єдиний могутній уряд забез
печував би спокій завдяки суворим репресіям проти будь-яких проявів децен
тралізації. Тепер же вони повертаються до ідеї сворення Російської федерації, 
як до нового, небаченого досі, винаходу, політичної та соціальної панацеї. А  
ми, ті хто доклав стільки зусиль, щоб продемонструвати всім необхідність та 
можливість її реалізації, тоді, коли вона могла стати прийнятним рішенням не
простої ситуації, ми її закинули, усвідомивши існування нездоланних труднощів 
і безнадійність ситуації. Було б смішно, якби не було так неприємно і гірко.

Я хотів би розповісти довгу і захоплюючу історію федералізму в Росії і не 
тільки. Я це зроблю, можливо, за інших обставин*. А  зараз я обмежуся ви
світленням найнедавніших і маловідомих спроб використати принцип федера
лізму як єдину можливість врятувати стару Росію від розпаду та хаосу, що
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загрожували їй у час перед більшовицьким переворотом. Йдеться про з'їзд, 
скликаний Українською Центральною Радою в Києві у вересні 1917 р. Це 
був останній з'їзд такого спрямування, який пробудив у Росії, щонайменше, 
у певних колах, найбільше надій, який привернув до себе найбільше уваги та 
викликав найбільше ентузіазму.

Однак і цього разу всі надії і сподівання були знищені централістською 
політикою правлячих кіл Росії, так, як це було до того.

Задум зібрати такий з'їзд, чи навіть, радше, створити організацію такого 
спрямування, з'явився ще до війни. У 1913—1914 pp. було проведено кілька 
пробних конференцій. На з'їзді в Москві, який зібрав досить велике число 
учасників, був прийнятий статут постійнодіючої організації для груп, націо
нальностей і регіонів, які підтримували принцип федерації; та розпочато ви
дання органу під назвою «Народы и Области»*.

Одним із перших, хто спробував реалізувати цей задум, був Віктор Об- 
нінський, член першої російської Думи, представник партії кадетів, малочисель- 
ної, на жаль, і єдиної з російських партій, яка усвідомлювала потребу раціональ
ного вирішення національного питання Росії. Він зібрав групу федералістів, яка 
мала входити в цю організацію як національна великоросійська група.

З  початком війни видання цього органу, як і діяльність організації, при
пинилося. З  подачі українських федералістів, які займали активну позицію, 
на Всеукраїнському національному конгресі на початку революції Українська 
Центральна Рада виявила ініціативу скликати З'їзд  поневолених народів 
Росії, які підтримували принцип федералізму в Росії.

Більше не було потреби приховувати факт проведення з'їзду, як це було з 
довоєнними зібраннями. Він міг відбуватися відкрито та офіційно. Українські 
партії в складі Центральної Ради розпочали його організацію і за допомогою 
преси запросили до участі в ньому делегатів національних і регіональних груп, 
які підтримували принцип федерації. Він мав відбутися 8/21 вересня 1917 p.*

Події, що відбувалися в той час, засвідчили важливість проведення цьо
го конгресу. В середині серпня в Москві пройшло зібрання представників 
влади. Результатом реакційних настроїв, що проявилися під час цього зібран
ня, став Корніловський заколот, який був спробою встановлення диктатури; 
до нього була причетна владна верхівка. Після цього позиції уряду похитну
лися. Назрівала анархія, яка загрожувала не лише Росії, а й сусіднім народам 
та країнам.

Під впливом саме цих подій у Києві зібралися представники національ
них меншин Росії. З 'їзд  відбувся в Педагогічному музеї, де засідала й Цен
тральна Рада.

Крім українців у ньому взяли участь: а) естонці; б) латвійці; в) литовці; 
г) білоруси; ґ) румуни з Бессарабії; д) кримські татари; е) грузини; є) турки 
з Азербайджану; ж) мусульмани з-над Волги; з) народності Сибіру; и) ко
заки зі всіх районів Росії; і) євреї: об'єднання єврейських соціал-робітничих 
партій, Поалей-Ціон, сіоністи.



46 СТАТТІ, ВМ ІЩ ЕН І В ЖУРНАЛІ « L EUROPE ORIENTALE»

Кілька організацій, які не змогли взяти участі в конгресі, засвідчили письмо
во своє членство в ньому*, наприклад, великоросійські організації Сибіру. В той 
час дорога із Сибіру до Києва, дійсно, була б героїчним вчинком. Однак поль
ські соціалісти, що теж приєднувалися до конгресу і ставилися прихильно до 
народів, які добивалися звільнення, не брали в ньому визначальної участі, бо 
підтримували ідею створення нової незалежної Польщі*.

•kirk

Наскільки я пригадую, російські соціалісти написали декларацію*. Однак 
група російських федералістів, яка мала б обов'язково брати участь у цьому 
конгресі, не з'явилася. Обнінський загинув*.

Мені шкода, що я більше не маю протоколів з'їзду, які публікувалися в 
бюлетені «Свободный союз», що був друкованим органом конгресу*. Після 
більшовицького перевороту всі попередні плани були зруйновані і вихід ви
дання припинився.

Представник Тимчасового уряду, голова Особливої наради з провінціаль- 
ної реформи М.А.Славинський, будучи присутнім на з'їзді*, запевняв, що 
уряд готовий уважно вивчати постанови з'їзду.

Натхненні почуттям братерства, яке народжується під час виконання 
спільної справи, та солідарністю між народами, здатною подолати будь-які 
розбіжності й конфлікти, учасники з'їзду взялися до роботи. З  опитування, 
проведеного на початку з'їзду, стало відомо, що більше половини учасників 
(щонайменше дві треті) були соціалістами.

З'їзд  урочисто відкрився 21 вересня 1917 р. і тривав тиждень. Під час 
перших днів оголошували декларації народів-учасників, виступали голови. 
Наступні відкриті засідання були присвячені теоретичним доповідям, в яких 
детально розглядався принцип федералізму. На інших засіданнях обговорю
вали організаційні моменти, доручення народам і регіонам, вимоги, що вису
валися урядові, позиція щодо війни та миру. На останніх засіданнях були 
сформовані постанови* й декларації, і цим дебатам був підведений підсумок.

Будучи обраним почесним головою з'їзду, я хотів у своїй промові, яка, 
зрештою, була з ентузіазмом прийнята всіма слухачами*, описати не лише 
плачевну ситуацію, у якій опинився весь український народ і соціалістичні 
партії зокрема, але й усі партії, які брали участь у з'їзді. З а  6 місяців револю
ції ні уряд, ні правлячі кола Росії не зробили нічого, щоб покращити умови в 
Російській імперії, яку називали «давньою в'язницею народів», для того, щоб 
усі національності могли вільно існувати, згуртовані навколо неї. Тільки таким 
я бачив вихід із ситуації.

Російський елемент, тобто центр імперії, насправді творить лише безлад 
і хаос. Населення тут розпорошене, байдуже та безамбітне. Народи перифе
рії, навпаки, хоч і не такі численні, як росіяни, більш згуртовані. Вони були 
звиклі боротися проти старого режиму і допомагати одне одному. Вони ак
тивні та готові простягнути руку допомоги побратимові, а якщо потрібно, 
об'єднавшись навколо центру, могли б врятувати Росію від безладу. Але вони 
будуть зацікавлені це зробити лише за умови, коли зв'язок з Росією буде до
бровільним, а не примусовим, випадковим чи механічним.



З 'їзд  народів Росії 47

Для Росії година пробила. Цей з ’їзд дав останній шанс* вийти зі складної, 
майже безнадійної ситуації. Треба, щоб Росія стала батьківщиною для своїх 
народів. Інакше вона не зможе існувати. Країни перестають існувати, а на
роди залишаються. Народи Росії мають право і обов’язок самостійно вирішу
вати свою долю, незважаючи на рішення російського уряду.

Наскільки мені відомо, ні українці, ні інші народи не хочуть зупинятися 
на півдорозі та погоджуватися на примарну незалежність. Метою народів на 
периферії є політична відокремленість від російського центру. Майбутнє — це 
братерство між усіма народами, світова федерація. Способом досягнення цієї 
мети для народів Росії є саме створення Російської федерації, або, у випадку, 
якщо це не вдасться, інших федеративних союзів.

'к'к'к

Усі делегації, які брали участь у з ’їзді, поділяли цю точку зору. Лише 
литовська делегація відстоювала принцип повної незалежності*. Євреї під
тримували ідею федерації*, піднімаючи питання сворення власної національ
ної автономії з правом об’єднатися в розширену структуру на території цієї 
великої федерації.

Козаки також долучалися до вимог з ’їзду*. Як російські, так і українські 
козаки відокремлювали себе від російського населення. Давній козацький 
сепаратизм був підсилений останніми подіями війни, нечуваним безладом, 
дезертирством, крадіжками, капітулянтством, що панували в лавах російських 
солдатів. Як казали козаки: «ці вояки», про яких говорив Суворов, маючи 
на увазі російських солдатів, стали «бігунами, які не шкодують своїх ніг». 
Вони біжать так швидко, що залишають далеко позаду лінію фронту, козаків 
та армію із представників національних меншин, які мають протистояти 
німцям. Тому козаки вирішили, що хочуть бути окремою нацією і формувати 
військову конфедерацію. Вони були вдячні з ’їзду за те, що він визнав за ними 
право самостійно вершити свою долю, наслідуючи в цьому інші народи та 
регіони імперії.

Прийняті на з ’їзді постанови свідчили про потребу негайного створення 
Російської федерації задля врятування імперії від розпаду. Зрозуміло, що ця 
федерація мала створюватися на добровільних засадах самими народами, а не 
примарою Всеросійських установчих зборів, які уряд ніяк не міг наважитися 
скликати, яким він мав подавати на розгляд всі питання і в які ніхто особливо 
не вірив, не в останню чергу через таку політику нерішучості.

Також з ’їзд визнав потребу створення органу, який би дбав про підтри
мання федералістських зв ’язків між народами. Однак не всі делегації мали 
мандат на створення такої організації. Було вирішено відкласти вирішення 
цього питання на місяць, до другого з ’їзду.

Згаданий вище представник уряду передав йому постанови з ’їзду. Окрім 
цього, делегата з ’їзду було відправлено на скликану урядом в Петрограді 
Всеросійську демократичну нараду*.

Цим делегатом був Б.Борохов від партії Поалей-Ціон, який брав актив
ну участь у роботі з ’їзду. На нараді він виклав суть поглядів та вимоги на
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родів Росії. Однак у більшості нараду представляли російські націоналісти, 
які не зацікавилися ідеєю федералізму та залишили без уваги вимоги націо
нальностей.

З і слів делегата, документи з'їзду були передані Керенському, який зумів 
правильно їх потрактувати. Але більшість Ради міністрів виступила проти. 
Один-єдиний заголовок «Нова Російська Федеративна Республіка» став 
пробним каменем. Переважна більшість міністрів виступила проти декларації 
федералістів. Єдиною можливою вважалася культурна автономія. Міністрові 
внутрішніх справ доручили розробити статут автономії, але уряд Керенсько- 
го був скинутий до того, як він встиг щось зробити.

Будучи переконаним у тому, що він отримає підтримку на Нараді у Пет
рограді, російський уряд планував взагалі відмовитися від обіцянок, даних 
національностям. Скромні права України на автономію також поступово 
втрачали силу. З а  кілька днів до більшовицького перевороту уряд Петрогра
да наказав порушити політичну справу проти українського уряду*, визнаного 
ним же декілька місяців перед цим.

На початку листопада у Києві відбулася перша сесія Ради народів*. Але 
незабаром, під впливом подій у Петрограді, громадянська війна розгорілася 
і в Києві. Ми були змушені проголосити Українську Народну Республіку 
на засадах федеративного устрою з іншими республіками колишньої Росії*.

Український уряд виступав з пропозицією до уряду більшовиків і місцевих 
органів створити федерацію, однак вона не знайшла підтримки. Час федера
лізму пройшов. Тепер більшовики незмінно схиляються до централістських 
тенденцій, а поневолені народи Росії продовжують прокладати інший шлях 
до свободи, створюючи незалежні республіки.

СТОЛІТТЯ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ

Зародками народного драматичного мистецтва, безпосереднього і з явним 
національним характером, сліди якого можна спостерігати ще й досі в народ
них традиціях, були постановки візантійських і латинських творів, від яких 
бере початок українська література.

Схоластична латинська філософія була у великій повазі в Україні від кін
ця XV I ст. до кінця XVIII ст. і мала тут значний вплив. Також взірцем для 
польської та української трагедії була латинська трагедія.

У ляльковому театрі, по-українськи — Вертепі (Печера)*, який розважав 
людей під час святкування Різдва, використовували з українськими видозмі
нами пісні зі схоластичного театру. Зміст, ритм і форма релігійних та ліричних 
мелодій, а також жартівливих пісень навіть сьогодні свідчать про значний 
вплив схоластичної традиції на українське народне драматичне мистецтво.

Написані за всіма правилами схоластичної риторики, у стилі Плавта, чи, 
краще сказати, у стилі народних латинських комедій, жартівливі інтермедії 
завжди мали широкий успіх і величезний вплив на розвиток українського 
театру, який до певної міри відчувається і сьогодні.
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На початку X IX  ст. Василь Гоголь, батько відомого письменника, на 
прохання одного поміщика адаптував до української сцени декілька народних 
оповідок*. Відтоді було створено багато комедій, в яких вигідно обігрувалися 
різноманітні народні герої.

І.Котляревський, зачинатель сучасної української літератури, є автором 
популярного водевілю «Москаль-чарівник». Хоч ця п'єса і базується на дав
ніх традиціях, вона має багато спільного з французькою комедією кінця 
XVIII ст. Очевидно, що Котляревський старався поєднати елементи давніх 
українських інтермедій з новими віяннями у французькій літературі. Він надає 
п'єсі нової форми, традиційної національної і сучасної водночас. Прекрасним 
прикладом може слугувати комедія «Наталка Полтавка», написана у 1819 p., 
яка започатковує нову еру в історії українського театру.

В цій п'єсі Котляревський змальовує життя простих людей у своєму рід
ному краї, в Полтаві, таким, яким воно є, без вимислів і зайвих прикрас.

Устами своїх персонажів автор^міливо пояснює, що саме спонукало його 
написати п'єсу саме в такій формі. Йдеться про комедію російського письмен
ника «Козак-стихотворец», героєм якої був Климовський, український поет 
початку XVIII ст.* Російський письменник неправдоподібно описує середови
ще, в якому жив його герой. Життя в Україні показане в цій п'єсі поверхово, 
занадто віддаленим від реального.

Закоханий у свою батьківщину, Котляревський детально вивчав її історію 
та розвиток її традицій, типових рис, характеру. Ніхто не зумів би краще від 
нього зобразити на сцені реальну картину життя в Україні. Сюжетом п'єси є 
дуже проста інтрига: примусовий шлюб на селі. Характерні персонажі: бідна 
вдова селянка, молода дівчина та її коханий, наречений возний, світогляд 
якого формувався під впливом українського філософа-метафізика Г.Сково
роди і який уособлює «старі добрі» українські суспільні традиції XVIII ст., 
і хитрий та дотепний представник сільської влади — виборний.

Незважаючи на певний сентименталізм інтриги, який відповідає вимогам 
того часу, змальовані вправною рукою автора характери героїв є добре роз
критими. П'єса виразна та повна життя настільки, що залишається успішною 
й понині. Народна мова, якою розмовляють герої, витончена та відшліфована; 
пісні, завдяки яким п'єса уподібнюється до оперети, є втіленням української 
душі; реалізм, з яким зображені герої та їхні почуття, які вони не приховують, 
свідчать про локальний патріотизм; основна ідея твору, сформована під впли
вом характерного для того часу романтизму, змальовує приємну й патріар
хальну атмосферу українського села. Комедія Котляревського стала популяр
ною одразу та входить до репертуару українських театрів уже понад століття. 
Окрім цього, вона мала великий вплив на творчість молодих письменників і 
саме з неї розпочався розвиток українського театру в X IX  ст.

У той час драматурги з різних мотивів досліджували й розробляли сюже
ти, що походили з українського села. З  одного боку, варто зазначити, що село 
в новій Україні було замкнутим середовищем, у якому були зібрані воєдино 
всі характерні елементи національного життя; лише в селі всі суспільні класи 
зберегли свою національну самобутність. Саме в селі збереглася традиційна 
Україна, на якій не позначився іноземний вплив.
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З  іншого боку, встановлені російською цензурою обмеження стримували 
вільний розвиток літератури в Україні.

Отже, тема життя в селі переважає в українській драматургії X IX  ст., 
відроджуючи традицію блискуче написаної Котляревським «Наталки Пол
тавки». її вплив відчувається навіть наприкінці X IX  ст., коли завдяки твор
чості Кропивницького та Карпенка-Карого український театр сягає піку 
свого розквіту й популярності.

Тільки після революції 1905 p., коли російська цензура щодо української 
мови трохи пом’якшала, українська драматургія, представлена творами Лесі 
Українки, Олеся, Винниченка, рішуче виходить за межі етнографічної драми*. 
Традиція Котляревського залишається в історії.

З а  останні роки, особливо від 1876 до 1906, коли була встановлена суво
ра заборона на використання української мови, театр відігравав найважливішу 
роль у звільненні умів українського населення.

У час, коли не існувало української преси, рідко зустрічалися українські 
книжки, українська мова була повністю витіснена з політичного життя, укра
їнський театр, попри сильні утиски та обмеження щодо вибору репертуару, 
залишався своєрідною трибуною, з якої лунало українське слово.

Вся міць національної думки сконцентрувалася на сцені, і театр досягнув 
апогею свого розвитку.

Зароджувалася школа, що мала власний стиль. З ’явилися виконавці, за
вдяки яким театр набув небаченої популярності. Поряд із професійними 
трупами, до яких входили відомі та улюблені актори, щорічні турне яких су
проводжувалися справжнім ажіотажем*, формувалися місцеві аматорські або 
на половину професійні трупи.

Перед війною нараховували до трьох сотень великих і малих українських 
театральних труп*. У країні, де не було преси та бракувало книжок, де україн
ській мові був закритий шлях до школи, національну освіту здобували в театрі; 
театр був провідником в ідейних, соціальних і політичних устремліннях.

Репертуар розширився, кількість акторів значно зросла, аматорські гуртки 
сформувалися в селах, на заводах, у казармах. І всюди, поряд із новими творами, 
відводять почесне місце послідовникам Котляревського, які знову і знову вди
хали життя в безсмертних героїв української драми, в якій живуть добрі, щирі й 
простодушні полтавчани, так вдало описані Котляревським сто років тому.

ХТО ПРИМИРИТЬ СХІДНУ ЄВРОПУ?

У своєму 6-му номері «L ’Europe Orientale» закликає нас викласти своє 
бачення принципу проекту З ’їзду народів колишньої Росії — другого Прін- 
кіпо*.

Я українець і вважаю своїм обов’язком внести свій вклад у розгляд цього 
питання.

На мою думку, втілення у життя задуму з ’їзду відкриває широкі можли
вості, які збігаються із нашими сподіваннями, за умови, що до його реалізації
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поставляться серйозно і підійдуть обережно. Іншого виходу на даний момент 
я не бачу, бо ситуація настільки серйозна, що правильне рішення треба при
ймати негайно.

Я вітаю пана Ллойда Джорджа, який наважився припустити, що російське 
питання не може бути розв'язане за допомогою меча. Якщо ця заява означає 
повну й остаточну відмову від таких намірів, я визнаю, що проблема значно 
наблизилася до свого вирішення. Але я поділяю думку англійського Прем'єр- 
міністра і теж глибоко сумніваюся в тому, що зима полегшила би це вирішен
ня. Голод і холод — поганенькі порадники. Зрештою, такий спосіб уже ви
користовувався, і його результати не були дуже втішними. Якщо тиск війни 
та голоду можна вважати до певної міри способом досягнення мети, то дале
ко не єдиним і найбільш дієвим. Лише розумний правитель, якщо поквапить
ся, з власної безкорисливої волі, влада та неупередженість якого є незапереч
ними, зможе покращити ситуацію, створивши надійні й довготривалі зв'язки 
між народами. Щоб довести цю справу до кінця, треба відмовитися від воєн
них дій і насильства.

З і свого боку, Антанта повинна зняти блокаду, що дасть можливість від
новити вільне спілкування громадян усіх країн між собою.

З  іншого боку, народи, запрошені взяти участь у можливому з'їзді, по
винні виконати попередні умови. їх буде допущено до участі тільки за умови 
дотримання принципів приватного й публічного права. Наприклад, радянський 
уряд хоче амністувати всіх політичних в'язнів. Це добре, але цього не достат
ньо. Окрім цього він повинен відмовитися від терору, від судової системи без 
юридичних гарантій, від позбавлення громадян їхніх конституційних прав. Він 
повинен встановити свободу слова, преси та зібрань. Такими є необхідні умо
ви укріплення миру, які були попередньо запропоновані урядам de facto ко
лишньої Росії. їхнє виконання стане першим кроком до переговорів, які га
рантуватимуть з'їздові успіх.

Але хто візьме на себе ініціативу сформулювати ці попередні вимоги? 
Антанта, Найвища рада, Паризька конференція? Чи можуть ці вищі інстан
ції розпочати переговори і допровадити їх аж до запланованого з'їзду? І якщо 
зв'язки між країнами Антанти послабли, або їхня позиція змінилася і вони не 
зможуть впоратися із цим завданням, то чи котрась одна з країн — Франція, 
Англія чи Америка — наважиться взяти на себе таку ініціативу?

Якби Ліга Націй існувала, саме вона мала би вирішити це питання.
Якби важливе та нагальне завдання примирення і реорганізації Східної 

Європи доручили А\%} Націй, це забезпечило б їй світовий вплив і всі його 
позитивні наслідки. Ймовірно, таке доручення посприяло б остаточному її 
сформуванню, надало б їй план реальних дій до виконання, надійні методи 
праці, можливість діяти розважливо й добродійно. Була би подвійна користь 
з того, щоб довірити ініціативу скликання з'їзду цьому органу: по-перше, 
власне, факт з'їзду, по-друге, щоб пришвидшити остаточне формування Ліги 
Націй.

Примирити Східну Європу потрібно негайно. Без цього неможливий ні 
мир у світі, ні повернення до нормального економічного життя.
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Але боюся, що одна лише дипломатія не вирішить цього питання. Його 
ліквідація не входить до її компетенції.

Вона лише породить нові труднощі, а не вирішить проблему, якщо візь
меться за встановлення антинімецького та антибільшовицького оплоту; чи 
якщо вона прагнутиме відбудувати одну, неподільну, неосяжну, але політично 
нестабільну Росію, котра плекає прихований намір економічно експлуатувати 
політично неактивну країну, прикриваючи це встановленням з нею торговель
них відносин; чи якщо вона, замість того, щоб встановити політично стабільний 
і демократичний лад у Східній Європі, зведе його до того, щоб зацікавлені сили 
знайшли в ньому свою лише економічну вигоду.

Якщо відокремити від Росії, наприклад, балтійські чи кавказькі країни, 
вона отримає повну свободу дій в Україні. Це породить підозри, що організація 
нічим не обмежених ліберальних відносин між Україною та Росією спровокує 
серед західних і південних слов'ян бажання до створення конфедерації зі схід
ними словянами, що буде підґрунтям для створення великої слов'янської феде
рації, а цього дипломатія не дозволить. Боюся, що ці підозри ускладнять і за
тримають процес примирення Східної Європи.

Встановити мир і реорганізувати Східну Європу має бути метою країв і 
народів колишньої імперії. З а  інших умов це є неможливим.

Вважаю, що, попри ще недосконалу структуру, Ліга Націй є єдиною 
організацією, яка може вирішити це питання, залишаючись неупередженою. 
Будучи посередником між країнами та націями Східної Європи, який органі
зовує і врегульовує стосунки між ними, вона підготує їх до приєднання до 
Ліги Націй, вимагаючи від них дотримання певних конституційних і демокра
тичних засад. Це допоможе, не вдаючись до крайнощів, полегшити взаємо
розуміння між країнами, створити ситуацію, яка дозволить великому револю
ційному рухові Східної Європи долучитися до світового соціального поступу, 
реалізації нових ідей.

Одним словом, щоб встановити мир у Східній Європі, треба скористати
ся перевагами сили розуму та об'єднання, а не вдаватися до боротьби й анта
гонізму. Замість того, щоб творити ворожі сили, треба, навпаки, шукати 
зближення. На мою думку, саме Ліга Націй зможе довести цю справу до 
успішного кінця.

СТОРІЧЧЯ ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ

Не можна завершувати рік, не згадавши, що на 1919 припадає 100-річчя 
від дня народження великого письменника, представника українського руху 
минулого століття, Пантелеймона Куліша, який народився в 1819 і помер 1897* 
у маленькому хуторі на Чернігівщині. Два факти з історії України X IX  ст. 
тісно пов'язані з його ім'ям. Це Кирило-Мефодіївське братство*, діяльність 
якого у 1846—1847 pp. стала кульмінаційним моментом розвитку української 
ідеї в X IX  ст., що асоціюється з трьома визначними іменами: Шевченком, 
Костомаровим і Кулішем; та «період Основи»*, час діяльності українського
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гуртка в Петербурзі (1858—1862), яка проявлялася в пропаганді й численних 
публікаціях, і яка мала вагомий вплив на розвиток українського руху; час, коли 
після смерті Шевченка Куліш як один із найвизначніших представників укра
їнофільства встановив справжню диктатуру розуму в українському літератур
ному й політичному житті.

Однак вплив Куліша не був довготривалим. Погіршилися стосунки між 
провідником і його друзями, соратниками й послідовниками, поступово ко
лишній голова почав суперечити провідним ідеям української літератури, а 
деколи навіть власним поглядам. Та він продовжував працювати натхненно 
й завзято, чи то йшлося про поезію, чи журнальні статті, чи історію.

На схилі літ Куліш майже не впливав на тодішнє українське життя. 
Не тільки його памфлети, але й геніальні твори більше не знаходили відголо- 
су серед українців, і взаємна ворожість позначила останні роки великого 
українського метра.

Шевченко й Куліш*, хоч і дуже різні в своїй творчості, є найхарактерні
шими фігурами цього визначного часу.

Шевченко, виходець із селянської, наполовину кріпацької сім'ї, все своє 
життя був провідником радикальних і навіть соціалістичних ідей, ідеї соціаль
ної емансипації, які повпливали на формування його національних і політичних 
поглядів.

Куліш походив із старшинського козацького роду та був представни
ком козацьких культурних і державотворчих традицій. Незважаючи на те, що 
його позиція упродовж життя зазнала певних змін, він залишався вірним на
ціонально-культурним ідеям і був прибічником загальносвітового розвитку.

У приватному листі за 1857 р. він описує програму, якої дотримувався 
протягом довгих років*:

«Вважаю, що потрібно організувати видання газети (щомісячного жур
налу), щобзапезпечити право на існування нашій мові. Ми збагатили російську 
мову виразами, яких вона не знала до цього, перебуваючи в мороці російської 
культури. Тепер ми маємо забрати з відсотками те, що нам належить, не пере
ймаючись тим, що Пушкін й інші з ним зробили. Я зараз перекладаю на нашу 
мову першу частину «Чайльд Гарольда»* так, наче російської не існує, а є 
тільки наша і англійська. Коли я закінчу решту — три частини, ви побачите, 
наскільки це вдало. Треба перекласти «Гамлета»*, «Вільгельма Телля»*, щоб 
знову надати звучання нашій мові, яка стала мовою селян, щоб вона могла 
служити універсальній думці».

Це було програмою всієї літературної еволюції наступного століття, і Ку
ліш сам багато зробив для її втілення у життя; але, залишаючись на боці куль
турного розвитку, він, зрештою, відмовився від попередніх переконань щодо 
історичних традицій, щодо історії козацтва, славу якого він так палко оспівував 
до цього, та навіть від демократичних принципів, які раніше сповідував.

Творча спадщина Куліша дуже різноманітна*. Він багато писав у різних 
жанрах і з неоднаковим успіхом.

Він був ліричним, епічним, драматичним поетом, автором великих істо
ричних трилогій, і час до часу йому вдавалося писати досконалі речі, але, най
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частіше, його твори тенденційні, нещирі і загалом невдалі. Його численні пере
клади Біблії**, Шекспіра*, Байрона* здебільшого характеризуються холод
ністю. З  багатьох його романів і повістей лише декілька стали класичними, як 
славнозвісна «Хроніка 1663 року» «Чорна рада»*. Окремі частини його ва
гомої історичної праці — Історії козаччини (яка нараховує 7 томів, описуючи 
події до 1654 р.) — є чудесними, але загалом позиція автора надто упере
джена, щоб мати наукову цінність*. У своїх літературно-критичних есе, іноді 
довершених і блискуче написаних, він теж часто вдавався до перебільшення.

Вплив тих численних творів, які він написав за своє життя, на літературу, 
національний рух і українську політичну думку був таким значним, що він ще 
й досі відчувається в найрізноматнітніших сферах, починаючи від українсько
го правопису, що названий на честь автора*, і закінчуючи історичними кон
цепціями та поглядами наших сучасників.

Сучасний українець використовує фонетичний правопис Куліша — «ку
лішівку» — (хоч і змінений) і читає його переклади Біблії й Шекспіра. Це 
свідчить про його вагому роль в українському житті. Незважаючи на його 
перебільшення та кардинальні зміни позиції, Куліш залишиться назавжди 
одним із найвидатніших представників української ідеї.
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УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ 
ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ

Замітки з приводу дебат на конференціях 
закордонних членів партії

І
Події останніх місяців поставили питання: бути чи не бути Українській 

партії соціалістів] -революціонерів.
Позиція її між тріумфальним походом російських комуністів, з одного 

боку, і тими бездоріжжями, на котрі позаходила ріжна націоналістична пуб
ліка під проводом всяких головних і не головних отаманів, справді, не дуже 
вигідна. І зрозуміло, що після того, як деякі елементи партії в «єдинім націо
нальнім фронті» позаганялись на край безодні, кинувши недобре світло на цілу 
партію, психологічна реакція викликає у багатьох повищене бажання якнай- 
різче відмежуватись від сього зиґзаґу вправо — скоком уліво!

Але виправляти зиґзаґ зиґзаґом — се не робота! Нового зиґзаґу не по
винно бути. Не повинно бути і перебіжки!

В високій мірі не бажано, щоб поодинокі, скільки-небудь цінні члени, 
кидаючи партію, одинцем чи невеликими компаніями перебігали в «стан тор
жествующих». Партія мусить запобігти такому дезертирству, перевіривши в 
світлі нових досвідів свою ідеологію і свої позиції, щоб змінити їх відповідно, 
коли треба, і на нові позиції перейти по можності в повнім складі всього цін
ного, що єсть у неї, не розбиваючись і не відриваючись від свого ґрунту.

Таку роботу й перевели заграничні члени партії у[країнських] соціаліс
тів]-революціонерів] на своїх конференціях, відбутих в лютім, квітні й трав
ні с. p .* Отсі обставини головно привели їх до сього:

Криза Укр[аїнської] Нар[одної] Республіки і участь деяких членів партії 
в останніх актах націоналістичної авантюри, котрою ся криза закінчилась, — 
розділ, що в зв'язку з сим стався всередині партії**, і, нарешті, факт, що ко
лишнє ліве крило У[країнської] п[артії] соціалістів]-революціонерів], так 
звані боротьбисти, спочатку прийнявши додаткову назву комуністів, в берез
ні с. р. вповні ввійшли до партії російських большевиків, чи то Комуністичної] 
партії (больш[евиків]) України, що становить обласну організацію Російської 
комуністичної партії.

Події углибляли питання: коли так різко стали против себе два табори — 
соціалістичний, під кермою російських комуністів, і реакційний, під проводом 
польської шляхти, то і У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів] 
чи не годилось би піти слідами боротьбистів і деяких с[оціал]-демократів,
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теперішніх комуністів, та вповні і без застережень віддати й свої сили в служ
бу російським комуністам, їх ділу творення світової соціалістичної революції, 
в котрій, кінець кінцем, знайдуть розв’язання і справи народів, вже поза пи
танням про державу і національність?

Таке формулювання було дуже привабне. Особисто — воно давало легкий 
вихід з трудного положення. Членам конференції були відомі й погляди тт. 
боротьбистів на Україні в такому дусі: на Україні Укр[аїнська] партія соціа
лістів]-революціонерів] уже вмерла, комуністична революція її існування не 
визнає, — треба, щоб вона завмерла й за кордоном.

Але після основних обміркувань таке формулювання відкинено. Незалеж
но від того, щоУ[країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] і на Украї
ні не вмерла і не збирається завмирати, таке рішення дало б, може, вихід 
учасникам, як особам, але не партії, котра ставила завданням не те, щоб дати 
особисте задоволення чи вдосконалення своїм членам, як якийсь монаший чи 
масонський орден, а вивести на шлях світової революції свій нарід! Бути з на
родом і в ніяких випадках не відриватись від народу — се було першою під
ставою тактики У[країнської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], котру 
члени її передусім мусили мати на увазі. А  з сього становища пропозиція влит
тя в партію російських комуністів викликала поважні сумніви.

Може, комуністична революція в теперішній своїй російській концепції й 
не визнає існування У[країнської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів]*, 
як-то пише київський товариш-боротьбист. Але діло в тім, що український 
нарід іще менше, здається, визнає комуністичну революцію в сій російській 
концепції.

Відомості, одержані від радянських українських партій, характеризуючи 
ситуацію на Україні перед польським наступом, показують, що під російським 
комуністичним режимом соціалістична революція на Україні пішла навіть назад, 
в порівнянні з часами, коли Укр[аїнська] партія сОціалістів]-революціонерів], 
єдина і не поділена, могла свобідно розвивати свою агітаційну й організаційну 
діяльність в народі, як було за часів Центральної Ради. Тоді небагато-небагато, 
але все-таки дещо з соціалістичного мислення вона свідомості селянина при
щепила й увела його в течію, коли не соціалістичної, то соціальної революції. 
Тепер же, як кажуть наші відомості (що походять від комуністів), українське 
село зовсім відійшло від революції й замкнулося в собі, виставивши кулемети на 
всі боки. Панування комуністичної революції кінчиться за 5— 10 верст від міст, 
де стоять залоги червоної армії; без збройної сили російські комуністи не можуть 
показатись на село, хоч би тільки для агітації, і не знати, чи матимуть туди при
ступ і ті українські групи, які віллються до большевиків.

Тому зрозуміла сильна опозиція проти такого вливання, яка виникла 
серед боротьбистів і, здається, чи не поколола навіть сю партію. Українське 
[е]с[е]рівство, як партія українського трудового селянства, очевидно, не 
стратила рації свого існування. З  становища самої комуністичної революції 
далеко кориснішою буде кооперація російських і українських радянських 
партій, ніж вливання сих останніх в ряди російського большевизму, коли се 
вливання загрожує відірванням від народних мас або хоч би тільки ослаблен-
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ням зв'язку з ними і впливу на них. Такі були аргументи, піднесені проти 
вливання на наших конференціях.

Колись, в часах передреволюційних, обороняючи рацію своєї національної 
роботи з становища загальнолюдських культурних інтересів, українці дово
дили, що для культури людства буде корисніше, коли українська інтелігенція 
віллється до неї, хоч би і з деяким опізненням, але разом з усім своїм народом, 
замість того, аби перебігти туди, покинувши свій нарід, і принести тільки свої 
дорогоцінні особи, а більш нічого. Се, з певними змінами, можна повторити і 
про радянські українські партії. Без порівняння корисніше для соціалізму буде, 
коли вони, зостаючись при своїм народі, будуть вести його по дорозі соціаліс
тичної революції, хоч би й помалішим темпом, ніж, відриваючись від свого 
народу і тратячи на нього вплив, безпосередньо прилучатимуться до росій
ського авангарду.

Коли би на підкріплення сеї гадки доконче треба було чийогось прикладу, 
то можна було б вказати на російських соціалістів]-революціонерів], що далі 
зостаються при своїй ідеології й партійній окремішності, не тільки праві, а й 
ліві, що стільки вже часу працюють разом з комуністами. Для мене ж далеко 
важніше те, що я хочу підчеркнути в сих замітках: що, йдучи далі сею дорогою, 
У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів], продовжує й поглиблює 
роботу українських предтеч соціалістичної революції — ту програму, яку вони 
сорок літ тому начеркнули в пам'ятній передмові до «Громади»*:

«В  справах духовних, як і в справах господарських, наше мужицтво тепер 
приходить на те, на чому стояло в козацькі часи X V I—XVII ст. До того ж 
підходять з ріжних боків (національного, політичного і соціального) й купки 
письменних українців, котрі не забули того, що вони українці, й хотять ухо
пити кінець нитки, що ввірвалась в нашій історії в XVIII ст. Чи вмітимуть 
наші письменні люди вхопитись за край тієї нитки, що тягнеться сама по собі 
в нашому мужицтві, чи вмітимуть прив'язати до неї й те, що виплела за 
X V II—XVIII ст. думка людей, котрих історія не переривалась, і звести в 
темноті й насамоті виплетену нитку — іноді більше бажання, ніж ясної думки 
нашого мужицтва — з великою сіткою наукових і громадських думок євро
пейських людей? — Ось у чому тепер все діло для письменних людей на 
нашій Україні. — Ось де для них: чи жити, чи помирати?!»

Те, що має за собою традицію, має великий шанс успіху. Се розуміли всі 
великі новатори, включно до проводирів російського комунізму, які при всім 
дерзновенні мислі таки люблять підшукати на її підкріплення цитату з Марк
са або Енгельса, прецедент з Паризької Комуни тощо. Вважаю так само для 
нас, щоб українська соціалістична революція, далі спираючись на єдину ре
альну основу — трудове селянство, використовувала не тільки все те, що дає 
для соціалістичного будівництва сучасна ситуація, але вживала і все те, що дає 
для нього попередній розвій нашого життя і нашої мислі, — все, що може, 
відповідно освітлене, поглиблене й усвідомлене, послужити підоймою для 
дальшого соціалістично-революційного будівництва нашого життя.
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II

На мій погляд, на сю сторону досі не було звернено досить уваги. Україн
ська минувшина й її вказівки не знайшли собі відповідної оцінки з становища 
нинішньої революції та її завдань. Українські соціалісти]-революціонери] не 
мали часу займатись сим в революційній тісноті, і ніхто інший, тим менше, не 
зайнявся сим за них. Тим часом програма і діяльність У[країнської] п[артії] 
с[оціалістів]-р[еволюціонерів] має за собою дуже цінні традиції революційної 
активності українських мас і радикального або й революційного народництва, 
яке потім виросло на сих традиціях. Облишені іншими українськими партіями 
під час революції, сі традиції припали в уділ У[країнської] п[артії] соціаліс
тів]-р[еволюціонерів] силою факту, тому що вона одна в своїй революційній 
роботі сперлась на ту селянську трудову масу, що була активною силою дав
ніших українських революційних рухів і послужила об'єктом ідеології україн
ського народництва.

Укр[аїнські] сОціалісти]-рОволюціонери], думаю, самі не відчували 
сього, що вони мають за собою сю традицію, яка служить одним з секретів їх 
успіхів, і, з другого боку, — до певної міри кермує їх роботою. Ні укр[аїнські] 
сОціалісти]-рОволюціонери], ні хто інший за них не постаравсь вияснити 
сього преємства, хоч таке вияснення було потрібне, навіть для того, щоб усві
домити дійсну істоту укр[аїнських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], яка ви
кликала багато непотрібних непорозумінь, не пережитих і досі.

Коли в перших місяцях революції почала організовуватись У країн
ська] п[артія] сОціалістів]-рОволюціонерів]*, і Україна раптом зароїлась від 
укр[аїнського] с[оціал]-р[еволюційного] ріжного віку, чину і званія: старих, 
молодих і навіть підлітків*, в тужурках, френчах і свитах, се обудило не тіль
ки здивування, але навіть скандалізувало українське громадянство: звідки, 
чому і на якій підставі?

Стара українська гвардія, організована в ТУП-і, збиралась реорганізува
тись в Радикально-демократичній партії, що була заснована під час Першої 
революції, і се здавалось натуральним. Українська с[оціал]-д[емократична] 
партія, яка була припинила свою діяльність під час останньої реакції, збирала 
під старий прапор розсипаних членів партії. У всіх народів є соц[іал]-демокра
тія, і не було нічого дивного, щоб і у нас вона була. Але с[оціалісти]-р[еволю- 
ціонери] — така «спеціально російська партія» — нащо вона українцям?

Розуміється, були між сОціалістами]-рОволюціонерами] українці, навіть 
українські гуртки й громади, незалежні від російських с[оціалістів]-р[еволю- 
ціонерів], але організувати Українську партію с[оціалістів]-р[еволюціонерів], 
та ще в таких величезних розмірах? Се здавалось недоречністю, доказом фа
тального поневолення української мислі російською, легкодушним мавпуванням 
великоросійських взірців, нездібності самостійно орієнтуватись в реальних 
умовах українського життя. Для українських націоналістів (особливо галицьких) 
Партія у[країнських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], саме існування її зоста
ється й по нинішній день сумним проявом такої ганебної залежності українців 
від російського життя, чужих взірців і чужої ідеології.
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Не без того, щоб у сих закидах не було якогось зеренця правди. Взагалі 
рідко буває, щоб такого зеренця не було в яких-небудь переконаннях. Але 
невелике воно тут.

Термін «с[оціалісти]-р[еволюціонери]» не спеціально російський вина
хід, а загальноєвропейський. В ріжних краях існують коли не партії, то 
групи або течії «соціалістично-революційні», себто соціалісти, які обстоюють 
методи революційні, «пряму, безпосередню акцію», в протилежність соціа- 
лістам-еволюціоністам, які відрікаються революції, стоять за парламентарну 
роботу, покладаються на автоматичний розвій економічного процесу. Тепер 
сей термін якраз в такім значінні вживається широко, незалежно від того 
конкретнопрограмного змісту, який вкладає туди та чи інша партія або гру
па, і се вживання властиво відповідає тому значінню, в якім воно вживаєть
ся у нас.

Справді, приложіть загальні принципи соціалізму, свобідно від марксів- 
ської догми, до українських відносин, дайте йому орієнтуватись в реальних 
обставинах країни, де трудова маса селянська, а індустріальний пролетаріат 
грає ролю зовсім другорядну і не має і в якімсь ближчім часі грати ролю рі
шаючу. Додайте спеціальні політичні й національні обставини. Дайте сьому 
соціалізмові не тільки можність, але й необхідність бути активним, револю
ційним — тому що ніяких інших методів соціалістичної роботи в сих обстави
нах і не може бути, — от і будете мати українське [е]с[е]рівство, як місцевий, 
чи національний варіант світового соціалістично-революційного руху!

Але вірно також і те, що старші кадри У[країнської] п[артії] соціаліс
тів]-революціонерів], коли не всі, то частиною, перейшли через російське 
[е]с[е]рівство, і ті самостійні групи укр[аїнських] соціалістів]-р[еволюціоне- 
рів], які до російської партії перед сформуванням У[країнської] п[артії] с[о- 
ціалістів]-р[еволюціонерів] формально не належали, теж стояли під вплива
ми російського [е]с[е]рівства: орієнтувались більше на нього, ніж на світовий 
соціалістично-революційний рух.

Правда, що дві такі класичні країни трудового селянства, як Росія й 
Україна, зв'язані багатьма аналогіями історичного й економічного характеру, 
а, крім того, ще й спільною непережитою спадщиною царського режиму, 
давали дуже багато спільного програмі й практиці соціалістично] -революцій
них груп російських і українських. Українські соціалісти]-революціонери 
могли з добром для себе покористуватись не одним з праці й досвіду соціа
лістів]-революціонерів російських, які скорше організувалися в партію, скор
ше і ширше розвинули свою роботу, не ділячи своєї енергії між завданнями 
соціалістичними і національними. І як кожда культурна людина не тільки може, 
але й повинна, не стягаючи на себе закиду мавпування, використовувати досвід 
культурного світу і шукати скрізь те, що може бути корисним для її окружен
ия, так і укр[аїнські] соц[іалісти]-революціонери не то що могли, але й повинні 
були, не в'яжучись ніякими націоналістичними упередженнями, слідити за 
ідеологічною й практичною роботою с[оціалістів]-р[еволюціонерів] російських 
і використовувати все, що могло їм придатися з російської с[оціалістично]- 
р[еволюційної] літератури чи практичної роботи.
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Але вірно також і те, що укр[аїнські] соціалісти]-революціонери], мало 
виявляючи власної продуктивності, односторонньо користувались російською 
с[оціалістично]-р[еволюційною] літературою, мало звертались до європей
ської соціалістичної літератури безпосередньо, не робили, на підставі її і на 
основі українських даних, потрібних поправок. Через те не раз виявляли за
лежність від російських поглядів і там, де українські факти вимагали зовсім 
інших виводів.

Пізніше, коли Партія українських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] сфор
мувалась і революція дала їй змогу прийти до активної практичної роботи в 
великих розмірах, в вирі гарячої практичної праці, що впала на неї, вона також 
не мала змоги й часу вповні «знайти себе». Реальні обставини українського 
життя, в котрих їй приходилось працювати, на кождім кроці показували мож
ливість притримуватись прикладів і тез російського [е]с[е]рівства, змушували 
йти зовсім самостійно. Але те, що було занедбане в попередніх літах, не могло 
бути виповнене в місяцях і тижнях, переповнених гарячковою роботою. 
Укр[аїнські] соціалісти]-революціонери] в процесі сеї роботи далеко відійшли 
від теорії й практики російських] сО ц іал іст ів ]-р [ево л ю ц іо н ер ів ], але зістава- 
лись без власної ідеології, без твердо уставлених основних принципів своєї 
соціальної й політичної програми. Для даного моменту їм не лишалось нічого 
іншого, як намацувати собі емпірично дорогу, стежучи за проявами народних 
настроїв, за змінами в житті, викликуваними розвоєм революції.

Треба признати, що партія виявила в сім неабиякий інтуїтивний хист. 
Уставивши тісний зв’язок з селянськими масами на величезнім просторі україн
ської території, здобувши їх глибоке й щире довір’я, так що для них не було 
секретів в поглядах і настроях селянства, укр[аїнські] с[оціалісти]-р[еволю- 
ціонери] часто дуже влучно виносили чергові гасла, ставили програму дня. 
Але з другого боку, свобода від догми, котра давала партії пластичність — 
змогу йти свобідно, без вагань і упереджень, за вказівками реального жит
тя, — вона не раз загрожувала їй безпринципністю.

В своїй практичній роботі партія не раз робила такі скоки, такі зиґзаґи, 
що коли не компрометувала себе до решти, то в усякім разі давала сильну 
зброю на себе — власне таким докорам безпрограмовістю й безпринциповіс- 
тю. Дійсно, тимчасом як буква програми, прийнятої на перших зборах партії 
1917 р.*, зіставалася без перемін, практика партії розвивалася зовсім неза
лежно від неї, і не раз нова конференція робила такий зиґзаґ в інший бік, що 
не могло бути мови про якусь сталу лінію партійної роботи.

Се , розуміється, неможливо для політичної партії, яка ставить собі завдання 
на довший час, на дальшу перспективу. Завдання вивести український нарід 
на шлях світової соціалістичної революції, узброїти його потрібними для того 
засобами боротьби, вимагає довгої, систематичної, планової роботи, котру не 
можна вести одною інтуїцією. Свобода від догми не повинна бути свободою 
від певних сталих принципів, без котрих неможлива ніяка систематична робота. 
І ті певні спільні основи, які, без сумніву, були (бо без них партія розлетілась би 
одразу), повинні бути зведені до ясних і свідомих формул.

Завдання вказують досвіди світової соціалістичної революції. Способи й 
засоби їх осягнення виясняють студії реальних умов українського життя в його
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сучасності і досвіди революційної акції українських мас. Мусить бути про
роблена робота, вказана формулою «Громади»: досвід світовий мусить бути 
скомбінований, провірений і конкретизований досвідом національним. Те, що 
було занедбане в давніших десятиліттях, що не могло бути зроблене в гарячих 
часах 1917—1918 pp., повинно бути нагороджене тепер, коли обставини на
шого політичного життя звузили рамці практичної роботи партії й тим самим 
дали її членам більшу змогу зайнятись теоретичною й організаційною роботою 
всередині самої партії.

Вкладаючи в конкретні форми українського життя загальносвітову соціа
лістичну програму, треба відповідно скомбінувати ті соціалістичні завдання 
з національно-політичними вимогами, нерозв'язаними, не полагодженими 
завчасу і полишеними тепер, як куля при нозі, що паралізує соціалістичні 
плани. Мусить бути знайдена відповідна комбінація їх, так щоб захоплення 
національними інтересами не розривало контакту українського життя з за
гальним соціалістичним походом. Розрив з ним загрожував би реакцією, 
виродженням, кінець кінцем, загибеллю самого національного життя, якби 
воно схотіло в нинішніх умовах ізолюватись виключно в своїх національних 
інтересах. Партія, котра стала б на такім перебільшено національнім станови
щі, була б дуже скоро збита з позицій партією чи партіями, які вміли б за
держати контакт з загальним світовим рухом.

З  другого боку, безоглядний розрив з історично утвореними формами й 
традиціями, з незабезпеченими досі національно-політичними інтересами 
українського народу, ввійшов би, очевидно, в конфлікт з інстинктом націо
нальної самоохорони, самозбереження народу, і партія, яка пішла б на таке 
національне самовідречення, на повне і безоглядне пожертвування інтересів 
свого народу інтересам світової революції, була б збита з позицій партіями 
націоналістичними. Взагалі ніякий нарід не піде на повне відречення від своїх 
політичних і національних інтересів для світової революції в нинішній пере
ходовій добі, коли державні і національні протиставлення не знищені й не 
переможені. Наш же нарід, котрий мусить доперва дістати свої політичні й 
національні гарантії від сеї революції, щоб з ними перемандрувати сю пере
ходову добу, вимагатиме від оборонців своїх інтересів особливо пильної уваги 
для сих справ.

Але можливість об'єднання національних традицій українських з соціа
лістичними змаганнями, як відомо, заперечується і з крайньої лівої, і з край
ньої правої. Українські праві кола пускають в рух старі легенди про крайній 
індивідуалізм української національної вдачі, що, мовляв, не лишає ніякого 
ґрунту для соціалістичного будівництва. Сі ж легенди підхоплюються зліва 
на оправдання системи, котрою українські елементи свідомо відсуваються 
від соціалістичного будівництва на Україні: мовляв, національні традиції й 
національна структура робить український елемент непридатним для соціа
лістичної творчості.

Партія, У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів], тою самою 
інтуїтивною здібністю, чи практичним інстинктом, який вироблюється в про
цесі роботи і був партією дійсно не раз виявлений блискучо, вміла об'єднати
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сі дві сторони нашої революції — соціальну і національну. Пішла фактично 
дорогою, вказаною предтечами української соціалістичної мислі, дорогою ві
ків, протореною активною енергією трудового українського народу і закиненою 
іншими партіями; показала ділом можливість їх комбінування — зв'язування 
ниток українського минулого і сучасного, кажучи словами цитованої формули, 
з світовою соціалістичною революцією.

Але ся емпірична робота партії, кінець кінцем, мусить бути зведена до 
відповідно розвинених і уґрунтованих тез, аби її дійсний характер, її завдання 
і підстави національні не були секретом, навіть для самої партії, котрої члени, 
як герой Мольєра, можуть навіть самі не підозрівати, що вони говорять про
зою. Укр[аїнські] соціалісти]-революціонери] мусять бути свідомі того, що 
їх партія пильнує на переказаних українською минувшиною підвалинах; на 
суголосних моментах в українській народній структурі оперти нову конструк
цію будучої соціалістичної України.

III
На сю тему згідностей і розходжень сучасних соціалистичних ідеалів 

з нашою українською традицією повинна була б бути написана книга, котра 
б вияснила ті тенденції до соціалістичного ладу, які залягали в житті україн
ського народу, виявляли себе в часах його активності і усвідомлялися в віковій 
роботі української мислі. Поки обставини дадуть мені приступ до матеріалів 
для детального розроблення сеї теми, я хотів би підчеркнути деякі факти, на
мітити деякі тези, котрі б дали загальний погляд на справу.

Якраз тридцять літ тому написав я невелику наукову працю*, особливо 
пам'ятну для мене тому, що нею були початі «Записки Товариства імені Ш ев
ченка» — видавництво, котре мені потім довелось вести протягом цілих два
дцяти років. Се була одна з перших моїх наукових робіт, в котрій мені довелось 
кинути світло на розвій нашого народного життя. Називалась вона не дуже 
влучно: « Громадський рух на Вкраїні в половині XIII в. ». Мова йшла про дуже 
цікавий і симптоматичний рух, що прокинувсь у нашім народі в зв'язку з та
тарським нападом 1240 р. Тимчасом як князі та бояри, переконавшися в 
неможливості противстати сьому нападові, куди видко, в ріжних місцях люд
ність, полишена сама собі, береться за нову політику. Вона касує у себе 
князівсько-боярський режим, уставляє натомість виборний устрій в поодино
ких громадах, котрі з тим відокремлюються наново, як окремі комуни, безпо
середньо під протекторатом Орди, приймаються платити їй річну данину в 
продуктах, а вона забезпечує їм поміч проти претензій старих володарів-князів, 
і, покладаючись на її поміч, визволені комуни до останнього борються з кня
зями, що силкуються наново підбити сих збунтованих підданих.

Сій боротьбі ми й завдячуємо відомості про отсей рух. Галицький літопи
сець оповідає про походи Данила, його синів і воєвод на сі бунтівничі грома
ди на волинсько-київськім пограниччі (над Бугом, Случчю і Тетеревом), 
описує завзяття Данила проти них, за те, що вони покладались на татарську 
опіку, лютий терор, котрим він хотів відстрашити від такої політики інших
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своїх підданих, палячи й руйнуючи сих «татарських людей», віддаючи в не
волю на вивід, не слухаючи ніяких благань, ні покори.

Все спочуття літописця, одинокого свідка сеї трагедії, розуміється, лежить 
по стороні Данила, не тільки по особистим симпатіям, а й по об’єктивним 
даним. Справді, по одній стороні найбільш блискучий представник української 
державності, «король Данило-великий, добрий і мудрий», «другий по Соло- 
моні», патріот і оборонець національної ідеї, по другій — люди, які ломлять 
в критичний момент національну солідарність, підтинають сили української 
держави, переходять на бік ворогів віри, культури, всеї сучасної цивілізації. 
Не тільки для офіціального історіографа, а взагалі для українського патріота, 
інтелігента тої доби не могло бути ні вагання в оцінці, ні вибору між оборонця
ми державності й культури й сими «збольшевиченими» українцями тієї доби.

Коли я в коротких звістках літописця старався відгадати характер сього 
руху і можливо докладно уявити його образ, ніхто не мав передчуття того, що 
ми переживаємо тепер. Я бачив в сих подіях масовий відрух громад против 
накиненого їм князівсько-дружинного ладу. Давні громади, колись автономні, 
потім поневолені князями, завдяки їх організованій воєнній силі, і знеохочені 
княжою й боярською самоволею та всіма темними сторонами тодішнього дер
жавного укладу, користали з нагоди вирватися з сього державного ярма і 
вернутись до давнішої незалежності своїх громад і для сього готові були 
в’язатися навіть з історичним ворогом — степовим «поганином».

Я підчеркував аналогії сього руху з пізнішою козаччиною, де також про
являвся сей відрух від держави до громадської автономії. Там, одначе, примі
шувався елемент національної (втім, і релігійної) охорони. В руху XIII в. сього 
не було, натомість впливала свіжа пам’ять приборкання чужим княжо-бояр- 
ським режимом і офіціальною церквою старого місцевого партикуляризму.

Коли б я писав про се тепер, я, певно, спинився б на аналогіях і теперіш
нього життя — тих незалежних республіках, що потворилися на нашій тери
торії і після всіх пережитих досвідів з ріжними урядами обставили себе куле
метами против усяких претензій держави («князів»), панів («бояр») і всяко
го іншого стороннього елементу, і взагалі всього нашого революційного руху. 
Тоді ніхто не мав передчуття його. Але я був вихований в строгих традиціях 
радикального українського народництва, яке вело свою ідеологію від кирило- 
мефодіївських братчиків і твердо стояло на тім, що в конфліктах народу і 
власті вина лежить по стороні власті, бо інтерес трудового народу — се най
вищий закон всякої громадської організації, і коли в державі сьому трудовому 
народові недобре, се його право обрахуватися з нею. Я виходив з сих прин
ципів в оцінці сього руху XIII в., і, хоч добре розумів всю трагічність для 
національного життя сього конфлікту українських громад з українською дер
жавою в такий критичний момент, в моїм представленні сього конфлікту 
симпатії лежали не по стороні улюбленця нашої старої історіографії, «мудрого 
короля Данила».

І от приходить мені тепер на гадку цікава ріжниця в поглядах на сю мою 
статтю, властиво, на дане нею освітлення сього руху, двох тодішніх корифеїв 
української мислі — Антоновича і Драгоманова.
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На Драгоманова її провідна ідея — спочуття до сих «татарських лю
дей» — зробила неприємне вражіння*. Еволюціоніст, конституціоналіст, 
противник бунтарства і неорганізованості, він не допускав симпаній до руху, 
який вів історичний процес назад, від держави до партикуляризму громад. 
Навпаки, Антоновичу стаття подобалась: при всім опортунізмі в практичній 
політиці він був перейнятий принципіальними симпатіями до всякої опозиції 
й активної боротьби з засиллям держави: її централізмом, бюрократизмом, 
мілітаризмом (глибоке спочуття до такої боротьби проходить через усю його 
історичну працю). І в розмовах на сю тему він висловлював переконання, що 
Данило в сім епізоді показав себе попередником Хмельницького: один і дру
гий не вміли опертись на народі, йшли против маси й програли справу.

Антонович в тих часах був не тільки оракулом в питаннях чисто наукових, 
але й представляв певний ідеологічний напрям в українськім народництві, тому 
я й хочу на сім прикладі зазначити, що й тридцять літ тому були в нім течії, які, 
стоючи на ґрунті українських національних традицій, спочутливо ставились до 
народних рухів, що висували перед інтересами національними інтереси соціаль
ні і доходили до боротьби з своєю державою в оборону нарушених нею інтере
сів громадських. Правда, оцінка робилася в далекій історичній перспективі, але 
з принципіального становища велико важить і така оцінка давно минулого.

Виходила вона з принципів, переданих кирило-мефодіївськими братчи
ками. Братчики не вважали себе соціалістами, або, по тодішній термінології, — 
комуністами. Серед них була течія поміркована, гуманно-еволюційна і ра- 
дикально-революційна. Ся ліва течія по своїм поглядам і симпатіям була со
ціалістично]-революційна. Дещо вона зачерпнула з сучасного французького 
соціалістичного руху, котрим інтересувалась дуже, ще більше вивела безпо
середньо з традицій українського життя: козаччини, гайдамаччини й інших 
народних рухів, власне, в дусі такого соціал-революціонізму, який найбільш 
яскраво відбивсь на Шевченкові.

На сторінках тої ж «Громади» в 1879 р. велась цікава дискусія, чи треба 
Шевченка вважати соціалістом, чи ні. Покійний Ф.Вовк (під псевдонімом 
«Сірко») доводив, що Шевченко був соціаліст*, а Драгоманов тому перечив*. 
Але його докази констатували, властиво, що Шевченко, як поет-лірик і вза
галі не теоретик, не витримував лінії соціалістичного мислення в своїй поезії. 
Але що по складу своїх поглядів він був соціалістом-революціонером, кажучи 
теперішньою термінологією, в сім, властиво, не може бути сумніву для без
стороннього читача. Нинішні українські соціалісти]-революціонери з повним 
правом можуть вважати його своїм апостолом і пророком*, як проповідника 
революції в ім'я соціальної справедливості, з другого боку, — як речника 
кривди спеціально сільського українського робочого люду, його права на 
людське існування, на повний продукт його праці, на землю, «всім даную». 
І в сій Шевченковій проповіді передусім синтезувалась для пізніших поколінь 
спадщина Кирило-Мефодіївського братства.

Ідейним антагоністом Шевченка в сім кирило-мефодіївськім гурті був 
особливо Куліш. Тільки його погляди скристалізувалися вповні в творах піз
ніших, тимчасом як Шевченка найяскравіші вирази гадок припадають саме 
на часи формування Кирило-Мефодіївського братства. Тимчасом як у Ш ев
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ченка мірою всього являється соціальна справедливість, Куліш — передусім 
приклонник культури, ладу суспільного й державного; в боротьбі з неоргані
зованим, бунтарським протестом його симпатії завсіди по стороні верств 
буржуазних, носителів правопорядку. Через те він різко осудив боротьбу 
козаччини з польським режимом*, прославив Катерину II за зруйнування 
Січі, сеї найвищої святості українського народу, і вилаяв Шевченкову поезію* 
«умоисступленною» і «пяною».

Сі виступи його зробили на українське громадянство вражіння тим тяжче, 
що сі свої декларації Куліш робив не в часах якого-небудь розцвіту української 
енергії й активності, а в добу найтяжчих заборон українського руху, в пору 
упадку українського життя. Українське громадянство поклонилось «умоис
ступлению» Шевченковому й згірдливо відвернулося від «європейської муд
рості» Куліша. Все, що задавало тон українському життю в 1860-х, 1870-х, 
1880-х pp., стояло на принципах Шевченка і на згідних з ними оцінках укра
їнського минулого Костомарова, Антоновича, Лазаревського, що підвели 
більш наукові підвалини під поетичні образи Шевченка (спеціальна тема 
одного з рефератів Антоновича*— показати, що при всіх недокладностях 
в деталях, Шевченко зовсім вірно відчував провідні ідеї й головні моменти 
в українській минувшині).

Оцінка Костомарова, що в своїй «Книзі буття українського народу» при
знав первісній козаччині та її змаганням моральну вищість над шляхетською 
Польщею й царською Московщиною*, можна рішучо сказати, на всі часи зо
сталась провідною ідеєю української інтелігенції (її найбільш впливової, ра
дикальної частини). Вона вважала, що український нарід був правий в своїй 
боротьбі з шляхетським режимом Польщі і з московським централізмом, і за 
сю вищу принципіальну правду належить пробачити всі грубі ексцеси, прояви 
дикості або некультурності, які часто впліталися до сеї боротьби; акти народ
ної помсти над насильниками і акти примітивного терору, котрими маса хоті
ла відстрашити верству експлуататорів від нового повороту на Україну. Укра
їнські маси, козаччина, ватажки, що їх вели, мусили осягати свою мету тими 
засобами, які мали. Се вже була вина польського режиму, що замість засобів 
літературних чи парламентарних вони мусили братись до кривавих повстань, 
сполучених з різнею, грабунком і т. д.

Виходячи з таких поглядів, українські історики й провідники українсько
го народництва брали в свою оборону не тільки козаччину (і то не пізнішу 
старшинську казаччину, що будувала українську класову державу і послужи
ла прикладом і ідеалом для нинішніх самостійників, гетьманців, а козаччину 
ранішу, що проводила масами в повстаннях проти польського феодалізму). Ту 
ж міру прикладали вони й до гайдамаччини, не вважаючи, що в ній ідея со
ціального й національного протесту ще густіше обростала грабіжництвом та 
руїнництвом. Звісна поезія Антоновича з його молодих літ*, коли він стояв 
на чолі радикальної правобічної молодіжі, дуже характеристично з свого боку 
протиставляла пізніше вельможне козацтво, що від боротьби за нарід пере
йшло до його поневолення, «найвірнішим синам» України — гайдамакам, що 
прийняли облишене гасло боротьби против соціального поневолення.
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Нова українська історіографія і всі, хто мав до діла з минувшиною народу, 
під впливом сих ідей жадібно ловили прояви народної активності і з особливою 
увагою та симпатією спинялись на таких виступах народних мас, однаково, чи 
в рамках української державності, чи в боротьбі з державністю чужою. Кон
флікти віча з князями в X I—XII вв., отсей рух громад в XIII і життя в XIV , 
повстання селянства в Західній Україні (як-от повстання Мухи) в X V , по
чатки масових рухів в Східній Україні в X V I та їх продовження в XVII, опо
зиція Запоріжжя гетьманському режимові в XVII і XVIII, повстання Пет
рика й інші рухи в Гетьманщині, гайдамаччина й подібні прояви протесту в 
Західній Україні, проби відзискання свободи серед селянства в тім роді, як 
«київська козаччина» 1855 р.*, — все се були улюблені теми української 
історіографії, популярної літератури, белетристики, театру і т. д.

Були се, як бачимо, саме ті нитки, що стирчали з уривків українського 
життя, перехованих для нас мачухою-письменністю, і просились, аби зв ’яза
ти їх з аналогічними, тільки свідомішими своєї мети й краще обставленими 
історичною традицією фактами «прямої акції» західноєвропейського соціаль
ного революціонерства.

Стара цензура, що тяжіла над українським письменством і наукою, і весь 
тодішній проклятий режим не давали сплести докупи се все, поставити крап
ки над І, а головно — понести сю спадщину віків в новім освітленні в свідомість 
народних мас. Життєві умови, проза життя не раз змушували представників 
сих ідей іти на гіркі компроміси з поліцейським, поміщицько-бюрократичним 
режимом. Тим не менше багато сих «преподавателів», «воспитателів», «по
печителів», поки життя не виварювало останнього мозку з їх костей, захову
вало великий пієтизм перед революцією. І за неможливістю, по їх гадці, піти 
за активними тодішніми революціонерами, щоб активно здійснити українську 
народницьку програму, зробити практичний ужиток з переказаного ним ма
теріалу, весь сей революційний архів українського народу з тим більшим піє
тизмом інвентаризувався, препарувався, коментувався, коли не друкованим 
словом, то усним, і переховувався, немов тільки чекаючи моменту, щоб пере
творитися з потенціальної енергії в кінетичну.

З  якою антипатією трактовано в сих кругах зусилля української буржу
азії коло збудування класової національної держави, всупереч соціалістичним 
мріям мас! «Киевская старина» з пок[ійним] Лазаревським в головах, можна 
сказати, займалася складанням акту обжалування на сю буржуазію* за її про- 
грішення перед трудовим народом в економічній та соціальній сфері. З а  те 
антипод старшинської України, Запорозька Січ, се вікопомне огнище укра
їнського комунізму, в інтелігентських народницьких українських кругах окру
жалось пієтизмом не меншим, як у народі, що так гірко оплакав її зруйнуван
ня, не пом’янувши й словом зруйнування Гетьманщини.

Шевченкові пророцтва про неминучий народний розрахунок з «новими 
ляхами», про страшний вибух народного гніву против поневолення, його за
клики до всіх, хто зістався з народом, «громадою обух сталить», цитувались 
і рецитувались, як заповіт, як святий обов’язок для всіх, хто хотів бути вірним 
заповітові великих вождів українського народу.

Се справа недавня, і всі ми пам’ятаємо се!
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IV

І от, нарешті, наспів сей великий, напророчений поетом момент! Прийшла 
революція й почала потроху розгортувати можливості «прямої акції», а далі й 
пхати на сю дорогу всіх, хто хотів і не хотів, логікою фактів, неможливістю 
інших методів робити в тих умовах, які творилися розкладом і розпадом старої 
російської держави. Щ о повинні були в сих обставинах робити кадри україн
ської інтелігенції, виховані в народницьких українських традиціях, що нака
зували їм заповіти кирило-мефодіївців, Шевченка, всього дальшого розвитку 
української ідеології?

Передусім — не повторяти в ніякім разі помилок попередників — україн
ської інтелігенції X V II—XVIII вв., ніяким чином не відриватися від народу, 
не лишати його без інтелігентських сил і не зневірити його ще раз в українській 
інтелігенції, а з нею і в національній українській ідеї. Іти з ним в усяких об
ставинах, утримувати з ним моральний зв'язок за всяку ціну!

Розуміється, в революційнім масовім руху йти з народом — се не значить 
ним командувати, водити його точно по своїм планам і диспозиціям. Масовий 
рух завсіди матиме в собі багато хаотичного й необчислимого, і на се треба 
бути приготованим, що ті, що йтимуть із ним, тільки до певної міри могтимуть 
ним кермувати, а часто він вестиме їх, а не вони його, і заводитиме не туди 
навіть, куди вони хтіли б. Та дарма, українська народницька інтелігенція му
сила йти з народом скрізь по твердому й по сковзькому, коли не хотіла по
збавити себе всякої реальної підстави, коли хотіла мати бодай якусь силу і хоч 
до певної міри творити українське життя.

Далі, досвіди століть поучували її, що українські маси, вийшовши на шлях 
прямої акції, поставлять неминучо передусім завдання соціально-економічного 
характеру і в сій сфері захочуть взяти від революції якнайбільше, а культурно- 
національні й політичні завдання приймуть за свої лише остільки, оскільки вони 
не суперечитимуть і не обтяжатимуть завдань соціально-економічних.

Через те, щоб не розійтись з українськими масами, українська інтеліген
ція повинна була відповідно зложити свою програму і тактику, так щоб полі
тичні й національні домагання, котрі належало задоволити в процесі револю
ції, являлись побічними завданнями при розв'язанні соціально-економічної 
проблеми, були її формою і гарантією, доповняли, а ні в якому разі не обмежу
вали, не то що не паралізували роз'язання сеї проблеми.

Се, вживаючи ще раз Шевченкових слів, і мало бути те сталення обуха й 
гострення громадської сокири, на те щоб «збудити хиренну волю» України. 
Сею дорогою повинна була піти народницька українська інтелігенція, вірна 
заповітові свого пророка, коли не всує читала, співала і смакувала його слова 
та несла їх в нарід, як своє і його Євангеліє.

Не повинна була злякатись революційного хаосу, іти через кров, через 
огонь і дим великого пожару, напророкованого віщим Кобзарем, разом з 
своїм народом туди, де його чекала «сім'я вільна нова».

Але вона злякалась сеї дороги і не пішла нею. Убоялась «соціалізації 
фортепіанів», як незвичайно влучно, з свого становища, схарактеризував
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нашу революційну соціалізацію один з лідерів соц[іалістів]-федералістів на 
сторінках свого органу*. Вернулась на позиції демократичної партії часів 
Першої революції або й ще далі направо. «Українська радикальна партія»*, 
заложена за Першої революції (на чолі її стояли тоді Грінченко, Єфремов, 
Матушевський) була дійсно далеко радикальнішою від тої відновленої 
в 1917 p., з котрої вийшли теперішні соціалісти]-федералісти]. В перших 
пунктах її програми стояло:

«Щ об уся земля була не панська, царська чи багатська, а народна, і щоб 
давати її для роботи тільки хліборобам, які самі роблять, а більше нікому.

Щоб так саме й усі фабрики та заводи, машини й струменти були народ
ні — тих робітників, що самі роблять, і щоб їх було й те, що вони роблять».

Як далеко відійшли від сеї позиції нинішні соціалісти-федералісти!
Положила за головну мету справи культури, освіти, українізації само

врядування й поставилась вороже до всього, що могло утруднити, ускладнити 
осягнення сих завдань.

Тим самим спроневірилась вона заповідям Шевченка й пішла дорогою 
Куліша, котрий покладав теж основою всього інтереси культури (дуже тісно 
взятої), громадянського порядку і незайманості поміщицьких фортепіанів, 
вживаючи дотепної формули «Нової Ради», при яких-небудь політичних і 
соціальних змінах.

Пішовши сею дорогою, Куліш прокляв козаччину і Шевченка, звеличав 
польських магнатів і російських самодержців за те, що вони насадили при
мари культури на кістках українських повстанців-руїнників. Нову українську 
інтелігенцію ся дорога привела до цькування українського соціалізму, до кон- 
спірацій з німецькими генералами проти Центральної] Ради, до чолобить 
ясновельможному гетьманові з рації його опіки українському мистецтву та 
науці, до задавань під польське володіння українських земель та панегириків 
польській культурності в момент найбільших польських варварств над «україн
ською диччю». Читаючи останні розмови соц[іал]-фед[ералістичних] політи
ків з польськими кореспондентами, так і бачиш маленьких епігонів старого 
автора «Крашанки»*.

Дорогою ж, облишеною старою українською гвардією, пішла молодь, що 
об’єдналась коло [е]с[е]рівського прапора, поставивши своїм завданням іти 
в нарід і з народом. З  перших тижнів революції вона заповнила кадри інструк
торів і агітаторів Центральної] Ради і Селянської спілки губерніальних і по
вітових земств. Покинувши науку, екзамени, дипломи й стажі, не дбаючи про 
забезпечення добрих посад, вдоволяючись лише тим, щоб прогодуватись, 
розтіклась по всьому просторові України, несучи гасла «Землі і волі», прин
ципи соціалізації економічного життя не тільки в промисловості, але і в сільськім 
господарстві, зв'язуючи соціально-економічні домагання українського селя
нина з соціалістичною програмою, з одного боку, з національною і політичною 
проблемою — з другого.

Робила вона се не завсіди зручно, часом примітивно: се ж не були вироб
лені сили, а новаки, які заповняли революційним ентузіазмом прогалини в 
своїм особистім і партійнім світогляді. Але зле чи добре — в сей великий
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момент вони одні робили се, що реалізувало стару програму «Громади» і що 
повинна була робити вся українська інтелігенція, вірна своїм принципам.

Отже, і не сій інтелігенції було нарікати на невправність та незручність 
сих «мальчишек», «мартовських соціалістів» і т. д., коли сама вона кинула сю 
справу напризволяще. Справа не могла бути закинена, і коли її випустили з 
своїх рук українці з старших генерацій, належало дякувати сим невправним 
рукам, що вони її підхопили й не дали впасти.

По кількох місяцях революції ситуація вирисовувалась уже вповні ясно. 
Для мене, принаймні. Я побачив, що з народом пішли одні тільки с[оціалісти]- 
р[еволюціонери], і яка б не була їх залежність від російської ідеології (очевид
но, вона мусила з них злетіти в процесі практичної роботи в народі), ся партія, 
несвідомо для себе, стала носителькою старих гасел української революційно- 
народницької традиції. Вся українська інтелігенція, радикально і народницько 
настроєна, повинна була піти з нею, і я для себе вважав обов’язком піти в тіс
ніший контакт з сими «мальчишками»*, вважаючи се логічним розвитком всеї 
моєї попередньої роботи. Та взагалі небагато українських робітників з старших 
генерацій пішло сим шляхом: пристали до соціалістів]-революціонерів]: 
Л.Р.Кобилянський, М.В.Левицький, М.Ф.Біляшевський, М.Ю.Шаповал, 
і, мабуть, не багато більше.

Се було великою шкодою для України, що старші покоління української 
інтелігенції, як отут виявилось, не були приготовані для революційної роботи. 
Настільки навіть, що замість відійти від активної політики, яка не підійшла до 
складу їх характеру, та замкнутися в сфері культурної праці, вони стали зганяти 
з політичної арени українські партії взагалі, стали шукати чужих «вірних» бур
жуазних рук, котрим би можна було передати правління Україною для ліквіда
ції революції, з застереженням для українського елементу культурно-національ- 
них вартостей: української школи, культури, українізації самоврядування.

За українським же [е]с[е]рством, при всіх його помилках, зиґзаґах, збо
ченнях, зостанеться та велика, історична заслуга, що в сей відповідальний 
момент, зв ’язавши, — може, немудро, часом примітивно, але реально — со- 
ціально-економічні домагання народних мас з національними й політичними 
завданнями, вони зберегли революційну енергію сих мас від повного розпо
рошення і дали їм сяку-таку програму. Як тепер, з пізнішої перспективи, ба
чимо, се було те, чого не годні були дати ніякі інші соціалістичні партії: ні 
українські, ні російські, ні європейські, ні польські, ні чеські, ні угорські — 
соціалістично-революційну програму для селянства.

Добре чи зле, с[оціалісти]-р[еволюціонери] ввели українське селянство в 
течію світової соціалістичної революції. Принаймні, в своїй більш розвиненій 
частині воно почуло себе учасником сього світового революційного походу.

І заразом своїм ділом вони урятували від повної компрометації в очах на
роду українську національну ідею і національно свідому українську інтелігенцію. 
Селянство переконалось, що українська національна ідея не тільки може бути 
погоджена з його соціально-економічними домаганнями, а навіть дає їм цінне 
обґрунтування, цінні форми й гарантії, і що серед української інтелігенції таки 
є елементи, з котрими воно може, з користю для себе, іти разом — до кінця.
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V

По сих виясненнях вертаюсь до постановленого спочатку питання. Чи 
ввважати тепер сю роботу Партії у[країнських] соціалістів]-революціонерів] 
за скінчену, а саму партію за пережиту, так що вона може бути зліквідована 
без шкоди для справи, або навіть повинна завмерти в інтересах дальшої фази 
соціалістичної революції, а її члени можуть розійтись, куди ближче, або в 
цілості влитись в якусь іншу партію, хоч би в Комуністичну партію (больше- 
виків) України?

Я зазначив на початку свій погляд, котрий являється поглядом конферен
цій, що така ліквідація чи вливання не буде корисним. В дальшім викладі я 
вияснив, в чім лежала рація існування партії в попередніх стадіях революції, 
і, я думаю, з сказаного ясно, що ся рація не пережилась і в нинішнім моменті. 
Але я ще виспеціалізую кілька аргументів за сю гадку.

Почну з того, що небезпечно лишати без власника саму партійну фірму 
«У[країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціонерів]», з котрою зв'язана 
така визначна роля в Українській революції, популярність і довір'я народу. 
Коли її покине нинішня партія у[країнських] соціалістів]-революціонерів], 
наслідок буде, мабуть, тільки той, що якийсь фрагмент партії або яка-небудь 
стороння група підійме й присвоїть собі се популярне ім'я й дасть йому новий 
зміст. Щ о воно декому одгонить пам'яттю про залежність від російських] 
соціалістів]-революціонерів] та їх ідеології, се не має значіння. Важним є 
зміст, фактично влитий на українськім ґрунті, а походження партійних назв 
взагалі річ дуже припадкова. Хто пам'ятає, звідки пішли назви гугенотів, ві- 
гів, торів, так само, як наших козаків і гайдамаків, і яке се має значіння? 
Важні ті представлення, ті ідеї, які зв'язуються з ними!..

Ще важніше, що українському народові, по його соціально-економічній 
структурі, таки треба такої партії, як У[країнська] п[артія] соціалістів]-р[е- 
волюціонерів], так що зліквідувавши теперішню, будемо свідками утворення 
нової з більше-менше подібною платформою. Країна хліборобська, котра дуже 
довго матиме сей переважно хліборобський характер, завдяки своїй фізичній 
структурі (а тепер переживає навіть дуже характеристичний процес «дезур
банізації» і «дезіндустріалізації» — повороту на село, до сільського госпо
дарства навіть тих елементів, які відірались були від нього, так що в найближ
чій будучині сільська фізіономія України виступить ще сильніше), Україна 
мусить мати соціалістичну партію, котра в основу своєї програми положить 
охорону інтересів сільського трудового люду й соціалізування сільського гос
подарства. Соціалістичні партії, які в основу кладуть розвиток індустріально
го пролетаріату, досі ні в теорії, ні в практиці не опанували селянського питан
ня. В тім числі й большевики — про се говоритиму зараз нижче. Скрізь в 
соціалістичній практиці, яка виходить від організації промислу, село зостаєть
ся інородним, гетерогенним елементом, котрий стараються більш або менш 
зручно «нейтралізувати», але в план соціалістичного будівництва органічно, 
як творчий елемент, воно не входить ніде. Тому соціалістична оранізація се
лянства в нинішніх умовах не може успішно вестись простою секцією органі
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зації чи партії, яка своїм головним завданням ставить організацію індуст
ріального пролетаріату, тим менше — просто всуміш із нею.

Се ж ясно, що індустріальний пролетаріат і селянська трудова верства по 
своїй економічній структурі, наслідком відмінних умов своєї продукції, кон
куренції інтересів (в теперішніх умовах ще не пережитого старого ладу), на
решті — через свій духовий, психологічний склад, вимагає окремої й рівно- 
рядної організації поруч пролетаріату індустріального. Завданням соціаліс
тичних партій являється поглиблення в сих двох основних трудових верствах 
спільних соціалістичних принципів, координування їх інтересів, утворення 
зв'язків і дружніх відносин між ними, політична кооперація, можливо тісна і 
солідарна, але все се не може бути осягнене мішанням докупи одного й друго
го, а тільки плановим координуванням соціалізації селянської й індустріаль- 
но-робітничої верстви.

Тим більше на Україні, де справа ускладнюється також і тим, що селянство 
має тут і окрему національну фізіономію, являється підставою української 
національності й тяжким історичним процесом призвичаєне дивитись на себе, 
як на єдиного правдивого представника нації, сторожа її традицій та ідеології, 
як на «людей» против «панів», що зрадили й закинули або калічать уп'яте 
через десяте свою мову й національні традиції.

Українське селянство мусить мати партію, до котрої могло б мати довір'я 
не тільки в соціально-економічних питаннях, але і в політичних та національ
них. Український селянин, в міру того, як у нім розвивається свідомість кла
сова, дуже добре тямить і се також, що революція повинна дати йому й по
літичні та національні гарантії, забезпечити від національного пониження й 
політичного гніту. Події нашої революції з сього боку полишили в його свідо
мості слід глибокий і нескороминучий.

Отже, мусить він мати представництво, котре міг би вважати своїм й 
тільки своїм, про котре міг би бути певним, що воно передусім орієнтується 
його інтересами, а не дивиться на нього тільки, як на дешевий людський 
матеріал для соціальних чи політичних експериментів.

Тому соціалісти, коли не схочуть пустити з своїх впливів українське село й 
полишити його поза соціалістичним рухом, будуть однаково змушені організу
вати на місце Української] п[артії] соціалістів]-революціонерів], якби вона 
перестала існувати, нову спеціально українську соціалістичну партію, котра б 
спеціально займалась селянством і заступала його інереси, як Української] 
п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів]. Інакше національні почуття українського 
села стануть предметом спекуляції партій буржуазних, реакційних.

Очевидно, в інтересах соціалізму ніяк не можна допустити, щоб задово
лення реально сущих національних потреб і домагань трудового народу стало 
монополією буржуазії чи буржуазного ладу. Національність, як реальна фор
ма буття, мусить в соціальнім будівництві знайти теж повне своє задоволен
ня, і з сих мотивів діяльність У[країнської] п[артії] соціалістів]-революціо
нерів] мусить продовжуватись.

Нарешті, існування У[країнської] п[артії] соціалістів]-революціонерів] 
потрібне і цінне і з становища загальних інтересів соціалістичного руху. Я се 
вже сказав вище, але мушу сю гадку розвинути.
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Хоч би як не тільки об'єктивно, а навіть прихильно не оцінювати політи
ку совітської Росії і Комуністичної партії (большевиків) на Україні в останнім 
році, все-таки треба признати, що й досі (нагадую, що відомості наші йдуть з 
останніх часів перед польським наступом — пізніші звістки вносять деякі більш 
сприятливі деталі, але не дають чогось такого, що зовсім би міняло попередній 
образ) большевики таки не опанували України, і вона являється не етапом, а 
скорше перепоною, бар'єром в поширенні соціалізму, соціалістичної революції. 
Як сказано було, під большевицьким режимом Українська революція в масах 
пішла назад в порівнянні з часами Центральної] Ради. Село замкнулось, 
селянин ставиться до большевицького режиму ворожо. Антисемітські балач
ки про те, що всім у комуністів кермують «жиди», знаходять в масах при
хильний послух. Централістичні тенденції большевиків, їх бажання якомога 
тісніше зв'язати Україну з московським центром, викликають реакцію в дусі 
гасла «Україна для українців». Все се, розуміється, дуже шкідливе з станови
ща інтересів соціалістичної революції, загрожує будучині даремною витратою 
засобів і енергії на поборювання перешкод, не реально даних, а витворених 
тактичними помилками. Всьому сьому треба запобігати в самім корені.

Політика большевиків на Україні, спочатку цілком ворожа українству, 
потім підозрілива, тепер, може, тільки насторожена і стримана, їх тенденція — 
правити Україною по можності без українців, не допускати до власті, до 
впливів навіть соціалістичні, радянські українські партії, не давати Україні 
ніякої самостійності й самодіяльності, тримати її зв'язаною по руках і по ногах 
разом з Московщиною, — на Україні і поза Україною навіть оцінюється, як 
пережиток старого московського централізму, як власть великоруського ім
періалізму і націоналізму над большевицьким соціалізмом. Як авторитетне 
свідоцтво, останніми часами цитуються докори Леніна за сей націоналізм і 
імперіалізм його сопартійниками на VII совітськім конгресі. Але сей нахил 
трактувати Україну не як самостійну країну з повними правами самоозначен- 
ня, а як російську колонію, крім закорінених навичок минулого, має, майбуть, 
і се джерело: свідомість або почуття великої трудності для большевизму опа
нувати Україну з її селянством, сильним, активним і національно відмінним 
від Московщини, з її соціально-економічною структурою, яка не вкладається 
в большевицьку концепцію соціалістичної програми.

Навіть у себе на Московщині большевики властиво не опанували, не за
воювали для комунізму села. Вони тільки «знейтралізували» селянство, як 
влучно схарактеризував се один комуніст, який поділився зі мною своїми по- 
міченнями з тілько що відбутої подорожі до Московщини. Почасти постави
ли селянство в залежність від совітського уряду перспективами ліквідації 
поміщицьких земель, почасти поробили ріжні уступки заможному селянству 
і взагалі стараються менше рушати село. Уступки, пороблені в сілськогоспо- 
дарській організації села, дуже великі, розминаються не тільки з комуністич
ними, але й з трудовими принципами, отже мають вповні опортуністичний 
характер. На Україні большевики готові йти ще на дальші уступки, з огляду 
на те, що се більш хліборобська країна, селянство тут ще сильніше, ще більш 
індивідуалістичне і заможніше від селянства великоруського: таким воно уяв
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ляється їм1. Тактика дуже небезпечна: замість втягати селянство в соціаліс
тичну течію, вона відсуває його від соціалістичного будівництва, ізолює й 
«нейтралізує», як чуже, стороннє тіло, що попало в соціалистичний організм, 
і в результаті могло б зробити Україну дійсною загрозою соціалістичній рево
люції в російсько-большевицькій концепції.

Країна, де таке ізольоване від соціалістичної революції селянство явля
ється хазяїном єдиним і неподільним, де міський пролетаріат сидить в блока
ді по містах під загрозою селянського повстання і голодної смерті і не має 
ніякого приступу, ніякої зв ’язі з селом, бо відділений від нього і національніс
тю, і історичними традиціями, дійсно не може бути ніяк «благополучною по 
комуністичній революції». Ясно, що російські большевики, з одного боку, 
роблячи всякі зусилля, щоб показати свою прихильність до української стихії, 
стати протекторами української культури, відмежуватись на сім полі, якомо
га рішучо, від об’єдинительної політики царизму, разом з тим мусять, коли 
хочуть бути послідовними, вести на Україні політику експлуатації, трактуючи 
її як колонію. Раз ся країна така неужиточна для соціалістичної революції, 
навіть небезпечна для неї, нічого більше не зостається, як використовувати її 
засоби і багатства для більш надійних огнищ соціалізму, та всяко ослаблюва
ти її несоціалістичні верстви, з огляду на можливу погрозу від них соціаліс
тичному будівництву.

Се цілком логічно виходить з зайнятої большевиками позиції, але при
водить до результатів, які грозять хронічним напруженням і конфліктами між 
Україною і Росією. Тим часом, як з заходів большевиків на полі українського 
культурно-національного розвитку мало що виходить, наслідком тої тенден
ції — все, навіть і українську культуру, робити в своїм безпосереднім заряді, 
московський централізм і колоніальна політика викликають роздражнення, 
скріплюють націоналістичні гасла, кидають людність направо й виводять з 
соціалістичної революції. Україна справді може стати контрреволюційним 
огнищем, а «знейтралізоване» і взяте за скобки заможне селянство — актив
ною контрреволюційною силою.

Большевицька політика мусить бути піддана основній ревізії і поправкам. 
Одною з таких поправок являється заміна системи «нейтралізації» селянства 
його соціалізацією, і як комуністичній партії большевиків се не вдається, 
а видко, що їй таки трудно, опираючись на індустріальний пролетаріат, успі- 
вати в соціалізації селянської верстви, то сим мусять зайнятись інші партії.
У нас на Україні вела сю роботу У [країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціо- 
нерів], вела успішно, поки ся робота не була спаралізована й розбита ріжними 
несприятливими обставинами. Вона повинна вести її й далі, як окрема і само
стійна партія, а не як крайова фракція большевицької партії, залежна від ухвал 
і директив московського центру. Ся самостійність — одна з передумов довір’я

1 Згаданий мій інформатор оповідав, що большевицькі лідери, вважаючи у себе, в Ро
сії, можливим допустити в селянськім господарстві наємну працю в невеликих розмірах (од
ного наймита і одну наймичку на господарство — з тим тільки, щоб вони були організовані 
в професійні спілки), українському селянству, більш заможному взагалі, готові попустити ще 
більше, ставлячи тільки умову, щоб його хазяйство не мало завдань спекуляційних.
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українських трудових мас до Української] п[артії] соціалістів]-революціоне
рів] й її впливу на них. Український трудовий нарід мусить мати свою соціаліс
тичну партію, котра б орієнтувалась на його інтереси і в процесі соціалістичної 
революції. Се я вже сказав і тепер тільки підчеркую, що се лежить в інтересах 
загальної революції, щоб український нарід, зокрема його селянство, стояло під 
впливами й директивами соціалістичної партії, до котрої мало би повне довір'я, 
а не загрожувало б соціалістичному тилові.

З  сих мотивів здається помилковою позиція, зайнята III Інтернаціоналом 
(з приводу внесеної боротьбистами заяви про приступлення), що на Україні 
може бути тільки одна комуністична партія — большевиків*, і всяке роздроб
лення по національному чи територіальному принципу недопустиме, з огляду 
на можливість боротьби чи конкуренції радянських партій.

Українські радянські партії повинні існувати, бо тільки вони можуть забез
печити активну участь українського трудового народу в соціалістичній революції. 
Через те більш раціональним, ніж їх вливання до єдиної партії комуністів-боль- 
шевиків, здається блок радянських партій України, українських і неукраїнських, 
об'єднаних спільним фронтом проти контрреволюції й реакції.

VI
Обстоюючи се, що в інтересах українського життя і успіхів соціалістичної 

революції У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів] повинна за
ховати своє існування, я не роблю собі ілюзій щодо її дальшої дороги. Не буде 
вона стелитись ні рожами, ні лаврами! Не буде її роля «вдячна». Та що робити! 
Така вже доля випала українському народові, і хто не хоче бути дезертиром, 
мусить її з ним ділити.

Затриманий в своїм історичнім розвитку неприязними географічними й 
політичними обставинами, він не обстояв в час свого національного й політич
ного існування, не витворив і не використав сих форм для свого економічного 
й культурного життя. Тепер, коли світова революція кличе народи на 
розв'язання великих соціальних проблем, на творення соціалістичного госпо
дарства, безкласової держави, наш нарід мусить прихапцем, принагідно, не 
відтягаючи в сей бік занадто багато енергії й уваги своєї й чужої, старатись 
забезпечити собі політичну незалежність, розв'язати національне питання.

Без того не може рушити наперед, бо через ті переходові стадії держав
ного, громадського і економічного життя, котрі стоять на черзі (не кажучи про 
можливі моменти реакції), він не може переходити, не виставляючи себе на 
небезпеку тяжкої, колоніальної експлуатації, економічного, культурного і на
ціонального занепаду, коли не забезпечить собі повного права на продукційні 
сили свого краю, на розпорядження розділом і спожиткуванням продуктів 
його. А  се неможливе без забезпечення в тій чи іншій, аби тільки реальній 
формі його суверенності на всі переходові часи, поки дійсно не відомре дер
жава з усіма своїми політичними і національними конфліктами, котрим тепер 
іще кінця не видко. Без сих форм забезпеченої самостійності й суверенності 
живий організм народу — позволю собі се порівняння — зостанеться з сво
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їми м'язами й нервами, непокритими шкірою; він не зможе жити в тім світі, 
що його окружує.

Доки сі форми не будуть вироблені й забезпечені, У[країнська] п[артія] 
соціалістів]-революціонерів] буде змушена далі шукати таких комбінацій, 
котрі наближали б українське життя до соціалістичного ладу без нарушения 
прав українського народу на суверенність і повноту національного життя, на 
розвій економічного добробуту, культури, освіти до розмірів, потрібних для 
задоволення вимог нації.

Се — ясно, розуміється. Але виносити національні домагання тепер, коли 
в широкім світі з національними гаслами носяться і на них спекулюють голов
но елементи реакційні, контрреволюційні, се робитиме кепську репутацію. 
Нікому або дуже мало кому інтересно заглиблюватись в трагедію народу, за- 
пізненого в своїм розвитку «з причин, від нього незалежних». Для широкої 
публіки в нинішнім хаосі життя «всі коти сірі», і всі, хто журиться національною 
справою, таки націоналісти. Укр[аїнські] соціалісти]-рев[олюціонери], хоч 
будуть старатись усіма силами бути бездоганними соціалістами і будуть не в 
однім більш послідовними й принципіальними соціалістами, ніж комуністи 
самих високих марок, все-таки зіставатимуться під підозріннями націоналізму, 
соціал-патріотизму й інших тяжких гріхів. Тим більше, що таки й не бракува
тиме партій, груп і людей, які матимуть охоту далі дискредитувати перед світом 
українські змагання і У[країнську] п[артію] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] 
спеціально, коли вона буде мати авторитет і вплив в українських масах.

Будуть укр[аїнські] с[оціалісти]-революціонери] соціалістами другого 
сорту в очах лівих і правих також і тому, що будуть базуватись на селянстві й 
його інтересах, тимчасом як європейський соціалізм далі базуватиметься на 
індустріальнім пролетаріаті, а селянство й його інтереси для широкого світу 
ще довго будуть синонімом консерватизму й реакції. Я підкреслив уже се, що 
за сі роки соціалістичний рух ніде не встиг опанувати сільське господарство, 
привести його, як органічну частину, до будови соціалістичної держави, а 
селянство в рамці соціалістичного руху. Єсть плани, побажання, надії, що 
сільське господарство, сконцентроване, удержавлене, перебудоване на колек
тивну форму, знайде там своє місце, і сільськогосподарські робітники, ставши 
учасниками сих колективів, стануть в рядах соціалістичної армії разом з інду
стріальним пролетаріатом. Але в діло се не перетворюється і селянин-власник, 
що становить таку серйозну силу в цілім ряді держав, зостається для робіт
ника фабричного не товаришем, а силою чужою, необчислимою або й просто 
ворожою, від котрої соціаліст не сподівається для своїх планів нинішнього дня 
нічого доброго.

По аналогії, українське селянське господарство, поскільки воно зоста
неться індивідуальним, невважаючи на всі соціалістичні прикмети, які туди 
вдасться ввести, для соціалістичної публіки зіставатиметься господар
ством дрібнобуржуазним. Те, що у нас так пишно називалось «соціалізацією 
землі» (і, очевидно, буде далі називатись, бо стало вже утертим терміном, 
соціально-економічним гаслом, на місце котрого таки й трудно підшукати 
інший вираз), воно в самій речі так далеке від дійсної соціалізації, що, коли
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сторонній соціаліст слухає про нашу соціалізацію, у нього являється не тільки 
розчарування, а навіть підозріння, чи нема тут якогось термінологічного лу
кавства. А  вже У [країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], що пере
водить таку соціалізацію, представляється йому не інакше, як дрібнобуржу
азною партією, що тільки пошивається в соціалістичне пір’я.

На все се укр[аїнські] с[оціалісти]-р[еволюціонери] мусять бути пригото
ваними, особливо в найближчім часі. Треба, розуміється, поясняти при кождій 
нагоді й можливості, що У[країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], 
працюючи над реформою дрібнобуржуазного господарства, ставить собі за
вдання чисто соціалістичні. Щ о , працюючи над розбудженням, усвідомленням 
і поглибленням давніх соціалістичних потягів українського селянина, нераз 
маніфестованих ним в моменти своєї активності, але приглушених і задавлених 
буржуазним ладом, укр[аїнські] с[оціалісти]-р[еволюціонери] робили й роби
тимуть роботу незвичайно цінну й багату наслідками для соціалістичної буду- 
чини. Може бути, що й самі ті дороги й форми, яких вони шукають для укра
їнського сільського господарства, придадуться для світового соціалістичного 
будівництва і матимуть для нього велике значіння, з огляду на ту величезну 
вагу, яку знову набирає хліборобське хазяйство з упадком промислу.

Є в соціалістичнім світі і тепер течії й групи, які серйозно ставляться до 
сеї проблеми і зможуть відповідно оцінити вагу роботи Української] п[артії] 
с[оціалістів]-р[еволюціонерів]. Але багато на се нема чого покладати. Для 
широкої соціалістичної публіки укр[аїнські] с[оціалісти]-р[еволюціонери] зо
ставатимуться соціалістами «приготовительного класса», і робота їх партії буде 
оправдана тільки її реальними результатами. Коли український нарід обстоїть 
своє національне й політичне існування і, опираючись на своє сильне, усві
домлене, політично і соціалістично розвинене селянство, на міцних підставах 
свого господарства, зреформованого, згідно з соціалістичними завданнями 
партії, займе відповідне місце в економічнім і політичнім житті Європи, партія 
оправдає свою роботу.

Може, сей момент не так далекий від нас, як може здаватись. Але чи 
далекий він, чи близький — передовсім у свідомості своєї корисної ролі в 
розвитку українського селянства і ваги своєї роботи, з погляду завдань со
ціалізму, укр[аїнські] с[оціалісти]-р[еволюціонери] повинні знайти для себе 
задоволення.

VII

В центрі платформи Української] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] 
стояла і далі повинна затримати се своє місце реалізація одвічних гасел україн
ського трудового народу: права на землю і права на повний продукт праці*.

Боротьба за «землю і волю», себто (в економічній сфері) за незайманість 
продукту його праці для яких-небудь сторонніх претензій, була головним нервом 
активності українських мас, їх повстань проти чужого панування і свого до
машнього поневолення верствою експлуататорів. Ся гадка гнала сі маси з краю 
в край, з одної частини теперішньої української території до другої, вимішувала
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протягом віків в процесі шукання «вільної землі» ріжні місцеві групи в більш 
одностайну етнографічну масу, уодностайнювала мову, фольклор, психіку, при- 
готовлюючи матеріал для нації. Вона наповнила життя трудового українського 
народу сею вічною метою, сим невмирущим імпульсом, котрий не переставав 
будити його мисль, його уяву, його почуття, його енергію; зводила до одності його 
право, мораль, весь світогляд; давала йому свого роду релігію праці. Від нього 
українське народництво від самих початків своїх прийняло сі гасла теж, як одно 
з перших і головних завдань своєї програми — служити, по мірі можності, 
здійсненню сих домагань. Але тільки нинішня революція дала змогу розгорну
ти сю програму в повнім обсягу, і реалізацією сих старих гасел зайнялась 
У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів].

Ту лінію, котру У [країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] взяла 
в першій стадії революції і котру вона з невеликими змінами повинна вести 
далі, я сформулюю так:

Спираючись передовсім на безземельне і бідне селянство, а також і на 
середняка, можливо щадячи інтереси трудових хазяйств і зберігаючи, в упра
ві громадській або колективній, вищі форми сільськогосподарської культури, 
на сій базі передусім, з огляду на хліборобський характер країни, оперти со
ціальну й політичну будову Української Соціалістичної Радянської Республі
ки трудового народу.

Термін «середняка» вживається в ріжних значіннях. Я пропоную вжива
ти його на означення селянства, яке займає посереднє місце між селянством 
бідним і селянством заможним — трудовим (за котрим уже йде селянство 
багате, нетрудове, яке вживає в хазяйстві найману працю). По обчисленням 
сільськогосподарської статистики весь запас землі сільськогосподарського 
значіння в середнім для цілої України дає на господарство коло 6 десятин 
доброї землі. Селянське господарство, яке наближається до сеї середньої, 
ідеальної пайки, на котру має право селянське господарство в земельнім за
пасі України, я от і пропоную називати «середняком».

Завданням земельної політики Української] Республіки] і У [країнської] 
п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] в ній я вважаю:

ввести бідне селянство, якомога скорше, в ряди середняка, 
піднести інтенсивність і продуктивність середняцього хазяйства з рівня 

прожиточного на рівень трудовий, заможний,
в сім процесі відживити й розвинути в селянстві признання і свідомість 

певних соціалістичних принципів землеволодіння, колись йому властивих 
(в більш елементарних формах). Сі принципи такі:

виключення всеї сільськогосподарської землі з товарообміну, себто ска
сування куплі-продажі землі, і

заміна права власності правом уживання, доживотного і наслідного, але 
умовного і обмеженого. Обмеженого певним максимумом площі, трудовим 
принципом хазяйства і підпорядкуванням регулятивним розпорядженням 
публічних органів сільськогосподарського контролю.

Се підпорядкування селянського хазяйства публічному сільськогосподар
ському контролеві, в дальший розвиток ідеї умовності землеволодіння, має
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дати змогу переводити інтенсифікацію селянського господарстава в вищеза
значених цілях, повищувати продуктивність сільського господарства й орга
нізувати його в загальнокрайовій, а може, й ще ширшій, міждержавній про
грамі. З  другого боку, помагає регулювати землеволодіння забиранцям зе
мельних лишків, які виходитимуть поза силу трудового господарства, з пови- 
щенням інтенсифікації, заміною культури збіжжя культурою ростин технічних, 
більш цінних поплатних, але й більш вибагливих щодо праці. Коли поруч жита, 
ячменю і т. п. сільськогосподарський контроль положить в обов'язок в певних 
розмірах, в відповідних фізичних умовах, виділити певну частину ґрунту під 
буряки, хміль, тютюн або виноград, бавовну, інші ростини текстильні або 
олійні, — се не тільки підійме прибуток господарства, але й зробить частину 
землі зайвою, тому що для неї вже не стане сили у індивідуального трудового 
господарства.

Регуляція землеволодіння й сільськогосподарський контроль на ґрунті 
умовного ужиткування стануть, таким чином, дуже сильним і розмірно легким 
знарядом дійсної соціалізації сільського господарства. Він дасть змогу вести 
селянство поволі, крок за кроком, по певному плану, без тяжкої принуки й 
насилування, від чисто індивідуального господарства до колективу, від урів- 
няного землеужиткування до урівняння долі в продукції, себто до комунізму.

І тут, як у всім, кажучи словами французького прислів'я, тільки перший 
крок коштує багато, і я вважаю, що сей перший крок був уже зроблений пра
цею У[країнської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] в першім році рево
люції і доказав здійснимість сеї програми.

Репутація українського селянина, як невблаганного індивідуаліста, що не
похитно стоїть на принципі священної власності, нічим абсолютно не дасть себе 
звести з сеї позиції й тому не приступен ніяким соціалізаціям, ніяким соціаліз- 
мам, безповоротно загинула в сій революції. Ся репутація, яка так пильно 
підчеркувалася в правих українських кругах, що сій глибокій ріжниці між укра
їнським селянином-індивідуалістом і великоросійським общинником «комуніс
том, здається, повірили в значній мірі навіть большевики, в дійсності являєть
ся, коли не винаходом, то знарядом української буржуазії, яка таким чином 
хоче поставити свої інтереси під охорону «народної психології» українця.

Незалежно від того, що на значній частині української території громад
ське володіння землею дожило до недавніх часів в досить виразних формах, в 
інших частях володіння індивідуальне, «подвірне», все-таки не затратило ідеї 
колективного права на землю громади. Традиції громадського володіння вза
галі в українськім селянстві дуже живучі, й інстинкти власності, протеговані 
обов'язуючим правом, не переставали входити в конфлікт, — з одного боку, з 
комуністичним поглядом на землю, як на «божу», «всім даную», кажучи сло
вами Шевченка, не підлеглу закріпощенню ужиточність, з другого боку, — 
з принципом трудовим, що тільки в праці бачить джерело права і в нічім 
більше. Коли селяни X V I в. заявляють, що вони в землі «свого нічого не мають, 
одно божиє та господарево», то нам тільки треба заступити накинену феодаль
ним режимом ідею прав «господаря» (вел[икого] князя) ідеєю більш абстракт
ною, а заразом ближчою моральному світоглядові їх — ідеєю трудового на
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роду, суспільності, і ми знайдемо ту формулу, яка з того часу не вмирала ніко
ли і яка вимагає тільки свого відсвіження, усвідомлення й поглиблення.

Захватним тенденціям пана селянин був змушений протиставляти свої 
права окупації, давності, неперерваного уживання, приладжуючись до прин
ципів обов’язуючого права, котре не приймало його аргументів про рівне 
право на «божу» землю, на трудове право продовжувати раз приложену до 
землі працю. Кінець кінцем, він прийняв аргумент власності, тому що він міг 
боронити його право праці від панських претензій. Але певне моральне роз
двоєння в свідомості селянина далі зостається. Власність на землю для нього 
лишається річчю сумнівної моральності супроти сих далеко твердших і святі
ших понять права всіх на землю і права праці на землю, до котрої вона при
ложена. Почуття, що своє право він боронить аргументом неправильним, 
неморальним, живе в нім. Тому перехід від власності до забезпеченого до- 
животного і навіть наслідного володіння, як скоро тільки єсть якесь довір’я 
до сеї забезпеченості, для селянина трудового не тільки не представляється 
чимсь трагічним і страшним, навпаки — він приносить його етичному почут
тю помирення його економічних інтересів з отими одвічними, вищими догма
тами його «релігії праці».

З  другого боку, трудовий селянин предобре розуміє, що принцип «свя
щенної власності» на землю завсіди більше служить «панові», взагалі буржу
азії на поборювання інтересів трудових елементів, ніж на охорону сих інтере
сів праці, тому трудовому людові далеко корисніше відкинути його й перейти 
під безпосередню охорону трудового принципу, себто на принцип соціалістич
ний, який в останнім результаті навіть в праві на землю трудовому людові 
більше послужить, ніж пошкодить.

Сим пояснюється сей незрозумілий для буржуазії факт, котрому вона 
так-таки й по нинішній день не хоче вірити і не приймає його («сей факт не 
повинен існувати», як висловлюється один персонаж Чехова), а саме — що 
український трудовий селянин, сей твердокамінний індивідуаліст, по її пере
конанням, прийняв скасування права власності на землю під час Української 
революції і ті принципи соціалізації, які були поставлені У[країнською] п ар
тією] с[оціалістів]-р[еволюціонерів]. Тим часом, коли не дивитись на діло через 
отсю легенду про надприродний індивідуалізм українського селянина, а взяти 
його в обстанові історичної еволюції і в цілості його етичного світогляду, факт 
сей представляється зовсім зрозумілим і натуральним. У[країнська] п[артія] 
с[оціалістів]-р[еволюціонерів], може, навіть несвідомо для своєї більшості, мала 
в сім за собою традицію українського народництва, дорогою котрого пішла, 
його досвід в народній психології, його спостереження над еволюцією трудо
вого українського господарства, мала, отже, за собою саму сю еволюцію.

Надаючи велике значіння етичному елементові в історичнім процесі і в 
революційній практиці, У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів] 
в сім, як і в інших питаннях, має велику силу етичного аргументу, який явля
ється могутньою зброєю. Нарід (трудовий, розуміється) реформи незмірно 
цінить, перехід економічних відносин на той етичний ґрунт, котрий, кінець 
кінцем, його свідомості, не викривленій софізмами автоматичності економіч
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ного процесу, історичної необхідності і т. д., представляється єдиною певною 
й нормальною підставою відносин. Щ об доступити справедливості, бути 
в згоді з своїм етичним переконанням, він готов помиритись з тяжкими недо
годами, понести великі жертви, бо вважає всякий лад, позбавлений сеї етичної 
підстави, непевним і нетривким. На сім ґрунті можна зробити багато.

В кождім разі, яка б не була будучність партії, в минулому вона має вже сю 
заслугу, що в сім основнім питанні соціалістичного будівництва України — зе
мельнім — вона вивела українське трудове селянство з глухого кута власності, 
куди його загнала класова держава, і повернула на початкові, вихідні соціалістич
ні позиції, відповідно поглибивши і усвідомивши їх соціалістичний характер.

VIII
Переходжу до другої підвалини українського народництва — громади.
Ідея ся мала величезне значіння в його ідеології. Не мала тої практичної 

гостроти, як право на землю і право на повний продукт праці, але її моральне 
і конструктивне значіння буде не менше, а навіть більше. Українська історія 
представлялась нашим народникам-історикам і політикам, як епопея бороть
би, довговікової, завзятої, між Ормуздом народної стихії — одвічним прин
ципом громади, як організаційної форми і моральної та правової норми, 
з Аріманом звихненої цивілізації, яка збройною силою і лукавим словом ка
лічила, розкладала сю підставу народної етики і права, його соціальності, на
саджуючи феодальний аристократизм, монархізм, індивідуалізм римського 
права, егоцентризм офіціальної церковної моралі.

Було тут дещо з загального слов'янофільського протиставлювання одвіч
ного слов'янського колективізму романо-германському індивідуалізмові: воно 
наложило свою печатку, напр., на «Книгу буття» кирило-мефодіївців, найбільш 
яскравий вислів історіософії українського революційного народництва, який 
заховався для нас. Але таки ще більше було впливу самої української історич
ної традиції, яка окружила особливою любов'ю все, в чім проявляв себе прин
цип громади, їїсвобідного самоозначення і самопорядкування. «Віче», «брат
ство», «копа», козацька організація і, нарешті, її вінець — «мати-Січ», її 
лицарсько-комуністичний устрій стали предметом культу українського на
родництва, яке з особливою пильністю й пієтизмом стало слідити за всіма 
проявами громадської спільності, солідарності й ініціативи.

«Рід», як регулятор життя, вимер, очевидно, на самім світанку україн
ського історичного життя, в добі розселення, полишивши тільки слабі спо
мини в народній свідомості; тоді виступив колектив територіальний, і дома
гання свободи й незайманості його самоозначення стало гаслом народного 
життя, тим більш пекучим, що ся незайманість бувала аж надто часто загро- 
жена або знасилувана. Її треба було доходити або боронити всім напруженням 
народних сил: се й стало другим елементом «волі», як традиційного гасла на
родної боротьби за своє право, не економічним уже, а моральним.

Незвичайне прив'язання до своєї свободи підчеркується чужосторонніми 
письменниками від перших стріч з нашими племенами, як їх характеристична 
прикмета: люди цінять особливо те, в чім бувають загрожені. Від часів Про-
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копія, що, оповідаючи про події 530-х pp., дав нам свій класичний опис укра
їнського народовластя, і до останньої революції громадський колектив у нас 
тільки часами міг себе проявляти. Воєнна сила, що організували наші старі 
громади для оборони від степової руїни в початках нашої історії, вимкнулася 
з рук громади, завдяки напливу чужинців-варягів, і стала в руках князів та 
бояр знарядом народного поневолення. Пройшли віки, поки нарід організував 
нову військову силу, козацьку, яка стала в його обороні не тільки проти сте
пової руїни, але й від поневолення класовою державою — тоді вже польською; 
але ся військова сила теж скоро сформувалась, як класа, під впливами Поль
щі й Москви, й її провідники стали будувати українську класову державу на 
руїнах громади. І так «віче», «рада» стали проявами революційної активності 
українського народу против ворожого йому режиму — економічного, соці
ального чи національного поневолення, аж до того пам'ятного моменту, коли 
з мартівською революцією українське громадянство позав'язувало ради, 
об'єднані Центральною Радою, що засіла в кімнаті сестер українського шпи
талю при Володимирській улиці в Києві*.

Центральна Рада, одначе, не перевела принципу власті Рад від гори до 
споду. Стараючись обійтися по можності без конфліктів з неукраїнською 
буржуазією й її переконаннями, що революція має зостатись політичною, в 
рамцях старого класового, парламентарно-бюрократичного устрою, українське 
громадянство не пішло дорогою, вказаною йому большевиками. Коли прави
тельство совітської Росії ультимативно зажадало переведення совітського 
устрою на Україні, воно в величезній більшості своїй побачило в сім відро
дження старих московських претензій на власть над Україною і відкинуло се 
домагання, вважаючи своїм внутрішнім ділом організацію України. Тільки 
довгий ряд ганебних вчинків, заподіяних буржуазією трудовому народові 
протягом 1918 p., привів всіх, хто обстоював його інтереси, до рішення ро
зірвати з буржуазною демократією й прийняти принцип власті трудових рад 
(постанови конференції с[оціалістів]-р[еволюціонерів] лівих, резолюції Селян
ської спілки і, нарешті, фракції с[оціалістів]-р[еволюціонерів] центру на Все
українськім] трудовім конгресі*).

Революційний процес підвів реальну базу під сю організацію, привівши, 
в його дотеперішнім результаті, до сформування солідарної, сильної, фактично 
автономної і собі вистарчаючої сільської громади, яку бачимо тепер на Україні. 
Живо нагадує вона ті старі автономні громади, що виломилися з княжого ре
жиму в XIII в., а немало аналогій дає і до західних середньовічних комун, що 
зброєю виборювали собі незалежність в феодальнім устрої. Саме життя, мето
дами грубими й жорстокими, попрацювало за нас, занадто обережних в пово
дженні з буржуазним ладом, і здійснило побажання наших народників, що так 
жадібно шукали в минулім і сучаснім проявів сеї самоорганізаційної сили на
шого народу, який при кождій можливості самоозначення, так як мінеральний 
плин в природі кристалізується в властиву йому кристалічну форму, — зараз 
організується в автономній самоуправній громаді.

Яка б не була примітивна, може, груба в своїй практиці, організація сих 
громад, се дуже і дуже цінно, що наша народна стихія ще раз знайшла форму



84 СТАТТІ, ВМ ІЩ ЕН І В ЖУРНАЛІ «БО РІТЕС Я -  П О БО РЕТ Е!».

самоорганізації й під її охороною може перейти бурхливий переходовий пе
ріод. Дуже немудро було б робити що-небудь для її ослаблення і розкладу. 
Навпаки, дуже важно розбудити, усвідомити, поглибити в ній старі традиції 
колишньої економічної спільності і ріжних публічно-правних функцій, щоб 
використати їх для економічної соціалістичної реформи життя в її рамцях.

Громада, як економічна і заразом публічно-правна одиниця, має ту вели
чезну перевагу над сільськогосподарською продукційною спілкою або коопе
ративом, що вона виключає свобідний добір організації по економічних при
кметах. Вона мусить переводити економічну організацію елементів ріжних 
категорій, які знайдуться на її території, і, як публічно-правна одиниця, має 
над ними ту власть і право примусу, котрої позбавлені економічні колективи 
договірного походження. Сі цінні прикмети сільської громади мусять бути в 
усій повні використані для соціалістичного будівництва.

Досі ми мало знаємо про внутрішні відносини в сій відродженій громаді, 
але не може бути сумніву, що в самім процесі своєї формації вона вже немало 
зробила в сій сфері. Щоб зложитися в таку тверду, солідарну, огнетривалу 
соціальну клітину, якою описують її всі відомості, вона мусила в своїй середи
ні залагодити економічні антагонізми, знейтралізувати розділ між селянством 
безземельним і бідним, з одної сторони, селянством заможним і багатим — 
з другої. Якими методами вона се осягнула, як перемагала сі економічні ріж- 
ниці, про се довідаємось невдовзі. Одним з перших завдань наших на Украї
ні буде вивчення нового комунального права, витвореного нашим селянством 
в процесі революції.

Очевидно, воно не може бути вповні одностайним, і в подробицях його 
мусить знайтися дуже багато цінного. Зосталась громада при самім урівнян- 
ні користування землею, чи перейшла до громадського господарства з урів- 
няними пайками в продукції, в цілості, чи тільки в деяких галузях або частях 
господарства? А  може подекуди сягнула і до комуністичного принципу задо
волення членів громади в міру потреби?

Се ми побачимо. Але одно можемо сказати, що було б великою помилкою 
насідати на се носе комунальне право з якимись одностайними шаблонами, 
втискати їх в один економічний трафарет. Хіба б котра громада в своїм устрої 
розминулась різко з трудовим принципом, наслідком переваги консолідованої 
групи багатого, нетрудового селянства, прийшлось би такі аномалії приводи
ти до трудової норми; але я думаю, що такі явища дуже малоімовірні, можли
ві хіба, як виїмкові.

Взагалі ж до того громадського ладу, який витворився тепер на Україні, 
належить підходити дуже обережно, з культурною поміччю всякого роду: від 
агрономічної, промислової, ветеринарної й санітарної до освітньої й культур
ної, з такими речами, як мандрівний університет, кінематограф, театр, хори, 
організація школи, дитячого садка, читальні, аматорського театру і т. д., 
з агітацією й дискусією, а ніяк не з репресією й твердою властю. Без сумні
ву, як тільки організуючий центр стане себе проявляти не реквізицією й 
бранкою, а подачею, хоч би дуже скромною, того, в чім має потребу село —
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потрібних йому предметів, технічної помочі, інструкторства1, село само вийде 
з облоги й потягне до ширшої організації, до федерування сих автономних 
громад в найріжніших напрямах, до самообмеження своєї незалежності в 
інтересах ширшої організації і земельної справи, і постачання, і освітньо- 
культурного та політичного будівництва.

Але, повторюю, було б дуже немудрою, короткозорою політикою по
користуватись першим проявом такого потягу до ширшого групування, до 
зв'язку з організуючим центром, щоб розложити або ослабити внутрішню 
силу самої автономної громади! Її внутрішня консолідація, моральний авто
ритет і обов'язуючий характер її власті настільки цінні в соціалістичнім бу
дівництві, що, наповнюючи бажаним змістом сей учинений нашою револю
цією сосуд, треба бути дуже оглядним, щоб не знищити його. Ся відроджена 
сільська громада, як підстава всеї будови радянської республіки і диктатури 
трудового народу, просто незамінна!

IX

Вияснивши се, можемо собі уявити фізіономію будучої української рес
публіки, як вона складається в процесі революції. Се буде, властиво, федера
ція громад і їх рад, котра тільки поволі, в процесі культурної й економічної 
творчості вироблятиме свої внутрішні зв'язки.

Як у багатьох інших справах, так і тут, реальний розвиток революції від
кидає нас від шаблонів новітньої європейської демократії назад, до ідей і ба
жань нашого старого народництва, яке при всій своїй романтичній закрасці 
мало під собою, як тепер виявляється, досить твердий ґрунт реальних умов і 
традицій, в яких сформувалось життя нашого народу та його домагання.

Воюючи проти поліцейсько-бюрократичного, централістично-деспотично- 
го режиму царської імперії, воно глибоко перейнялось недовір'ям і ненавистю 
до централізму й бюрократизму й не мирилося з ним в ніякій формі в будучині. 
Основою будучої організації воно клало автономну громаду, комуну, наділену 
можливою повнотою власті в широкім самоврядуванні, свобіднім від втручань 
адміністрації, і свобідне об'єднування сих комун, по принципах географічних, 
комунікаційних і економічних, в ширші союзи з певними осередніми органами, 
не наділеними, одначе, ніякими дискреційними адміністраційними правами в тій 
сфері, що належала до компетенцій комуни. Сі принципи лягли, напр., в основу 
програми «Громади»*, «Вільної спілки» Драгоманова*, що відбивали в собі сі 
настрої тодішнього українського народництва, в котрих було дещо від Прудо- 
нової апофеози федералізму і дещо з анархізму, до котрого вона схилялась.

Але коли прийшла революція й поставила конкретні завдання негайного 
політичного й соціального будівництва, українське громадянство не відважи
лось розгорнути сю свою стару ідеологію до кінця.

Розміри і можливості революційного руху не вияснилися вповні, українське 
громадянство забагато покладалось на прогнози чисто політичного характеру

1 Поле для сеї організаційно-інструкторської діяльності просто безкрає: організація гро
мадської міліції, пожарних дружин, гімнастичних товариств, громадських крамниць, і т. д., і т. д.
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революції, які ставились в російських кругах, до котрих українці звикли при
слухатись. Під їх впливами українське громадянство теж уважало своїм зав
данням якнайскорше вивести свій край з стадії революції в стадію конститу
ційної, парламентарної еволюції та в її рамцях вести соціалістичне будівництво. 
Тому брало готові шаблони західноєвропейської демократії та старалось, на
швидку почистивши їх від пережитків централізованого поліцейсько-бюро
кратичного режиму, зробити тим способом досить міцною посудиною для 
нового, соціалістичного змісту. Така посередня форма була підхожа і для бур
жуазної демократії (неукраїнської переважно), котру українські соціалістичні 
партії не рішались дражнити, рахуючись з малою, як їм тоді здавалось, при- 
готованістю до політичної акції українського селянства та малою чисельністю 
й відірваністю від ґрунту робітництва України. Сей посередній характер між 
західними буржуазно-республіканськими взірцями і тою соціалістичною ра
дянською республікою, котру виковує нам життя, мала наша конституція 
29 квітня, прийнята Центральною Радою в останні години свого існування.

Та революція не давала себе зацитькати, зачарувати ніякими компроміса
ми й не хотіла спинятись серед дороги. Опинившись між двома непримирен- 
но-ворожими контрастами: старої царської Росії й Росії комуністичної, наш 
край не міг ізолюватись і зостатись нейтральним.

Уже в повстанні 1918 p., хоч як було воно відразу засмічено націоналістич
ними й контрреволюційними елементами, все-таки пробивається, хоч несміливо 
й невиразно, новий провідний мотив; розриву з буржуазією, з буржуазною де
мократією та її державними шаблонами. Дальший процес революції поглибляв 
усе більше отеє відречення від старої псевдодемократа: «демократії», що в дійс
ності була наругою з принципу власті народу, держучи трудові маси в твердій 
власті нетрудової меншості, всегда нині і присно і во віки амінь!

На місце її все з більшим переконанням і зрозумінням стала прийматись, як 
чергова організаційна форма, республіка рад робітничих і селянських, з ви
ключенням від політичних прав і власті елементів нетрудових і допущенням 
до користання політичними правами трудової інтелігенції. Диктатура трудо
вого народу в формі «радянської соціалістичної республіки», яка в силу даних 
умов в найближчім часі мусить бути федерацією сільських громадських рад, 
з включеними між ними («вкрапленими», я сказав би по-російськи) радами 
робітничими, а може, також і трудово інтелігентськими1.

Безстороння оцінка реальних умов українського життя приводить до пере
конання, що ся форма організації мусить бути прийнята для даного моменту. Ті, 
хто не вірять, що буржуазна демократія може бути здана до архіву вже тепер, 
все-таки, рахуючись з сими обставинами, мусять щиро і чесно прийняти радян
ську форму для сього переходового моменту та постаратись якнайповніше ви
користати для діла економічного й культурного, для будівництва соціалістично
го, поки ся форма переживеться. Для даного моменту, повторюю, іншої форми 
нема, і хто хоче служити свому народові, мусить використати сю форму.

1 Не хочу над сим спинятись, але взагалі мало вірю в існування осібної інтелігентської ку
рії, такої, напр., яка була декретована Директорією при виборах до Всеукраїнського] трудового 
конгресу. Скорше, мабуть, трудова інтелігенція розпливеться в радах селянських і робітничих.
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Коли буржуазна демократія не пережилась, її прихильники можуть бути 
певні, що вона проб’ється, протече в сю форму. Але, може, вона, буржуазна 
демократія, таки дійсно відмирає разом з буржуазними формами економіч
ного життя, з класовими протилежностями, з класовою державою і витворе
ним ним правом?

Той, хто вдумливо і об’єктивно придивляється до величезного переворо
ту, який твориться й росте в житті, в усіх сферах його, хто не закриває собі 
навмисно очей і ух, той, хоч як би цінив дореволюційні (властиво, передвоєн
ні) форми життя, не може задавити в собі сумніву, що се таки можливе: що сі 
старі форми — для короткості вжиємо сього імені — «буржуазного життя»* 
вони дійсно відмирають, заникають, гинуть. Тому замість конвульсійно чіпа
тись їх, замість безнадійно латати старі міхи, нездатні витримати нового вина, 
розум показує братись до нових форм, даних життям, до повних міхів, — може, 
й грубо вироблених та несовершених, але міцних і витривалих, та старатись 
можливо використати та удосконалити на потребу життя.

Се буде легше і природніше для тих, хто не буде невільничо й безтямно 
триматися взірців західноєвропейської буржуазної демократії, а попробує на 
хвилю, відчепившись від них, стати на ґрунт наших історичних прецедентів і 
традицій нашого народництва. Для них відступлення від букви буржуазної 
демократії не буде ні страшне, ні трагічне.

Візьмем, напр., се застереження політичних прав для самих трудових 
верств, що здається таким несправедливим прихильникам старих політичних 
прав. Прошу собі пригадати конституцію нашої старої республіки XVII в .* 
Кому в ній належала власть, хто мав в ній політичні права? Тільки р е в о 
люційний, озброєний український нарід — козацтво.

Буржуазні верстви: та шляхта, яка приймала козацьку зверхність, духо
венство й міщанство — вони стояли під протекторатом «військового реймен- 
ту», користувались самоврядуванням, яке забезпечував їм сей реймент, але не 
брали участі в правлінні, не мали голосу ні в військовій раді, ні в раді гене
ральної старшини, тільки місцеве врядування відбувалося при фактичній 
участі їх представників, особливо в справах мішаних.

Коли ми собі розважуємо тодішні відносини між шляхтою і козацтвом, при
водимо на пам’ять роль тодішніх міст, як розсадників польщини і чужого права, 
і характер тодішнього духовенства, уже позбавленого Могилиними реформами 
того безпосереднього зв ’язку з народом і козаччиною, в якім воно прожило по
передні десятиліття, ми розуміємо логіку сеї конституції, мотиви, по якім сі 
верстви не брали участі в управі держави, котрої вони не творили. Ми не під
ходимо до сього революційного утвору з прийнятими нормами демократичного 
устрою. Але чи не знайдеться тут дуже близької аналогії з сим сучасним рево
люційним утвором — радянською республікою, котра на час боротьби з буржу
азним ладом, до переходу до нової демократії — соціалістичної, наділяє політич
ними правами тільки ті верстви, на яких опирається її будова, в яких вона бачить 
охоронців своїх інтересів і самого свого існування?

А  зрештою! Не кажучи вже, що в переважній більшості демократій ціла 
половина людності була позбавлена політичних прав (жіноцтво!), і не можна
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сказати, щоб се занадто бурило совість сих демократичних громадянств, — чи 
не позбавлялись політичних прав цілі категорії людності, як активне військо, 
урядовці (в декотрих конституціях), і се вважалось навіть архідемократичним, 
тому що сі люди не вважались вповні вільними в своїм політичнім самоозна- 
ченні свобідними членами громадянства? Чи не знайдеться й тут аналогії і для 
виключення від політичних впливів тої буржуазної верстви, власть і впливи 
котрої революція ставить першим своїм завданням зломити, щоб закріпити 
власть трудового народу?

X

В подробиці устрою сеї Української Радянської Республіки, як вона може 
зложитись в процесі революції, не вважаю, розуміється, можливим входити. 
Для сього треба було б ближче приглянутись теперішньому станові речей на 
ґрунті, щоб зміркувати, як будуть укладатись відносини в найближчій, пере
ходовій добі, в результаті всіх тих глибоких змін, які пережила Україна й її 
трудові маси. Треба мати докладніші відомості про те, що я назвав комуналь
ним правом, те, що реально витворилось на місцях і повинно в процесі рево
люції лягти в основу нової організації. Тільки на деяких загальних питаннях 
я вважаю потрібним спинитись, щоб їх підчеркнути.

Перше питання, що в тій радянській організації мусило б висуватись на 
перший план: чи принцип місцевості, себто кооперації ріжних трудових еле
ментів: селянства, робітництва, трудової інтелігенції, об'єднаних разом, по
чинаючи від найперших ступенів організації, так щоб уже в комуні сільській 
чи городській спільно засідали представники робітників, селян і трудової ін
телігенції, по певному ключу, даному місцевими обставинами? Чи повинен 
заховуватись принцип куріальний, так щоб селяни, робітники і трудова інтелі
генція мали свої окремі, паралельні ради першої, а може, й другої, і тільки десь 
в вищій інстанції вони об'єднувались в спільнім органі?

Очевидно, з становища безкласового соціального устрою, в інтересах 
нейтралізації ріжниць інтересів, витворених буржуазно-капіталістичним 
устроєм, і витворення можливо одностайної трудової людності було б бажано 
куріальність можливо оминути або, принаймні, ослабити. Тому, на мою гадку, 
У[країнська] п[артія] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] повинна підтримувати 
принцип єдиної комунальної ради.

Друге питання: порядок інстанцій повинен бути можливо простий, чи 
многоступенний? Між комунальною радою і всеукраїнським конгресом рад 
має бути одна, дві, три інстанції?

Громади сільські і громади районні городські (на котрі в інтересах органі
зації мусять, очевидно, поділитись більші міста), мабуть, будуть об'єднуватись 
в місцевих об'єднаннях, які приблизно відповідатимуть великій волості, а ра
йонні громади міста будуть творити разом велику раду міську.

Слідуючою фо жою об'єднання міг би бути такий округ, як «земля», про-

п[артії] соціалістів
ектована законом Центральної Ради*, проведеним фракцією У[країнської]

-революціонерів]. Приблизний поділ території України на
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такі землі, на основі географічних, комунікаційних та економічних даних, при
близно з одним мільйоном людності в землі, був тоді вироблений і прийнятий, 
і сі землі мали заступати повіти з одного боку, губернії з другого.

Таким чином, найпростіша схема радянської організації була б така: 
робітничо-селянська рада громади (комуни), 
місцеве об'єднання (волость, місто), 
земля,
всеукраїнський конгрес рад, або Центральна] Рада України.

Зауважу, що в інтересах витворення єдиної трудової людності витворю
вання великих міських індустріальних та інтелектуальних центрів представ
ляється небажаним. З  економічного, культурного і організаційного погляду 
теж краще, щоб елемент промисловий, ремісничий, інтелігентський не скуп
чувався в небагатьох центрах, а більш рівномірно розселювався по краю. 
Тепер іде стихійне розселення, розпорошення міської людності, особливо з 
великих центрів, по селах, по краю. При відбудуванні економічного життя 
замість того, щоб наново концентрувати промисел і культурне життя в кількох 
великих містах, як Київ, Харків, Одеса, було б краще пильнувати розселення 
його по можності в менших осадах, де не раз є на те й кращі фізичні та кому
нікаційні умови, як до громад сільських, поскільки вони можуть вмістити той 
промисел і культуру.

Тепер щодо об'єднань. При широкій автономії рад громадських (кому
нальних), компетенції рад місцевих (волосних, міських чи кантональних) не 
мають причин бути широкими — се ясно. Не так ясно, чи бажано надавати 
ширші компетенції радам земель? Не кажу, розуміється, про якусь власть їх 
в сфері самоврядування громад: в сю сферу рада землі повинна мішатись 
якнайменше, тільки регулюючи, а ніяк не адмініструючи, не декретуючи того, 
що входить в сферу компетенції громади. Але там, де кінчаться ресурси і 
можливості громадської чи волосної ради — в організації всякого роду тех
нічної, культурної й організаційної помочі, де має лежати центр ваги: в руках 
всеукраїнського конгресу чи в руках ради землі?

Се питання має своє значіння, бо від такого чи іншого розв'язання його 
залежить питання, чи Українська Радянська Республіка має бути унітарна чи 
федеративна.

Коли загальна організаційна робота буде скуплена в органах земель, 
а всеукраїнський конгрес обмежиться тільки тим, що доконче мусить бути 
скуплене в центральнім органі, як справи міжнародної політики, оборона, 
адміністрація військова і морська і т. ін., все ж інше буде віддано в компетен
цію землі, то Українська Республіка в останнім рахунку буде федерацією земель, 
сполученими штатами України. Тоді тим самим відпаде питання про спеціаль
не становище країв, котрим історичні умови надали відмінну етнографічну, 
економічну чи культурну фізіономію, як, скажім, Крим, Бессарабія, Галичина 
чи які інші.

Коли ж у центральних органах Української] Республіки будуть сконцен
тровані великі, широкі й ріжносторонні компетенції, а ради земель гратимуть 
ролю більш обмежену і тісну, тоді питання про становище таких країв з окре
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мою фізіономією та їх право на ширшу автономію і федеральний зв’язок з 
іншими українськими землями виступить неминуче. Тоді, по аналогії з ними, 
можливо, що й інші більші території захотіли б користати з федерального 
права — як стара Слобідська Україна, Гетьманщина, Новоросія (Степова 
Україна, чи Запорізька) і Україна Правобічна.

У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів] завсіди вважала своїм 
обов’язком притримуватись старих федералістичних принципів, висунених 
кирило-мефодіївцями (і ще раніше — «Обществом соединенных славян»*, не 
кажучи про старші прецеденти). Вона вважала право на федеральний зв’язок 
не тільки правом України в відносинах до інших національних територій, але 
також і за окремими частинами української території признавала право до
магатись федеральної Української Республіки. Я думаю, що тепер вона менше, 
ніж коли-небудь, має причини відступати від сього свого принципу, особливо 
тому, що сей принцип дає легке розв’язання питання про землі спірні, не чисто 
українські, або поставлені в окремі, спеціальні умови.

Питання тільки, що корисніше: чи загальне переведення принципу широ
кої децентралізації земель усіх загалом, значить — перетворення Української 
Республіки в більш-менш одностайну, рівномірну федерацію невеликих земель 
(між котрим знайдуть своє місце і ті землі, так би сказати, спеціального ха
рактеру). Чи допускати принцип федерації на спеціальне домагання, як свого 
роду виїмок, отже уявляти собі Україну в формі більш одностайної основної 
території, з котрою в федеративнім зв ’язку стоять деякі окраїнні землі більш 
відокремленого характеру?

Теоретично, здається краще перше. Але бути доктринером в таких не- 
принципіальних питаннях не вважаю потрібним, зате хочу підчеркнути з усею 
силою, що слідує:

Чи буде Українська Республіка формально зватись федеративною, чи ні, 
фактично вона однаково повинна організуватись, як федерація своїх фактич
них республік-громад, що через своїх делегатів полагоджуватимуть спільні 
справи в радах вищих інстанцій. Всяке накидування громадам механічної 
унітарності, примусових зв ’язків буде величезною помилкою, яка викличе 
тільки відпір, реакцію, центробіжність, або й дасть ґрунт для нових усобиць. 
Як я вище сказав, об’єднання мусить вирости само собою в процесі життя, 
воно не може бути штучно форсованим, тим менше — насильно, примусом 
накидуване.

Як відомо, натуральний процес в кождій добре наладженій, відповідно 
організованій федерації йде в напрямі об’єднання, в напрямі розвитку компе- 
тенцій центральних органів і добровільного самообмеження членів федерації 
в інтересах її одноцільності й одностайності. Елементи об’єднання дуже силь
ні, особливо в сфері економічній (добуток і розділ палива, мінерального і лісо
вого, руди та інших сирівців, організація заграничного торгу, комунікація і 
транспорт і т. д.) будуть далі відразу, і коли тільки Українська радянська рес
публіка вийде з тих національних недоречностей, які викривляють її життя 
тепер, — так сі елементи почнуть працювати повним ходом. І треба їм лиши
ти сю працю. Чи буде Українська республіка зватись федеративною, чи ні,
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вона повинна йти сею дорогою добровільного розвитку тенденцій одності в 
процесі дружнього пожиття, а не дорогою «запросів» одностайності і уступок, 
«скидок» під натиском змагань до децентралізації.

X I

Ся фактично чи юридично федеративна Українська радянська республіка 
має бути самостійна — чи входитиме в склад іншої соціалістичної федерації? 
Так ставлю я се питання — по інерції того, як воно ставилось давніше. Але в 
процесі революції се питання так обтерлось і обточилось, що тратить майже 
всяку рацію в такій постановці, коли мислити собі будучі відносини в площи
ні соціалістичних радянських республік. А  я все досі розглядав, власне, в такій 
площині.

В минувшині ми ніколи не були приклонниками незалежності в ходячім, 
вульгарнім розумінні сього слова. Мати власну армію, митну сторожу, поліцію, 
в'язниці й шибениці — се ніколи не захоплювало українських народників. 
Наскільки се все мусило б зостатись невідлучним атрибутом громадського 
пожиття, українські народники вважали за краще принаймні розложити сю 
неприємність на більшу спілку, на ширшу федерацію. В федеральнім устрої сі 
атрибути значно б змаліли, він знейтралізував би багато боротьби, напружень, 
інтриг, за котрі правлячим кругам приходиться одних людей садити до Івано
вої хати, а других займати наглядом і репресіями против них та витрачати 
гроші на утримання армій та кордонних охорон на державних границях, котрі 
любісінько могли б бути просто межами федеративних штатів, і т. д.

Така була наша стара «ідеологія», призабута в гарячці останніх літ. Коли 
почали лунати перші голосні оклики за незалежністю, почавши від «Ukraina 
irredenta» Бачинського* і «Самостійної України» РУП *, українські народни
ки старших категорій ставились до сих окликів з великим скептицизмом, 
побоюючись, що з сього самостійницького яйця вилупиться шовіністична ре
акція і всякі націоналістичні авантюри. І се правда, що націоналістична ви
ключність і назадництво з самого початку стали примішуватись до сих гасел 
(пригадати виступи групи НУП, що вийшла з РУ П *, і ріжні націоналістичні 
брошури, які стали появлятись особливо перед війною*).

Але події гнали воду самостійникам. Світова війна з її нечуваним лукав
ством і цинізмом в національній справі: з кличами самостійності для понево
лених народів і лютою кампанією на знищення українства на практиці, дуже 
скріпила самостійницькі течії, а революція поскидала маски з ріжних псевдо- 
федералістів (особливо російських с[оціалістів]-р[еволюціонерів]) і теж непо
малу причинилась до сього. Федералізм дійсно став кепською забавкою. 
Антанта домагалась від України, щоб вона, як частина Росії, хоч би й феде
ральної, прийняла на себе обов'язки старого російського режиму, продовжу
вала війну, і т. ін. Недобитки старої Росії, програвши справу в старій формі, 
стали перешиватись на федералістів і дискредитували сю ідею своїми центра
лістичними змаганнями, котрі продовжували і під сею новою маркою. На
решті совітська Росія, вивісивши прапор «Федеративної Совітської Респуб
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ліки», під сим гаслом почала господарити на Україні — пам'ятаємо, яке було 
се господарство під час її першого наступу. Справа суверенності українського 
народу і незайманості його волі стала гарячою, дражливою і вилилась в до
магання повної самостійності й незалежності України, винесене насамперед 
військовими кругами, а далі прийняте цілим, чи майже цілим національно 
свідомим українським громадянством.

Чи було се домагання, се гасло неминуче? Мабуть, ні! На мій погляд, воно 
лежало більше в психології відпору всім, хто хотів накидати свою волю укра
їнському народові. Тому ставило величезну крапку над Î, може, більшу, ніж 
треба було сій букві; хапалась найбільшого калібру, щоб нарешті не лишити 
місця ніяким неясностям і недоговореностям. Те, що в дійсності хотілось і 
дійсно треба було захистити: суверенність українського народу, незайманість 
його національних, економічних і політичних інтересів, се, розуміється, мож
на було забезпечити і в федеральній формі, якби обставини були нормальні, 
якби час не був такий пожарний. Але він був такий, і не самі тільки українці, 
а й інші народи бувшої Росії хапались сеї елементарної формули: «самостійність 
і незалежність», щоб відмежуватись, відцуратись від усяких претензій старої 
Московщини, в яких би формах вона не відроджувалась.

Всім учасникам пам'ятно, з якою нерішучістю, з якими ваганнями соціа
лістичні українські партії приймали се гасло «Незалежної України». їх побо
ювання сповнилися в повній мірі. Дійсно, се гасло було підхоплене гіршими 
елементами української людності: елементами бандитськими, контрреволю
ційними, реакційними, що зав'язували «гайдамацькі» загони й займались 
громленням жидів, ріжними спеціалістами формування військових відділів, 
всякими отаманами, головними, великими й малими і всею тою декласованою 
воєнною верствою, що витворилась з розкладу російських армій і повторює 
на нашій землі сумну історію німецької тридцятилітньої війни. Гасло само
стійної України стало гаслом боротьби не тільки проти совітської Росії, але в 
значній мірі й проти соціалізму, навіть скільки-небудь послідовного демокра
тизму. Воно перемінювалось в гасла «Україна для українців» і всякі інші на
ціоналістичні й шовіністичні оклики.

Але се одна сторона справи. Є й друга.
Гасло української незалежності пішло в широкі народні трудові маси, і тут 

з ним нерозривно переплелись здорові ідеї суверенності трудового українсько
го народу, недотикальності його прав, гасло боротьби против всякої експлуа
тації України для яких-небудь завдань, для неї сторонніх; против трактування 
України як колонії, а українського народу як дешевого гарматного м'яса чи 
дешевого матеріалу для експериментів.

Гасло незалежності за сі роки облилось кров'ю чесних і добрих синів 
українського народу, що складали свої голови за свободу й добро його трудо
вих мас, їх суверенне право, свободу й незайманість їх політичного, соціаль
ного й культурного розвитку. А  кров не вода, і не забувається легко.

Після трьохлітньої кривавої боротьби під гаслами незалежної України і 
Федеративної Совітської Росії добро і зло, гріхи і заслуги сих гасел так зби
лись, так переплутались, так перемішались, що треба бути дуже обережним
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в розбиранні сього добра і зла, щоб не ввійти в конфлікт з тим, що має пра
во на всяке наше поважання й призначення і являється силою будучого, з 
якою зачіпатись шкідливо і небезпечно. Таке є і по українській, і по російській 
стороні.

Ми відкидаємо боротьбу з совітською Росією, з комуністами-большеви- 
ками, явну і тайну: тактику оружних повстань і політику зривання зсередини. 
Ми навчились шанувати в большевиках провідників світової революції, котрим 
за се мусимо пробачити не одно з того, що нам боком вилазить, тим більше, 
що наші власні помилки оправдують не одно в їх упередженнях і помилках в 
відносинах до нас.

Ми переконались також, що об’єктивні дані, реальні умови українського 
життя, спадщина царської Росії не дають змоги будувати українське життя 
без замирення, без порозуміння з Росією. Зложивши пиху з серця, ми муси
мо шукати порозуміння, мусимо доходити добросусідських, доброзичливих 
відносин з нею, навіть ціною певних уступок, бо інакше не зійдемо з нинішньої 
мертвої точки.

Але й повний поворот від незалежної України до «федеративної Росії» 
для українців, очевидно, також неможливий. Те, що сталось, відстатись не 
може. Так, напр., як для чеських соціалістів, навіть найсвобідніших від яких- 
небудь національних упереджень, котрі вважають ізольоване становище 
Чехії рішучо неможливим, все-таки повороту до австрійської федерації по двох 
літах самостійності вже нема, а можна думати тільки про федерацію ширшу, 
європейську, — так воно й для нас.

Совітська Росія тою федерацією, котру вона своєю волею декретувала на 
Україні, а на практиці звела до повної й абсолютної залежності України від 
московського центру, навіть без якого-небудь путящого самоврядування, сама 
поховала для українців ідею федеративної Росії. «Федеративна Росія», навіть 
соціалістична й совітська, — се гасло, дискредитоване тактикою большевиків, 
різко осудженою самими большевиками, які мали нагоду ближче приглянутись 
ситуації на Україні і не раз гостро, але досі безуспішно критикували сю сліпу 
централістичну політику.

Ні партія українських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], ні яка-небудь інша 
соціалістична українська партія, очевидно, не пристане на те, щоб Україну 
трактовано як московську провінцію, або московську колонію, щоб нею під 
яким би то не було гаслом правили з Москви, там розпоряджались її природ
ними багатствами й продуктами праці її трудового народу, звідти кермували 
її економічним життям, її фінансами — так, як се було повелось в Совітській 
Українській Республіці в її «федерації» з російською.

Україна мусить бути вповні автономна, і щоб не викликати в сій справі 
ніяких підозрінь, краще не чіпати її незалежності. Питання про конфедерацію 
чи федерацію — се річ будучності. Для неї треба насамперед здобути довір’я 
трудового українського народу. А  поки що не можна йти далі в сім напрямі 
поза воєнну та економічну конвенцію. Та, мабуть, і не буде в тім потреби, бо 
обставини переносять питання на інший ґрунт, — саме отої федерації соціа
лістичних республік Європи.
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Се — наш старий ідеал, який ні в кім не стріне опозиції і при добрій волі 
дає нікому не обидне розв'язання питання. Коли Українська Радянська Рес
публіка і Російська Совітська ввійдуть обидві, як рівнорядні  члени, в склад 
світової, європейської федерації — се зліквідує питання.

Але я підчеркнув се слово: «рівнорядні». Не думаю, щоб російські кому
ністи схотіли настоювати, щоб і в сій світовій федерації Україна грала ролю 
якогось придатка російського, щоб вона входила туди не як автономний член 
нарівні з усіма іншими, а як підрядний член Російської Федерації. Але якби 
такий план виникнув, то се було б не чим іншим, як пережитком старого росій
ського імперіалізму, не мотивованим ніякими інтересами соціалістичної рево
люції, а навпаки — їм суперечним, контрреволюційним, бо такі тенденції му
сили б з новою силою викликати національну реакцію на Україні. В відносинах 
до Росії українська республіка мусить бути самостійною і незалежною; вони 
можуть об'єднатись тільки в вищій організації, як дві рівнорядні одиниці.

XII
Я спинивсь лише на деяких головніших моментах з чергових завдань 

У[країнської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], з того революційного 
будівництва, яке стоїть перед нею1.

Завдання серйозні, роля відповідальна, праця затяжна й тяжка. Не якийсь 
короткий момент, що з приложениям певної формули відразу введе наш нарід 
до царства благодатного раювання, а довгий конструктивний процес, тяжкий 
і складний, в котрім нова соціалістична машина, безперечно, буде сильно 
рипіти, буде витрачати масу енергії на внутрішнє тертя, поки в процесі робо
ти помічені дефекти будуть вигладжені потрібними поправками, а ріжні часті 
притруться й приладяться.

Але надії на те, що з тяжкого процесу, в який вкинула людство владуща 
капіталістична верства Світовою війною, можна якось вискочити хитро-мудро, 
невеликим коштом, і справити життя назад на передвоєнні, віками видовбані 
дороги, сі надії треба покинути. Те, що відчувалось уже під час війни — що 
світ переходить на нові дороги, з котрих вороття не буде, тепер стає все біль
ше ясним. Як відпали мрії про те, що одне чарівне слово «мир» верне назад 
передвоєнне життя, його форми й відносини, так відпадають надії й на те, що 
якісь чародії, Наполеони, Меттерніхи чи Бісмарки зацитькають революцію і 
вернуть буржуазії втрачений нею рай. Те, що вдалось Наполеонові стонадцять 
літ тому в розмірах далеко менших, мабуть, не вдасться нікому осягнути в 
обставинах і розмірах теперішніх. Карти не тільки Меттерніхів, але й Бісмар- 
ків биті. Те, що діється навколо нас, безмірно серйозніше, ніж, може, декому 
здаєтьтся. Коли шукати нашій добі паралелі, то вона знайдеться не в ліквіда
ції Французької революції, а в таких переживаннях цілої культурної стадії, як 
се було на межі античної культури й римського цісарства, з одного боку, хрис
тиянства і варварських держав середньовіччя, з другого. Се відчувають уваж

1 Деякі спеціальні теми, порушені мною на конференціях партії, я сподіваюсь обговори 
ти окремо.
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ні історики культури — я міг би навести деякі інтересні цитати, коли б не 
боявсь загромаджувати ними сеї статті.

Старий буржуазний світ переживається і валиться; заникає з ним не одно 
й добре з тої культури, що виросла на ґрунті капіталістичного хазяйства і в 
деякій частинці служила потребами і ширших мас. Можна пожалувати за 
деякими сторонами недорогого комфорту, за легкою їздою, за гарним і недо
рогим друком. Але сими жалями ділу не поможеш, і сі другорядні подробиці 
не повинні заслонювати ширших і незмірно важніших перспектив, котрі від
криває людству нинішня криза. Процес оновлення життя, запліднення його 
новими ідеями, новими формами не проходить легко. Еволюція відступила 
місце революції, а революція орудує скрізь і завсіди знарядами грубими й 
елементарними. Певна барбаризація життя в таких моментах неминуча. І наша 
Україна чиститься від власті чужого капіталу і буржуазного засилля методами 
дуже стихійними і грубими (правда, забирали вони в свої руки Україну теж 
не в рукавичках, се не треба забувати, для порівняння!). І та соціалістична, 
радянська, мужицька Україна, яка родиться в сім революційнім огні, в своїх 
початках теж буде мати характер грубий і елементарний. Багато фортепіанів 
потрощив процес її народжень, і не один, мабуть, іще ушкодить. Але, як 
сказав вісник нового життя: треба лишити мертвим ховати своїх мерців, а 
людям живим — служити новому, живому, принесеному великою револю
цією, що діється перед нами. Рівняти йому дорогу, улегшувати втілення в нові 
відповідні форми, виявлення нових вартостей, принесених життю.

Той, хто вірить і цінить сі нові вартості вищої правди-справедливості, 
котрими запліднюється життя людства в сій добі, не дасть себе збентежити 
нескладностями й недоречностями революційного процесу і не відведе очей від 
провідних ліній його, що, минаючи сі недоречності, ведуть до великої мети.

Гарасів -Седмигорки в Чехії, 
червень—липень 1929 Р.

ШЕВЧЕНКО ЯК ПРОПОВІДНИК 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Слова сеї статті про Шевченка, як пророка соціал-революціонерства, 
зацікавили деяких товаришів, і вони висловили бажання, щоб я ширше роз
винув свої гадки про се. Але, властиво, на сю тему мало що можна додати 
до того, що написав сорок літ тому Ф .К.Вовк (під псевдонімом Сірко) в 
згаданій своїй статті*: «Т.Г.Шевченко і його думки про громадське життя» 
з нагоди виходу празького «Кобзаря», 1876 року1*. І се характеристично, що 
нам приходиться посилатись в сій справі на такого типового представника 
старого українського радикалізму, високоповажаного власне в «поміркованих»

1 В 1900 pp. стаття ся була випущена осібною книжечкою львівською «Видавничою 
спілкою», але таки зосталась маловідомою на Україні.
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українських кругах: так далеко пішли назад колишні революційні настрої 
української інтелігенції, і так мало відходимо ми від колишніх українських 
громадських настроїв.

Користаючи з виходу «першого повного» (як на той час) видання Ш ев
ченкових творів, пок[ійний] автор заходився вияснити соціальний світогляд 
поета «з чисто практичної сторони — показати й те, яка користь може бути 
з творів Шевченка задля народної соціально-революційної освіти»; або, як 
він каже на іншому місці: «Як і чим можна й слід покористуватись усякому 
українському чоловікові, котрий ставить собі на меті розказати народові, від
кіля йде його лихо, освітити перед очима його все, що було й що тепер є, по
казати, що одна дорога визволитись од того лиха — знесення теперішнього 
громадського стану — соціальна революція». І в своїй статті він справді до
сить добре показав сей соціал-революційний характер, який так сильно зазна
чився в поезії Шевченка.

Не припадкове се, що [е]с[е]рівське гасло, поставлене на обгортці сеї 
книжки, вийняте з Шевченкового «Кавказу»*, сього невмирущого апофео
зу свободи і боротьби за неї. В однім з листів (до Лазаревського) він дав 
парафразу сього гасла: «На те лихо, щоб з ним битись»*, і взагалі ідея бо
ротьби з соціальним лихом, непримиренної й незгідної на ніякі компроміси, 
переходить через всю його поезію. Можна пробачати свої особисті кривди, 
але не кривди народні. Поки соціальне поневолення існує, не може бути ні
чого доброго — його не замажуть ніякі мудрі софізми, ніякі кучеряві фрази, 
ніяка краса природи, ніякі примани особистого щастя. Краса України, «весе
лі села», «веселі люди», коли трапляються поетові, викликають вічний конт
раст сеї соціальної кривди. Все се могло б бути дійсно гарним і веселим тільки 
тоді — «якби не осталось сліду панського в Україні».

Підкладом сучасного ладу — окрадення трудового люду. Все, чим роз
поряджаюсь владущі верстви, се «дідами крадене добро». «По якому прав
дивому святому закону і землею, всім даною, і сердешним людом торгуєте? » — 
запитує його класична фраза, і поет обіцює неминучу розплату експлуатато
рам — «бо сонце гріє і осквернену землю спалить». Без сеї елементарної 
справедливості він не приймає життя, «не вірить в Бога». Вона «повинна 
буть!» «Розкуються незабаром заковані люде». «Окують царів неситих в 
залізнії пута», і Дніпро «понесе з України у синєє море кров ворожу!»

Тоді на оновленій землі настане час братолюбія — «врага не буде супос
тата, буде брат і буде мати, і буде правда на землі», — а до того часу нема їй 
місця. Отже, передусім «Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю 
волю окропіте», а тоді можна буде «в сім’ї вольній, новій» «поминати незлим 
тихим словом», молитися всякій красоті, віддаватися поривам свого серця.

Ждати, щоб життя само принесло розв’язання соціальним вузлам ево
люційною дорогою, так би сказати, — річ даремна. «Приспали волю» царі 
і всякі їх підпомічники. Збудить її можна тільки революційними способами. 
«Щ об збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух сталить, та добре 
вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А  то проспить вона небога до 
божого суду страшного! А  панство буде колисать...»
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Освіта, наука, котрої поет так жадібно прагне народові і нарікає, що тому 
її відмовляють («молитись Богу, та за ралом спотикатись, а більше нічого не 
повинен знать невільник») — у Шевченка тільки один з засобів соціального 
визволення, спосіб отворити очі трудящим масам на причини їх нужди і горя — 
і підняти на повстання. Єдиномисліє і братолюбіє, котрі так величає поет, і 
переноситься мріями в ті часи, коли вони запанують, очевидно, мислимі для 
нього тільки в кругу трудящого люду, потім «царі-криваві, шинкарі» і всі на
сильники його життя попадуть «у пута кутії», «в склепи глибокі», щоб не 
загрожували спокою трудящих.

Я думаю, що сього досить, щоб назвати Шевченка «апостолом і пророком 
соціал-революціонерів», і дійсно, сі тони повинні бути видобуті, як се вказу
вано сорок літ тому, з Шевченкової поезії в інтересах соціального виховання 
нашого народу, а не ті ноти пасивної гуманності та резигнації, які звичайно 
подаються нашій молодіжі й трудовому людові як квінтесенція творчості на
шого мужицького поета.

МІЖ МОСКВОЮ Й ВАРШАВОЮ1 

І
Як би не скінчився нинішній польський наступ на Україну — хоч би він, 

навіть, і зовсім на ніщо зійшов (що дуже можливо!), — проте все-таки умо
ва з поляками Петлюри та його прибічників зостанеться фактом далекосяглим 
і дуже шкідливим, просто-таки злочинним.

Не тільки вже то, що поляки, незалежно від свого наступу для окупації 
Правобічної України, не залишать використати сю угоду — хоч як мало пра- 
восильні були ті руки, що її підписували та робили Польщі дарунок в наших 
споконвічних землях, зрошених потом і кров'ю поколінь вірних синів україн
ського народу!

Розуміється, ні Петлюра, ні Ан. Лівицький, ні інші їх товариші не мали 
ніякого права робити полякам які-небудь уступки в землях українського на
роду — ні в Галичині, ні в Холмщині, ні на Волині. Проте будьмо певні, що 
польські політичні махери не занедбають використати сі умови, щоб скріпити 
свої претензії на окуповані землі, виторгувати щось від Антанти, а навіть і від 
большевиків.

Бачили ми вже, як торік використовували вони заяви ріжних Петлюрових 
висланців, щоб викрутити від Антанти мандат на окупацію Галичини. Від 
самого початку сей новий Тетеря для скріплення свого становища і своїх пла
нів шукав опертя у ворогів нашого трудового народу. Вже в лютім минулого 
року носився він з планом купити їх поміч уступками в галицькій справі. Та 
поки галичани мали силу, вони рішучо противились сим планам, — аж як зло

1 Перші три статті були написані для українських часописей в Америці в маю—червні 
й тоді ж там друкувались, четверта післана була до тих же часописей в вересні.
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милася галицька сила в боротьбі з польським натиском і перестала бути по
грозою для них, почали висланці Директорії — ріжні Курдиновські, Пилип- 
чуки, Лівицькі*— робити полякам в українських землях дарунки, з котрих 
сам Петлюра все вмивав руки, аж поки остання умова 22.IV не відкрила всеї 
наготи сеї ганебної політики!*

Можемо здогадуватись тепер, як будуть польські майстри заходжуватись 
видушити весь сік з формальної публічної умови з людиною, яку вони афішу
ють на се головою української держави!

Ріжні наші домородні крутії, які оправдують сей крок Петлюри і товари
шів, і ті ріжні людці з правих кругів, які примощуються до сеї петлюринської 
комбінації в надії, що під покровом її вернуться на Україну й перепхають 
тяжкий час, — вони кажуть на оправдання сеї авантюри, що се тільки маневр, 
який має дати українцям змогу «передихнути», протягти час в сподіванні до- 
гіднішої ситуації.

Вони кажуть, нібито покладаються на те, що Польща сама так стоїть не
певно, що однаково не зможе вдержати в руках того, що тепер виторгує від 
українців. Тимчасом своїм признанням поможе Україні дістати признання 
великих держав Антанти, відкрити торговельні й фінансові зносини з Заходом 
і т. п., одним словом — вийти з того кута, куди Україну загнало півторарічне 
правління Директорії. Запевняють, ніби в Сан-Ремо антантські політики на
тякнули нашим, що українську справу могло б звести з мертвої точки признан
ня Польщі: за ним пішло б признання України великими державами і т. д.

Щасливий, хто має стільки віри, щоб вірити й сьому! Від тої варшавської 
умови і купленого нею признання, чи, властиво, півпризнання (бо урядовий 
комунікат польського міністерства заграничних справ каже тільки, що «поль
ський уряд, признаючи право України до самостійного державного існування, 
признав Директорію незалежної Української Народної Республіки з головним 
отаманом С.Петлюрою на чолі за зверхню власть Української] Н[ародної] 
Республіки]» — не дуже се категорично!). Минуло вже досить часу, а щось 
ніяких благодатей для України — навіть тої спеціальної України «з Петлюрою 
на чолі», окупованої поляками, таки не видати, ні чувати! Ні дипломатичного 
признання, ні зрушення фактичної блокади, ні фінансової помочі. Нічого, крім 
формального протягання існування сеї фікції — Директорії та компромету
вання української ідеї в очах чужих і своїх.

Ті, що прожили останнього півроку за кордоном в Європі, добре відчули 
сю зміну атмосфери навколо них, що робилася під впливом відомостей про 
польську авантюру Петлюри і компанії. Навіть найбільше прихильні Україні, 
навіть ті, що самого сього Петлюру та його отаманів (під впливом реклами, 
яку робили їм всякі офіціальні пера) готові були славословити, як борців за 
вільність або борителів «червоного імперіалізму» — навіть вони збентежено 
затихли, коли перед ними стала вирисовуватись остання авантюра. Як то? 
Петлюра і компанія — польські драбанти? Ефіальти, що показують стежки 
на Україну польським панам, гнобителям українського народу?!

Повторяйте ж їм ті вияснення директоріальних політиків, що се тільки 
маневр!
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Але ще далеко грізніша небезпека сеї авантюри — внутрішня! Компро
метація в очах свого народу!

Люди, які, будь-що-будь, репрезентували українську республіку, україн
ську національну ідею протягом цілого року, злигалися з польськими панами, 
наробили їм дарунків з українських земель і ведуть під своєю ослоною на 
Україну польських поміщиків, щоб вернути їм володіння земель, поділених і 
заораних селянами, помагати їм відновляти польський стан посідання, панські 
привилеї?..

Приходить на пам’ять трагічна хвиля, коли Богдан Хмельницький з-під 
Зборова посилав своїх полковників проводжати татар через Україну, а як 
толкували в народі — помагати Орді брати ясир з українського населення, 
що вислало всю оборону свою до Богданового війська. Ся хвиля соромна, 
запечатана народним прокльоном:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула,
Що велів орді брати дівки й молодиці!..

Тоді впала не тільки репутація «козацького батька», але й велике народ
не повстання за волю, не тільки довір’я до провідників, але сама віра в мож
ливість незалежності...

А  все ж таки того, чого хотіло від нього польське правительство, Хмель
ницький не зробив: польських панів на Україну не пустив! Затаїв трактат 
перед народом*, викручувався всякими способами, а все-таки поміщиків до 
Гетьманщини не пустив до самої смерті.

Мав у тім вірне почуття, бо всі його наступники, які йшли на сей компро
міс, хоч би в ім’я не знати яких державних чи культурних інтересів, зараз від
кидалися народом. На тім пункті для народу не було компромісу. Сліпо йшов 
він на всякі уступки Москві, з котрою, по його гадці, могло ще всіляко бути, 
аби тільки не мати діла з поляками, з котрими не могло бути інакше, як уже 
було. Думаю, що й тепер не буде він толерантніший на сей новий «маневр».

Текст умови Петлюри з поляками проголошено за секретний, але 
недискретні відомості, що його попередили, і ті коментарі, які пізніше появи
лись, не лишають сумніву щодо її характеру. Під ослоною польської во
єнної окупації, під покривкою «директорії УН Р» має бути переведене повне 
економічне закріпощення України Польщі; залізниці мають перейти в поль
ський заряд, загранична торгівля — стати монополією польської держави. За 
відповідальністю українського кабінету, введені до сього кабінету польські 
міністри проведуть земельну «реформу» в інтересах польських обшарників. 
Зіставиться їм все, що можна, решту розпарцелюється на можливо корисних 
для них умовах полякам же, або таким елементам, які служитимуть опорою 
польському впливові — навіть і польське горожанство приймуть. Бо раз при
йнято принцип, що землеволодіння поляків не підлягає загальним українським 
законам, з сього виникає все дальше.

Такі відомості, досі опубліковані. Розуміється, українська людність Во
лині, Поділля, Київщини, що століттями терпіла від сього польського стану
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посідання і тільки з революцією позбулася його, ніяк не згодиться на таку 
«реформу». Се страшенна провокація, яка може закопати не тільки «дирек
торію», але й ідею української державності, української національності, по
ставлену нею під польський омофор.

Тому українські партії, які спираються на народ і заховання зв'язку з ним 
вважають основою своєї тактики, вважали для себе обов'язковим відмежува
тись від сеї варшавської авантюри з усею рішучістю і висловити свій погляд 
на неї, не в'яжучися ніякими оглядами на «національну солідарність». Партія 
українських соціалістів-революціонерів ще на конференції своїй у вересні, 
довідавшись про декларації, зроблені Пилипчуком у Варшаві, винесла дуже 
гострі резолюції, домагаючись суду над такими декларантами. Але вони ще 
досить здержливо поставились до самої Директорії, від котрої, минаючи ка
бінет, безпосередньо виходили такі доручення. Сим же разом партія вже не 
вважала можливим замовчувати нічого і в своїй декларації з 24 травня отеє 
нап'ятнувала поведения Петлюри і тов[аришів] безоглядно*.

II
Наступ на Україну реакційних сил, що грозили знищити здобутки рево

люції й кинути її назад до старих поміщицько-поліційних порядків, кождого 
разу, звідки б вони не йшли, серед нашого народу — і серед селян та робіт
ників, і серед інтелігенції — викликав великий рух наліво, що виливавсь у 
бажанні опертись на совітську Росію як найбільш рішучу і безоглядну силу, 
через се симпатичну, невважаючи на всі національні чи політичні суперечки 
та розходження з нею.

Так було після німецько-гетьманського перевороту. Так сталось під час 
загравань Директорії з антантськими генералами. Так — і ще більш — дало 
се відчути себе минулим літом під час Денікінського наступу на Україну, коли 
раптом зник українсько-большевицький фронт, забулись недавні війни з 
Москвою і сам собою утворивсь новий фактичний фронт — проти контр
революції.

Подібне мусило статись і тепер, під час польського наступу, скомбінова
ного з походом денікінських недобитків, реорганізованих в Криму Врангелем. 
Не маємо ще про се докладніших відомостей, але не може бути сумніву, що 
приспішений марш поляків з України був наслідком не тільки, може, навіть — 
не стільки операцій червоних військ (скупчених на півночі), скільки ділом 
українських повстанців та їх кооперації з большевицькими силами. А  поруч 
із сим з новою силою мусив піднятись і серед народних мас, і серед інтеліген
ції потяг до порозуміння і об'єднання з большевиками в спільнім відпорі 
всяким імперіалістичним реакційним силам.

Питання тільки, чи сим разом большевики виявлять більше зрозуміння 
ситуації та не повторять попередніх помилок.

Я не раз підкреслював се, що на Україні від самого початку була велика 
охота дійти до щирого й тривкого порозуміння з большевиками. Нарід сим
патизував їм за рішучу, безоглядну, сувору розправу з буржуазією: дивлячись
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на сю рішучу поведінку з нею большевиків, їх уже ніяк не можна було підозрі
вати в нахилі до компромісів чи попускання панам, котрого нарід все побоювавсь 
у своїх політиків, бачучи, що вони не спромагаються на подібну рішучість.

Українська інтелігенція вдячно пам’ятала, що з російських партій самі 
тільки большевики (устами Леніна) ще перед революцією визнавали за Украї
ною право на самостійність, а під час революції обстоювали «право народів 
Росії на самоозначення, аж до повного відокремлення». Обставини не раз 
робили їх союзниками українців в боротьбі з російським Временним прави
тельством. Як завзяті оборонці інтересів трудового народу, вони, здавалось, 
повинні були прихильно ставитись до національних вимог українського на
роду, представленого не якою-небудь капіталістичною та імперіалістичною 
буржуазією, а якраз трудовими масами.

Здавалось отже, що коли з якимись російськими кругами взагалі можна 
буде договорюватись в українській справі, то саме з большевиками найскорше 
можна буде порозумітись і дійти кінця, уставивши дружні відносини, без по
рушення інтересів, свободи й незалежності одної й другої сторони, щоб спіль
но поборювати всіх, хто сягатиме на здобутки революції, дорогі однаково і 
одним, і другим.

Тому війна, котра натомість виникла у українців з большевиками та з 
перервами тяглася все далі, рік за роком, здавалась одним прикрим непоро
зумінням, війною більш, ніж яка інша, неприродною й братовбивчою, котру 
тільки якісь незрозумілі упередження чи сторонні інтриги не дають покінчити. 
Я цитував уже не раз в своїх статтях характеристичні постанови Кам’янець- 
кого трудового конгресу, винесені селянством під час большевицького насту
пу в марті минулого року:

«Директорія повинна негайно зірвати переговори з французьким військо
вим командуванням в Одесі.

Директорія повинна негайно приступити до переговорів з большевицьким 
правительством Росії і України на таких умовах:

а) Україна є самостійною і незалежною соціалістичною республікою, в якій 
вся власть належить об’єднаним Радам робітничих і селянських депутатів;

б) Україна може федеруватись з соціалістичними державами;
в) Українська державність має український характер і т. д.»
Після того, як на Всеукраїнськім трудовім конгресі в Києві (в січні ми

нулого року) селянство однодушно висловилось за власть рад, не лишалось 
сумніву, що трохи раніше чи трохи пізніше Україна мусить стати радянською 
республікою і між сими двома радянськими республіками — Українською і 
Російською, зв ’язаними стількома спільними інтересами, повинно прийти до 
порозуміння і уставлення коли не федерації (від війни до федерації був би 
занадто великий скок!), то воєнного та економічного союзу, без сумніву, дуже 
корисного і одній і другій республіці.

Отже, коли під час Денікінського наступу в серпні минулого року ліві 
укр[аїнські] соціалісти-революціонери (так звані «боротьбисти») і ліві неза
лежні соц[іал]-демократи, об’єднавшись, прийняли назву комуністів* і висту
пили під гаслом незалежної Української Республіки, але радянської, запри-
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язненої з большевиками і совітською Росією — маси покотили під їх прапор, 
бо, як здавалось, се гасло давало формулу, з котрою можна було вийти, на
решті, з тяжкого становища.

Троцький в тім часі виступив з своєю відозвою до червоного війська, де 
ясно признавав окремішність України та її право розпоряджати собою. Ленін 
на однім з московських конгресів різко осудив забаганки великоросійського 
імперіалізму та шовінізму. На Україні большевики сим разом свідчили всяку 
прихильність українській національності, мові, культурі. Все се давало надії 
на щире порозуміння.

Боротьбисти ввійшли в склад Всеукраїнського ревкому* (революційного 
комітету), тимчасового правительства України. В організації рад і ревкомів 
на місцях грали вони провідну ролю — большевики давали їм у тім повну 
змогу. Здавалось, що в найближчім часі Україна зорганізується твердо в 
радянську республіку, оперту на українські організації, і вийде на дорогу 
самостійної творчої роботи. Укр[аїнські] соціалісти-револ[юціонери] (центр) 
на своїй конференції на початку лютого с. р. винесли резолюції*, котрими 
узнавали совітський уряд України й дозволяли своїм членам також брати 
участь в її органах.

Але большевики або не орієнтувались в ситуації, або мусили змінити свою 
тактику на Україні в залежності від ширших революційних планів — в кожнім 
разі саме в сім часі різко завертати назад в бік централізму.

Не було й далі мови про якесь вороже відношення до української народ
ності й культури. Навпаки, в інструкції центрального комітету большевиків, 
котру він дав в тім часі своїй обласній організації на Україні, поручалось їй 
мати всяку прихильність до української культури, упослідженої царським 
режимом, нести їй поміч і взагалі старатись всяко дбати про симпатії україн
ських мас і нищити їх упередження до російського большевизму. На чолі 
Комісаріату нар[одної] освіти стояв весь час українець*. Але в сфері політики 
й економіки большевики рішили безоглядно переводити централістичну про
граму, що мала на меті перевести відбудову великоруського центру засобами 
його провінцій та забезпечити гегемонію російських комуністів в провінціо- 
нальнім житті б[увшої] Росії.

Було се випливом спеціального недовір’я до соціалістичності українців, 
до їх націоналізму, до чого могли дати підставу такі факти, як перехід галиць
кого війська до Денікіна*, як хитання ріжних повстанчих відділів між Ди
ректорією й совітською Україною? Чи російські комуністи рішили закинули 
всякі компроміси щодо України й навпростець іти за своєю програмою, яка в 
інтересах соціалістичних вважає кориснішою державу одноцільну, унітарну, 
отже й федералістичну форму вважає тільки тимчасовою уступкою національ
ним течіям — поки соціалістичний устрій не розв'яже і не вигладить націо
нальних суперечностей? В кождім разі зворот був різкий.

Декретом 8 лютого, винесеним без волі й участі українського народу, була 
проголошена федерація Української Совітської Республіки з Совітською Ро
сійською Республікою*. Україна мала заховати свою автономію в справах 
внутрішньої адміністрації, в справах земельних, організації праці, освіти, со-
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ціального забезпечення й здоровля: для сих ресортів мала дістати осібних 
комісарів. В справах дипломатичних і військових, економічних і фінансових, 
доріг, пошт і телеграфів мала підлягати безпосередньо народним комісарам 
московським. Український банк являвся тільки філією московського народ
ного банку, без усякої самостійності; окремої монети Україна позбавлялась. 
Для економічних справ заповіджено обласну раду («совнархоз» — совіт на
родного хазяйства), підпорядковану московському центральному, вищому 
совнархозові. Донецький район («Донбас») — джерело промислової енергії 
України (кам'яне вугілля) — відділено від України і зв'язано безпосередньо 
з московським центром.

В сфері законодавства російські декрети дістали обов'язуючу силу на 
Україні, натомість постанови Всеукраїнського] ревкому скасовано. Фактич
но таку централізацію переведено і у внутрішнім управлінні України, хоч воно 
ніби признане автономним. Ревкоми виборні фактично замінено призначени
ми. Звичайно, се робилось так, що російська червона армія, приходячи до 
якогось повіту, розпускала дотеперішній ревком, організований українськими 
комуністами, і зав'язувала новий, до котрого входили представники червоної 
армії, а потім сі нові ревкоми замінялись людьми, призначеними губерніаль
ними ревками, вповні большевицькими. Боротьбистам в сих нових повітових 
комітетах давалось одно місце тільки подекуди — там, де большевики при
знавали за ними фактичний вплив на людність: таких повітів на практиці 
знайшлось небагато, тим часом російським лівим соц[іал]-революціонерам 
давалось місце скрізь, де вони тільки могли його обсадити. Таким чином, ви
ходило, що ревкоми з трьох часто були обсаджені самими большевиками, а в 
ревкомах з п'яти вони мали не менше трьох місць.

Існування радянських чи комуністичних українських партій большевики 
вважали небажаним. Вони радо використовували їх впливи на людність в 
інтересах совітських, але самостійне існування їх признавалось шкідливим. 
В такім дусі дав комуністичний (н і) московський Інтернаціонал відповідь 
боротьбистам, коли вони заявили йому своє бажання, щоб їх партія, україн
ських] соц[іалістів]-революціонерів-комуністів, була прийнята III Інтернаціо
налом. Московський Інтернаціонал постановив, що в інтересах соціалістичної 
революції не повинно бути конкуренції комуністичних партій, отже й на Укра
їні не повинно бути національних комуністичних партій, а тільки одна кому
ністична партія большевиків України, яка являється обласною організацією 
Російської комуністичної партії. Сей партійний централізм мав би доповнити 
собою централізм політичний і економічний — зв'язати, якнайтісніше, життя 
України з центром.

Поставлені перед такою альтернативою: або злитися вповні з російськи
ми комуністами, або опинитись — після сього упімнення — в ролі партії 
опозиційної, большевикам неприємної й підозрілої, боротьбисти в часті своїй 
рішили влитися в Російську комуністичну партію*. Таку заяву подали їх пред
ставники (Шумський і Еланський) в Харкові, і потім конференція партії 
потвердила се рішення своєю більшістю, при кінці марта с. р. Але ся поста
нова викликала різку опозицію серед партії.
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Ся опозиція, так само, як і незалежні соц[іал]-демократи*, які прийняли 
й радянський принцип, і навіть назву комуністів («Укр[аїнська] комуністична 
партія»), але не вважають потрібним вливатись до партії большевиків, не 
годяться з централістичною політикою большевицькою. На їх погляд, ся тен
денція большевиків — за всяку ціну утримати на Україні гегемонію російських 
комуністів і правити Україною без українців, позбавляючи її всякої самодіяль
ності й утримуючи в повній залежності від московського центру, — ся тенден
ція хибна й шкідлива. Вона компрометує в очах української людності комуніс
тичні гасла, вертає її назад на позиції ворожої большевикам і замикає україн
ське село перед їх агітацією, впливами й якими-небудь мішаннями в їх справи. 
Тому за краще для себе вони вважають зостатися в опозиції, щоб або своєю 
критикою добитись від большевиків зміни їх політики, або щоб принаймні 
зберегти в очах української людності від компрометації комуністичні гасла, 
відділяючи їх від хибної централістичної політики російських большевиків.

Так описують ситуацію на Україні в переддень польського наступу зві- 
домлення українських комуністів.

III
В результаті сеї політики большевиків щодо України, відносини, розумі

ється, складаються ненормально.
Українські сили, навіть соціалістичні, навіть радянські, перейняті щирим 

бажанням укріпити на Україні панування трудового люду, «диктатуру трудо
вого народу», «радянську соціалістичну республіку», та силами українського 
народу підтримати соціалістичну революцію, поведену російськими больше
виками в світових розмірах, — навіть вони були позбавлені сею політикою 
можності працювати на українськім ґрунті.

Большевики дуже підозріливо слідили за найменшим відхиленням від 
централістичної програми, і хто до своєї роботи вкладав якийсь український 
«партикуляризм», тим зараз же загороджувалась дорога до політичної ді
яльності. Навіть ті українці, які відразу пристали до комунізму, ще від першо
го наступу большевиків на Україну, навіть вони, оскільки пробували обстою
вати українську автономію, хоч би в формі федерації, не номінальної, а дійсної, 
попадали під підозріння.

«Багатьом з них відібрано можливість вести роботу на Україні, іншим 
взагалі заборонено партійну роботу і відсунено від відповідальних позицій», — 
пише один з комуністів і додає дійсно цікаве помічення, що в той же час пред
ставники партій російських, навіть правих соц[іалістів]-революціонерів, мають 
змогу виступати на мітингах, вести партійну роботу — українських же 
соціалістів]-революціонерів і соц[іал]-демократів «не почуєш ніде».

Центральний комітет КП(б)У, вибраний після гетьманщини, був викли
каний з України і розпущений*, і на місце його російський Ц К  призначив 
комітет з п’яти. Комуністи, евакуйовані з України до Росії, не могли добитись 
свого повороту.

Ще прикріше було становище українських соц[іалістів]-революціонерів. 
«Не вважаючи на наше лояльне відношення до Української Радянської Со-
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ціалістичної Республіки і негативне становище супроти петлюрівського альян
су з поляками, засвідчене резолюціями 7 лютого, — пише один з українських] 
соціалістів]-революціонерів], — комуністи (большевики) не змінили свого 
відношення до нас. Хоч серед Комуністичної партії большевиків України є 
досить пристойні групи (так звані федералісти), з якими можна було б пра
цювати спільно в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, але 
офіціальний курс Комуністичної партії большевиків України веде на шлях 
старої колоніальної політики московського центру на Україні». «Про якусь 
політичну роботу нема що й думати, ми мусимо "скоротитись і завмерти” під 
натиском походу комуністів проти ”петлюрівців”», — додає він в переддень 
польського наступу на Київ.

Відсуваючи українців від політичної роботи, з підозрінь до їх націоналіз
му, большевики не вміють організувати своїми силами принаймні хоч би куль
турне життя України. При всім їх бажанні розвинути її культурну автономію 
взамін за політичну і економічну, котрої їй відмовляють, большевики й на сім 
полі не годні осягнути які-небудь показніші успіхи, котрі могли б осолодити 
українцям се позбавлення політичної та економічної самодіяльності.

Добра воля большевиків в сім не підлягає сумніву. Навіть ворожі їм, 
буржуазно настроєні українці признають у них прихильне відношення до 
української культури. Але з другого боку — навіть українські комуністи 
констатують, що з сеї прихильності не виходить нічого — наслідком больше- 
вицького централізму, їх боязні перед яким-небудь українським рухом, укра
їнською самодіяльністю.

Українці, які пішли були з наміром працювати для добра українського 
народу, хоч би й під большевицьким режимом, скоро поусувались, переконав
шися в неможливості скільки-небудь успішної праці в сих обставинах. Ініціа
тиви месцевої нема — вона паралізується підозріливою політикою больше
виків, що все хочуть робити своїми руками. Згори, з большевицького центру 
нема теж акції: всі засоби й увага скупчені коло армії та продовольчої справи, 
коштів, які йдуть з Москви (бо все мусить іти з Москви!), ледве стає на се, 
на культурні справи нема грошей. А  найголовніше, що попросту не знаходять 
доріг до місцевого життя. У всім застій і занепад!

В урядованні, хоч українська мова вважається рівноправною з російською, 
фактично панує російська — з тих самих причин.

Економічне життя розвалюється, загрожує катастрофою.
Село замкнулося в собі, відмежувалось від міста й живе своїм життям*. 

Все панування російських большевиків кінчиться в 5—10 кілометрах від міст, 
де стоять залоги червоної російської армії. Не вважаючи на всі старання ввій
ти в згоду з селом і нічим його не дражнити (земельний закон, декретований 
совітським правительством, властиво, тільки повторює старий закон Цен
тральної Ради!) — большевики не мають приступу на село, не можуть туди 
показатись без оружної сили, хоч би тільки для пропаганди. До московських 
комуністів-большевиків селяни українські ставляться ворожо; антисемітські 
поговірки, що всім там правлять «жиди», знаходять серед них послух.

Весь совітський режим спирається на червону армію російську. Червоної 
української армії совітський уряд України не важиться організувати. Се робить
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вражіння, що все тримається тільки російським багнетом. Виборчий закон для 
Українського конгресу рад, який мав послужити Установчими зборами Ра
дянської Української Республіки, постановляв, що один депутат має вибира
тись від 1000 червоного війська, від 10 000 робітників, від 50 000 селян — і се 
вперед позбавляло конгрес відповідного авторитету в очах людності. З  огляду, 
що червона армія не українська, а робітництво також переважно зденаціона
лізоване, виглядало се, — може, й без наміру авторів закону — навмисне 
упослідження українського трудового народу. І взагалі большевицька політи
ка на Україні толкується як вияв великоросійського націоналізму й імперіаліз
му в відношенні до українців.

Але невважаючи на все се, соціалістичні українські партії, по трилітнім 
досвіді, вистерігаються яких-небудь ворожих кроків проти большевиків. Зга
даний вище соціаліст]-рев[олюціонер]-дописуватель, описавши прикре ста
новище, в якім опинились українські партії під совітським режимом, особли
во в переддень польського наступу, одначе підчеркує: своєї позиції, прийнятої 
на конференції — признання совітської України, таки не зміняємо! Вести 
активну боротьбу проти большевицької політики, або хоч би підкопувати 
большевиків, ідучи на руку світовій реакції, вони все-таки вважають недо
пустимим для себе.

Партійна конференція с[оціалістів]-р[еволюціонерів], відбута в Києві під 
час польської окупації, постановила: члени партії повинні облишити боротьбу 
з «декретованим соціалізмом» большевиків, з огляду, що соціалістична рево
люція на Україні може розвинутись «лише в загальносвітовому масштабі».

Справді, за сі три роки російські большевики з непевних авантюристів, 
опанованих всіма гріхами московського шовінізму й імперіалізму, якими могли 
здаватися в початках, виросли в провідників світового соціалістичного руху, 
на яких з вірою й любов’ю дивиться весь трудящий світ, всі покривджені й 
обділені сучасним капіталістичним режимом. Які б не були помилки больше - 
вицьких провідників в українській політиці, як би не вилазила українцям боком 
діяльність їх агентів на Україні, належить всяко оминати конфлікту з больше
визмом, шануючи загальнолюдську вагу соціалістичної революції, котру веде 
він. Сього не треба забувати.

Особливо ж недопустимі які-небудь удари в спину большевикам під час 
наступу на них світового капіталізму та його наймитів: з одного боку, російських 
чорносотенців Врангеля, з котрими в’яжуться й ріжні українські авантюрис
тичні елементи, з другого — польської шляхти з її прислужниками. Тому таке 
прикре вражіння в українських кругах зробило останнє відступлення галиць
ких полків від червоного війська в момент польського наступу*.

Взагалі треба зазначити, що сі вічні переходи українців від одної орієнта
ції до другої, з одного табору до другого, незвичайно лихо впливають на ре
путацію нашої справи і наших домагань. Переконання, винесене нашими 
людьми з польської школи — що успішна політика мусить оперувати лукав
ством і зрадою, приносить овочі якраз противні. Сим же разом зрада соціа
лістичній стороні в момент наступу шляхетської Польщі для української 
справи була просто фатальна!
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Українцям, котрих вся будучність лежить в їх трудовім народі, не вільно 
бути дезертирами з соціалістичного фронту до буржуазного! Се одно. А  дру
ге то, що які б не були хиби большевицької політики в українській справі, ми 
не повинні спускати з ока, що все-таки скорше з ними, ніж з яким-небудь 
іншим російським урядом чи партією, можемо сподіватись порозуміння.

А  воно нам потрібне! Так, як з Польщею, реакційною й імперіалістичною, 
ніяке порозуміння, ніяка комбінація не може бути підставою для нашого по
літичного будівництва, підвалиною української незалежності, так без порозу
міння з соціалістичною Росією неможливо уставити сю незалежність. Без 
певного замирення українсько-російської границі неможлива ніяка широка 
конструкційна робота на Вкраїні — так само, як і в Росії.

IV

Після розгрому польського наступу на Україну, коли польські миродайні 
круги устами Дашинського й ін[ших] виріклись усяких зобов’язань перед сво
їми українськими союзниками, заявляючи, що умова 22.IV була тільки по
розумінням «двох начальників панств», необов’язковим не тільки для народів, 
але й їх урядів, які не брали в сій угоді участі, — в правих українських кругах 
і в урядових сферах почався сильний потяг до Росії реакційної, репрезентова
ної тепер «южнорусским правительством» барона Врангеля.

Не було се новиною. Вже літом 1919 р. «головний отаман», наскільки нам 
відомо, робив зовсім серйозні заходи нав’язати відносини з Врангелевим по
передником — генералом] Денікіним*, і в українських кругах не бракувало 
людей, які вважали се вже торік єдиним виходом з ситуації. Петрушевич з 
своїми людьми тільки спізнено, і через те, мовляли, так невдало виконав про
граму, що проектувалась як програма загальна, хоч далеко не всі урядові фі
гури брали в ній участь. Завинив Денікін, дуже неподатний в національнім 
питанні — не схотів іти на згоду з Петлюрою.

За сю свою дубуватість він був признаний в монархічних кругах непри
датним для моменту, і на його місце вони висунули Врангеля як людину більш 
еластичну в національнім і в інших питаннях. Сей справді твердо усвідомив 
собі, що перше завдання для нього — се повалити большевиків, а для сього 
зв’язатися з усіма противбольшевицькими силами та змобілізувати їх до ак
тивної боротьби, а все, що не може бути союзником в боротьбі против боль
шевиків, по можності знейтралізувати. В такім дусі він і його представники 
робили свої програмові заяви, що сей «уряд Южної Росії» готов рахуватись, 
як з довершеним фактом, з «новими державними формаціями на території 
старої Росії», і з соціально-економічними змінами — признають трудове 
селянство хазяїном розділених ним поміщицьких земель, а політичні форми 
будучої Росії не беруться рішати наперед, полишаючи се «свобідному народо
ві» на Установчих зборах.

Разом з тим робились усякі заходи до приєднання собі союзників против 
большевиків. Випускались на волю ріжні інтерновані Денікіним українці, 
галичани, повстанці, зав’язувались зносини з козаками, з махновцями, з Пет



108 СТАТТІ, ВМ ІЩ ЕН І В ЖУРНАЛІ «БО РІТЕС Я  -  П О БО РЕТЕ /»,

люрою. З  анархістом Махном особливо скоро наладились добрі відносини, 
певний союз — не знаю вже, в які форми уложений. З  Петлюрою вже теж 
з весни ще був уставлений фактичний контакт, передусім в справі виміни 
військових людей, які попали в ту чи іншу армію. Літом прийшло вже й до 
формальних дипломатичних зносин: кримські газети радісно вітали «українське 
посольство», що прибуло до Врангеля.

З а  той ̂ ас Врангель дістав офіціальне признання французького прави
тельства*. Йому поставлено умовою ввійти в згоду з усіма новими республі
ками бувшої Росії, які тримаються против большевицької політики, на прин
ципі федерації — по сім він буде признаний головою всеросійського прави
тельства. Врангелівці сподіваються, що ся комбінація буде підтримана також 
Американськими Сполученими Державами, і про Англію пускаються відо
мості, що вона також під рукою підтримуватиме Врангеля, хоч офіціально 
Ллойд-Джордж і полишає сього генерала в виключну власність французько
го правительства.

Старорежимна Росія знов підняла голову, спущену після погрому Дені- 
кіна. Пішла знов вдячна праця коло формування військових відділів для 
«южнорусской армии» при технічній і фінансовій допомозі Франції й її со
юзників. На польській й інших приязних територіях організуються відділи з 
ріжних розбитків «північнозахідної армії», всяких «бредівців»* та «бермон- 
товців»*, іде вербовка добровольців серед военнополонених большевиків, які, 
по газетним відомостям, в великім числі записуються до сих «южнорусских» 
відділів, аби сею дорогою скорше дістатись додому. Через Галичину і Румунію 
все се транспортується до Криму. «Армія Петлюри» стала станцією на пере
путті сих транспортів. Наші товариші, які звідали її минулого місяця, пере
конались, що ся армія, а особливо її запілля, в кілька разів більше від фронту, 
заповнене старорежимним, контрреволюційним російським офіцерством, зо
всім чужим українству, навіть правому. Зрештою, самі російські праві газети 
не таяться з відомостями про тисячі ріжних «бредівців» тощо, які «тимчасово 
працюють в українській армії».

В сій обстанові в правих українських кругах, розбитих в своїх надіях на 
поміч Польщі, збентежених і дезорієнтованих, заблисла надія якось «бочком» 
включитись до сього антантського ланцюга — дістати вже не через Польщу, 
а через Врангеля намащення Української Нар[одної] Республіки на «само
стійну державу», признання і підмогу, технічну і фінансову, пекучо потрібну 
при повнім вичерпанні всіх старих ресурсів, і перепхатись до упадку больше
виків. В сей упадок большевизму, скорий і неминучий, вони не перестають 
вірити, тим сильніше, чим палкіше його собі бажають.

Як врангелівці, так і вони сподіваються, що фатальні помилки больше
вицької політики на Україні змусять величезну більшість української люднос
ті піти назустріч тим, хто принесе їй визволення від большевицького пануван
ня, буде то Петлюра, Врангель, Махно чи хто інший. І треба признати, що 
сей рахунок таки не безпідставний.

Большевики ніяк не можуть попрощатися з своїми політичними помил
ками, які, всупереч усім підставам для щирокого порозуміння і тісної коопе
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рації трудового українського народу з трудовим народом великоруським, 
Радянської Української Республіки з Совітською Республікою Російською, 
роблять сей трудовий український нарід противником соціалістичної револю
ції в її російсько-большевицькім виданні, женуть його в контрреволюцію. 
Добрі заміри Леніна, декларації Троцького і Чичеріна зостаються порожніми 
словами супроти аж занадто реальних большевицьких діл, що творяться на 
Україні всякого роду бандитськими й чорносотенними елементами, які при
красили себе під нинішню хвилю червоною комуністичною звіздою. Невелич
кого контингенту дійсних, ідейних комуністів російських не стає для роботи в 
самих російських центрах, і, відсуваючи від роботи на Україні українських 
соціалістів, вони передають совітську організацію України людям, «робота» 
котрих доводить до розпуки навіть найщирших приятелів совітської Росії.

В сім лежить справді велика небезпека для большевиків: завдяки такій 
хибній тактиці панування комуністів на Україні висить на волоску, і, невважа- 
ючи на всю слабосилість Врангеля чи іншого голови російської реставрації, 
хвилева комбінація чи просто рівночасність якого-небудь значнішого повстан
ського вибуху з врангелівським, махнівським чи іншим рейдом може дійсно 
висадити большевиків з України. Але які конструкційні плани можна збуду
вати на такій комбінації? Чи може дати вона в нинішніх обставинах щось 
більше, ніж новий акт горожанської війни, замішання і руїни?

Очевидно, що нічого. Ріжні елементи, стрівшись на момент в спільнім 
натиску на большевиків і — припустім — вибивши їх з України, неминучо 
зараз же розійдуться ріжними дорогами і почнуть одна другу поборювати, і 
кожда ще менше, ніж большевизм, буде спроможна опанувати Україну.

Не кажу вже про нинішній союз врангелівців з махновцями*, але чи мож
лива яка-небудь тривка кооперація з врангелівцями українських елементів — не 
то що яких-небудь і скільки-небудь соціалістичних, а просто тільки національ
них? Невже хто-небудь може щиро допускати, що з-під еластичних фраз, 
продиктованих Врангелеві чи антантськими чи своїми домородними Макіаве- 
лами, не вилізуть другого ж дня після побіди справжні прикмети тої реставра
ційної течії, котру він представляє, не вигляне «национальное лицо» д[обродія] 
Струве і його присних, не загориться їх «національний ерос»? На щастя, не 
дано рогів сим добродіям, слабі їх сили, а то вони б себе показали!

А  в відносинах до трудового народу, при поширенні по Україні, чи можуть 
сі старорежимні бюрократи, поміщики й генерали справді уставити якийсь 
режим, приємлемий для селянської української громади?

А  прийнявши, що для його українських союзників се було б і краще, 
мовляв, коли б російська реставрація не була спроможна взяти в свої руки 
України, — чи ті українські союзники самі могли б узяти власть в свої руки? 
Де ті реакційні, консервативні українські сили, на котрих би могли опертись 
українські симпатики Врангеля в боротьбі на два фронти, котру мусили б 
прийняти: против большевизму, з одного боку, против російської реставрації, 
старої, «єдиної неділиної», з другого?

Досвід Скоропадщини, що хотіла опертися на сих «хліборобах», показав 
досить ясно, наскільки сі «хліборобські» елементи — поміщики, багаті коза



110 СТАТТІ, ВМ ІЩ ЕН І В ЖУРНАЛІ «БО РІТЕС Я -  П О БО РЕТ Е!».

ки й селяни — розпорошені й не здатні стати до боротьби з бідним селянством, 
всіма фібрами заінтересованим в побіді революції.

Ясно, що й сим разом хвилева перемога контрреволюційного врангелів- 
сько-українського блоку викликала б серед селянських і взагалі трудових мас 
новий, ще більший потяг до большевизму, і коли на рейд Врангеля большеви
ки відповіли б своїм рейдом, їм нічого б не значило вибити хвилевих пере
можців з усіх позицій за поміччю селянських повстань. А  коли б большевики 
не зробили такої контратаки ззовні, без сумніву, піднявся б свій домородний, 
український большевизм та вдарив би з усею силою не тільки на ті українські 
групи, які так чи інак зв’язали б себе з російською реакцією, але звернувся б 
і проти української державності і проти національної української ідеї як контр
революційної.

Знайдеться на Україні аж занадто большевицького ферменту, щоб такий 
рух роздмухати! І всякий союз з російською реакцією скінчиться для україн
ських правих елементів такою ж або ще й гіршою компрометацією, як їх не
давній спільний похід з поляками.

Українським партіям, хоч би навіть правим, коли тільки у них справді є 
якась національна ідея, а не голе контрреволюційне злопихательство і сліпа 
ненависть проти соціалізму, треба рішучо відкинути плани кооперації з росій
ською реакцією. Не в правих, а тільки в лівих орієнтаціях лежить будучність 
України, не реакція, а револю ція може забезпечити свободу і розвиток 
українському народові.

А  спеціально російська реакція, реставрація передреволюційної Росії зо
станеться найбільшою загрозою для нього, і всякі порозуміння з нею будуть 
архінебезпечною авантюрою, з котрою можуть зв ’язуватись тільки політичні 
спекулянти, а не скільки-небудь серйозні політичні діячі, хоч би й праві, але 
тільки українські.

В ПЕРШІЙ ДЕЛЕГАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ 
СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ 

(Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)

І
На першій закордонній конференції, котрою розпочала свою діяльність 

Закордонна делегація У[країнської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів]* 
нового, ширшого складу*, в лютім сього року, я зложив справоздання з ді
яльності, майже за цілий рік, першой делегації, організованої з початком 
1919 p., яка складалася з мене і т. Ісаєвича. Подаючи тепер до ширшого відо
ма се справоздання, я вважаю потрібним попередити його деякими пояснен
нями тих мотивів, які привели до мого виїзду за кордон, і тих обставин, в яких 
мені довелось виїхати в сій делегації і які в значній мірі потім орієнтували мене 
в закордонній роботі.
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По приїзді Директорії до Києва, при кінці 1918 p., вияснилось зовсім ви
разно, що в даних обставинах на Україні для мене не можлива не тільки якась 
політична робота (співробітничати з Директорією я й сам не вважав для себе 
можливим, після того, як стали вияснятись усі непевності взятого нею правого 
курсу, обрахованого на порозуміння з антантськими агентами), але так само й 
усяка робота культурно-організаційна. Нові пани ситуації з пильністю й енер
гією, вартими кращого призначення, старались перетяти мені кожду акцію, до 
якої я бравсь, і, справді, перетинали досить успішно (напр., в піднятій мною 
справі реорганізації Академії наук)*. Побачивши се, я звернувсь до Центр[аль- 
ного] комітету Партії у[країнських] соціалістів]-революціонерів] з пропо
зицією, щоб обі соціалістичні партії вислали за кордон своїх делегатів для 
контакту з заграничними соціалістичними організаціями, для обопільної інфор
мації й для контролі державного представництва У[країнської] Н[ародної] 
Республіки], яке з незвичайним поспіхом і в істно велетенських розмірах тоді 
формувалось кабінетом Директорії. В ролі такого делегата від У[країнської] 
п[артії] сОціалістів]-рОволюціонерів] я заявляв готовність виїхати негайно за 
кордон, вважаючи безпосередній стик з європейською демократією в тім мо
менті далеко важнішим, ніж залицяння коло антантських кабінетів.

Центральний] комітет партії прийняв сю мою пропозицію прихильно, 
але, кінець кінцем, тодішній голова Ради нар[одних] міністрів В.М.Чеховський 
заявив, що Директорія поставилась до мого плану і особливо — до моєї кан
дидатури рішучо неприязно. Мій план замінено іншим. В склад делегації на 
Паризьку мирову конференцію рішено включити по два представники від 
партій у[країнських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] і у[країнських] с[оціал]- 
д[емократів] з правом рішаючого голосу в усяких політичних справах. Так було 
зроблено: Ц[ентральний] к[омітет] У[країнської] п[артії] с [о ціалісті в] - р [е во - 
люціонерів] делегував тт. Ісаєвича і Салтана, У[країнська] с[оціал]-д[емокра- 
тична] п[артія] призначила Матюшенка і Дідушка, і вони й виїхали в січні з 
делегацією (за виїмком т. Салтана, тоді неприсутнього), а я з деякими това
ришами подався після трудового конгресу з Києва до Кам’янця.

Але за місяць в директоріальних кругах переважила думка, що замість 
вишукувати ріжних способів на те, аби зробити мене нешкідливим для Ди
ректорії на Україні (включно до ріжних планів фізичного усунення), далеко 
зручніше буде позбутися мене з України, сповнюючи мій план виїзду в деле
гації партії. І так під час мого переїзду з Києва до Кам’янця, в лютім, 
Ц[ентральний] к[омітет] міг уже мене потішити звісткою, що виїзд мій за 
кордон став можливим, бо кошти для нього знайшлись. Значно пізніше від 
тт. Мартоса і Шаповала, що в лютім 1919 р. були членами кабінету, я довіда
вся, що на сю ціль — виїзд мій і моєї сім'ї за кордон — Рада міністрів спе
ціально асигнувала тоді Центральному] комітетові 1 міл[ьйон] гривень. З  сею 
подробицею члени Центрального] ком[ітету] мене не зазнайомили, а тільки 
повідомили, що я дістану з партійних коштів на подоріж і перші місяці мого 
пробутку за кордоном 600 тис. гривень, а коли б сей побут за кордоном по
тягнувся довше, то дістану нову асигновку.

Уможлививши таким чином мій виїзд з матеріальної сторони (про що я 
довідався, сливе, аж рік пізніше), уряд Директорії відмовив, одначе, партії
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в усіх інших облегшеннях моєї подорожі (я сам безпосередніх зносин з урядом 
не мав). Навіть дипломатичного паспорта, котрими так щедро наділювано 
усяких другорядних і третьорядних агентів, мені не видано*. Зате весь час 
моєї подорожі я чув, як мене окружає «опіка» агентів Директорії, обрахована 
на те, щоб по можності мене ізолювати, дискредитувати і паралізувати мою 
діяльність.

Щодо своїх завдань за кордоном, від членів Центрального] к[омітету], 
які передали мені в березні гроші й мандат, я дістав тільки загальні директиви. 
Мені поручено передовірити представництво ще котромусь з членів партії, що 
пробувають за кордоном, аби мені товаришив у роботі. Намічені були, власне, 
такі особи: Д.Ісаєвич, Мик. Ковалевський, що тоді був головноуповаженим 
в справах постачання в Станіславові, М.Чечель, що виїхав урядником паризь
кої місії, і М.Шраг, тоді радник місії в Будапешті. Як перше конкретне зав
дання мені й моєму будучому товаришеві поставлено, — можливо, скорше 
зв’язатись з Інтернаціоналом, що тоді заходжувався коло свого відродження 
після війни та ввести до нього У[країнську] п[артію] с[оціалістів]-р[еволюціо- 
нерів]: зав’язати зв ’язки з соціалістичними та демократичними організаціями 
й групами, і особливу увагу при тім звернути на Чехію як важну посередницю 
між світом слов’янським і західним.

Поки прийшли гроші від Центрального] к[омітету] до Кам’янця, де я тоді 
пробував, я був протягом місяця фактичним редактором місцевої газети «Жит
тя Поділля»*, що стала тоді органом місцевого соціалістичного блоку. Довелось 
мені при тім бути свідком (більш ніж активним учасником — в ролі почесно
го голови) нарад місцевого трудового конгресу*, скликаного заходами місце
вого комітету У[країнської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], всупереч 
заходам уряду (що, зложивши закон про трудові ради, прикладав усі зусилля 
до того, аби зіставити його не здійсненим*) і діяльності революційного комі
тету «охорони республіки»*, зложеного делегатами центральних] комітетів 
соціалістичних партій та його заходів коло реалізації постанов конгресу, що 
закінчились гострим конфліктом з Директорією, арештами членів центр[альних] 
комітетів і ріжних «небезпечних осіб», призначених на «фізичне усунення».

Згадую про сі факти, котрі мені прийшлось пережити разом з партійними 
товаришами в переддень мого виїзду, тому що вони дуже докладно виявили, з 
одного боку, настрої трудового народу: його гарячих бажань за всяку ціну при
пинити війну й дійти порозуміння з совітською Росією, з другого: реакційні, не 
тільки противсоціалістичні, але й противдемократичні тенденції Директорії, 
повну неможливість для соціалістичних партій дійти якогось порозуміння з нею 
і нарешті їх тверду постанову — облишити всяке співробітництво з сими дирек- 
торіальними кругами. Те, що було поставлено фракцією соціалістів]-[револю
ціонерів ще під час Київського трудового конгресу, але зразу не було переве
дено твердо і послідовно, тепер нарешті ставало фактом.

В сім переконанні, що коли не обі соціалістичні партії, то принаймні 
У[країнська] п[артія] соціалістів]-революціонерів] зайняла в сій справі 
тверду і ясну позицію, я й виїхав з Кам’янця за кордон 20 березня*, разом 
з т. Жуковським, тільки що звільненим з кам’янецького арешту. Він, одначе, 
мусив іще заїхати до Рівного, щоб звільнитися з служби.
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Доїхавши за кілька день до Станіславова*, де я мав застати М.Кова- 
левського, наміченого мені в товариші, я довідавсь, що він також виїхав до 
Рівного. Дожидаючи його, я між іншим мусив зайнятись місцевими [е]с[е]- 
рами, котрих галицький держ[авний] секретаріат почав формально гнати з 
Галичини. Я  вдавався в сій справі до держ[авного] секретаріату, але моя інтер
венція небагато пособила, бо в кілька день по моїм виїзді наші товариші 
М.Шаповал і О.Федюшка-Євшан були арештовані й змушені виїхати з Га
личини. Се між іншим відбилось некорисно і на моїй дальшій роботі, бо саме 
пок[ійний] Федюшка мав організувати зв ’язок між делегацією і Централь
ним] к[омітетом].

Сей арешт був тим несподіваніший, що якраз в сім часі [е]с[е]ри дали 
згоду ввійти до нового кабінету, що формувався в Рівнім*. Про сю несподі
вану зміну повідомив мене т. Жуковський, приїхавши з Рівного до Станісла
вова, щоб їхати разом далі. Від нього ж я довідавсь, що М.Ковалевський 
прийняв також місце в новім кабінеті, так що мені нема чого рахувати на ньо
го як товариша по делегації.

Ся нова зміна в тактиці у[країнських] соціалістів]-[революціонерів 
знову робила неясною політичну позицію партії, навіть взагалі політичну си
туацію, яка нібито була стала вияснятись після кам’янецького інциденту. 
Мотиви, переказані т. Жуковським — що, входячи до нового кабінету, ви
ключно соціалістичного, зложеного тільки з соціалістів]-[революціонерів і 
с[оціал] -д[емократів], наші товариші обставили сей крок такими умовами, які 
мають привести до скорої ліквідації взагалі самого інституту Директорії — сі 
мотиви не переконували мене в раціональності сього кроку. Але змінити в нім 
вже не можна було нічого, — я навіть не мав часу зостатись довше в Станіс
лавові, щоб докладніше вияснити плани нових членів кабінету. Звістка проте, 
що на Великодніх святах має зібратись конференція Інтернаціоналу в Амстер
дамі*, змушувала мене якомога спішити до Праги, щоб попробувати звідти 
поспіти на сю конференцію. Тим не менше я відчув з усею силою, як ся змі
на — присутність українських соціалістів, соціалістів]-[революціонерів в 
тім числі, в кабінеті Директорії утруднює позицію українських соціалістів 
перед лицем соціалістичних партій Заходу і ускладнює роботу делегації.

II
Проїхавши до Праги якомога швидше, найкоротшою дорогою, я все-таки 

діставсь туди вже перед самими Великодніми святами, 18.IV, і переконався, 
що при тих відносинах, в яких опинились українські місії за кордоном, і при 
тім становищі, яке вони займають супроти мене, мені треба відложити всяку 
надію на те, щоб протягом яких 5—6 день дістатись до Амстердама. Я не міг 
попасти на сю конференцію. Супроти того я поспішив протелеграфувати тим 
товаришам (вказаним мені Центральним] комітетом), адреси котрих встиг 
розвідати — а саме Ісаєвичу і Шрагу, запитуючи, чи згодні вони прийняти 
мандат і чи не могли б дістатись до Амстердама, ще поки там не скінчиться 
конференція. Тов[ариш] Шраг відповів, що не має ніякої змоги виїхати;
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тов[ариш] Ісаєвич повідомив, що готов виїхати зараз, як тільки дістане паспорт. 
Я вислав йому мандат, але паспортові трудності не дали й т. Ісаєвичу поспіти 
до Амстердама. Конференція була дуже коротка, справи відложено до довшої, 
призначеної в Люцерні на 1 серпня. Туди треба було загодя приготовитись.

Розвідавши про порядок приймання партій до Інтернаціоналу, я рішив 
використати свій побут у Празі для того, щоб приготовити потрібний для того 
матеріал, в виді кількох інформаційних брошур про партію і про ситуацію на 
Україні — для Бюро Інтернаціоналу, для соціалістичних партій і взагалі за
хідноєвропейської публіки. Протягом двох місяців, що я прожив в Празі, я 
приготовив і видрукував по-французьки під фірмою делегації три такі брошу
ри: партійну програму з короткими вступними замітками про історію партії і 
позицію, яку вона фактично займає тепер: зміни в програмі й тактиці, внесені 
останніми подіями, радянський принцип, прийнятий під час Київського кон
гресу, і т. ін. (Le parti socialiste-révolutionnaire ukrainien. Programme précédé 
d’une notice introductive de la délégation*). Далі — земельний закон Центр[аль- 
ної] Ради* з короткими поясненнями про земельну справу на Україні (Le 
problème agraire en Ukraine et la loi agraire du Centralna Rada (le 18 janvier 1918). 
І нарешті — огляд Української революції за два роки, з короткими вступними 
відомостями про минувшину України і її впливи на її соціальну структуру (La 
lutte sociale et politique en Ukraine, 1917—1918—1919*).

Крім того, я зав’язував за сей час зносини з чеськими соціалістами, від
новив і поширив свої зв ’язки в кругах наукових і політичних, між іншим — 
старався вияснити їм потреби й вимоги новоприлученої до Чесько-Словацької 
Республіки Закарпатської України, на котру почали з ріжних сторін світу 
злітатись ріжні обрусителі.

Моя давніша знайомість з проф. Т.Масариком*, новим президентом 
республіки, дала мені змогу — після того, як на Україні протягом довгого часу 
я був відтятий від європейського життя — поінформуватись з компетентних 
джерел про політичну ситуацію та вияснити собі, наскільки має підставу орі
єнтація, взята Директорією на Антанту. Розмови, котрі я мав з ним і з за
ступником міністра загран[ичних] справ Штепанком (міністр Бенеш був в 
Парижі, при мировій конференції), а також з відомим англійським публіцистом - 
слов’янофілом Сетон-Уотсоном (Scotus Viator), котрого в тім часі гостив у 
себе президент Масарик, а я був знайомий з ними теж ще зі Львова — куди 
він приїздив перед війною, студіюючи австрійські відносини, були дуже для 
мене цінні з сього погляду.

Вони впевнили мене, що самостійна Україна не може сподіватись ні при
знання, ні піддержки від держав Антанти. З  одного боку, сі держави — особ
ливо Франція і Англія — почувають себе морально винними перед Росією, 
котру так безоглядно і немилосердно використовували в війні в своїх інтересах 
і, вирятувавши себе, її довели до повного розвалу і упадку. З  другого боку, 
в західних буржуазних кругах не вірять в те, що стара Росія, мілітаристична 
й імперіалістична, царська чи конституційна, таки вмерла дійсно. Вони дума
ють, що вона відродиться, знову займе сильну позицію і тоді воздасть повною 
мірою всім, хто був відвернувся від неї, або робив що-небудь на її шкоду. Сим
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аргументом головно й орудували за кордоном всякі представники єдиної Ро
сії: прийде, мовляли, Велика Росія знову і спитає кожного, як на Страшнім 
суді, — де ви були і з ким ви тримали тоді, як я була нища і поругана? І сей 
аргумент дійсно робив психологічне вражіння дуже сильне.

Було ясно, що ні правительство французьке чи англійське, ні французька 
або англійська буржуазія не зважаться зробити нічого, що могло б виглядати 
на ослаблення давнішої великодержавної ролі Росії, або розділ її території, 
навпаки підчеркуватимуть своє бажання всяко помогти їй відродити свою силу 
і значіння. Коли Росія, не вважаючи на се, таки не відродиться, се вже буде 
її вина, але зараз мусить їй бути дана якнайширша можливість для сього. 
Такий характер і мало зроблене в тім часі признання уряду Колчака*, з забез
печенням автономії для деяких областей. По гадці отсих діячів, які мене 
освідомляли, Україна могла б щось виговорити собі у Антанти, тільки при
йнявши федеративний принцип для нових відносин.

Але се мала бути федерація в рамках б[увшої] Росії, з виключенням тіль
ки Фінляндії й Польщі. Утворення федерації на інших, ширших підставах, 
скажім, федерації слов'янської, до котрої ввійшли б західнослов'янські й бал- 
канські землі, або федерації чорноморської в ширших розмірах, як ми то собі 
планували на Україні в 1917—1918 pp.*, в антантських кругах так само не 
бажають, як і розділу. їм зовсім не бажано, щоб ідея федерації стала в руках 
Росії знарядом розросту, притягання нових областей. Вони вважають своїм 
обов'язком реставрувати Росію, але я мусив так вирозуміти, що сей свій 
обов'язок антантські круги беруть чисто формально, і їм зовсім не залежить 
на тім, щоб відроджена Росія була сильною, добре організованою, урівнова
женою державою. Тому й яких-небудь гарантій дійсного переведення феде
ративного принципу в рамках нової Росії від держав Антанти даремно було б 
сподіватись. Особливо Україні — і так само Білорус[ія], що разом з нею й 
Кубанню була промовчана в ноті Колчаку: відносини сих «русских» країв 
зостаються вповні внутрішньою справою Росії.

З  планами ширшої федерації в тім часі виступили галицькі урядові круги. 
«Західна область Української Нар[одної] Республіки» агонізувала тоді під 
польським наступом, спорядженим Антантою. До Праги один за другим 
летіли висланці галицького уряду з поручениям за яку-будь ціну добитись 
помочі від чехів як єдиного порятунку в безвихідній позиції. Чехії пропонова
но яку-будь конвенцію, унію, федерацію — яку-небудь форму, під котрою 
вона могла б підтримати Галичину против тяжкого ворога, що грозив її зада
вити, а чехів відтяти від безпосереднього стику з східнослов'янським світом. 
Чехи розуміли всю вагу сього стику з «руском» для себе, здригались перед 
гадкою його втратити, — але мусили незмінно відповідати, що нема на се волі 
Антанти: вона не бажає собі якої-небудь федерації Чехо-Словаччини з 
східнослов'янськими землями. Радили їхати до Парижа, там сю справу під
няти і побачити, як вона буде прийнята.

Таку ж пораду дістав і я в відповідь на всі свої аргументації против ан- 
тантської концепції східноєвропейського питання: їхати до Парижа, на місці, 
з першого джерела довідатись про заміри антантської політики і постаратись
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переконати її представників про її погибельність, коли маю про неї таке пере
конання. З  чеської сторони мені обіцяно всяко уможливити сю подорож, і не 
було причин не використати сеї можливості. Я виїхав з Праги і 17 червня був 
в Парижі, де застав і т. Ісаєвича.

III

Коштувало се мені два тижні часу: з усею можливою докладністю пере
вірити інформації, дані в Празі, і переконатися в їх справедливості, виробити 
собі поняття про політичні плани ріжних антантських кругів на сході Європи 
і про повну безнадійність директоріальної орієнтації на них.

Я обійшов і обпитав безконечне число ріжних політичних осіб: українських, 
ріжних слов’янських народностей, французьких, англійських, американських. 
Переважно се були офіціально невисоко поставлені фігури, ріжні референти, 
які могли мене поінформувати докладно і точно про позицію тих чи інших 
кругів і передати мої інформації в відповідне місце. З  офіціальними представ
ництвами я не шукав зв ’язку; про діяльність української місії* мене інформу
вав товариш по делегації Ісаєвич, і сього мені вистачало: на засідання місії я 
не ходив і з її головою майже не бачивсь. З  офіціальних російських представ
ників не говорив ні з ким.

На моїх очах розлітались останні ілюзії, які ще були у деяких українських 
оптимістів, серед котрих найбільшим був сам голова української місії. Абсо
лютно неприхильне становище французьких правлячих кругів уже признавалось 
усіма, але ще зіставались деякі оптимістичні сподіванки щодо Англії і Амери
ки. Клемансо вважавсь непримиренним противником України і загорілим при
хильником Польщі (passion française [французька пристрасть], якеє називали). 
На початку року в політичних французьких кругах була тенденція — пред
ставлена головно деп[утатом] Франклін-Буйоном, тодішнім головою парла
ментарної комісії загран[ичних] справ — узяти ініціативу в організації Східної 
Європи на нових основах, прийняти в опіку Франції нові республіки і під її 
контролен) уставити їх відносини до Росії. Але Ллойд-Джордж зручно спара
лізував сі плани, відтягнувши деякі з нових республік: подав їм надії, що вони 
можуть краще забезпечити своє існування, не зв ’язуючися з Францією, і акція 
Франклін-Буйона була вбита. Викликана ним в палаті дебата з приводу одесь
ких подій дала нагоду Клемансо, чи його alter ego [тут у переносному значенні: 
двійник, тінь] Пішонові, зібрати показну більшість для колчаківсько-федера- 
тивної політики: вона була офіціально санкціонована саме в сім часі.

Перед тим, 21 травня, Рада Чотирьох, верховний орган Антанти, при
йняла українську місію, з приводу її запитання в справі перерви в переговорах 
про Галичину. На сій аудієнції Ллойд-Джордж звернувсь до української місії, 
властиво, до галичан, які входили в її склад, з такими запитаннями: коли 
Україна не могла б існувати самостійно, кого вона вибрала б: Росію чи Поль
щу, і коли б Велика Україна стратила самостійність, чи Галичина все-таки 
зостанеться зв ’язаною з нею? Се було очевидне зондування з його боку: чи 
против французького плану передачі, разом з Галичиною, провідної ролі на
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Сході Європи Польщі, не піддержали б українці хоч би під певними умовами, 
якоїсь орієнтації на нову реставровану і реформовану Росію? Українська місія, 
галичани в тім числі, заявили, що не будуть вибирати між Польщею і Росією, 
бо стоять на повній самостійності України, і після сього Ллойд-Джордж, 
очевидно, дав згоду на плани Клемансо: підтримати претензії Польщі в схід
ноєвропейських землях* і піддержати реставраційні плани Колчака-Денікіна- 
Юденича в Росії.

Підтримати Україну поза польською або російською кон’юнктурою ні 
французькі, ні англійські круги не хотіли: вони прийняли всі ті аргументи, 
котрі з польської й російської сторони висувались против українців. Референт 
американської місії, проф. Лорд, виложив їх мені без церемонії — се були 
старі байки, що український рух сотворили німці, що самі українці не здатні 
до державного життя, і т. д. По сим мотивам держави Антанти не вважають 
можливим підтримувати планів Української держави, а технічну поміч (против 
большевиків) українці могли б дістати від них тільки в тім разі, коли б пого
дились на передачу Галичини в польську окупацію і не ставились би непри
миренно против Росії (реакційної). Се було те саме, що три дні пізніше, ЗО.VI, 
уже офіціально, тільки без мотивів, сказав державний секретар Лансінг пред
ставникам української місії: поки українці стоять на позиції самостійності, вони 
не можуть дістати ніякої помочі від Антанти, і навіть технічна поміч против 
большевиків їм може бути дана тільки через Колчака-Денікіна, котрих під
тримуватиме Антанта.

В американських кругах все виразніше брала гору тенденція взагалі вийти 
з усякої участі в європейських справах і лишити їх власному промишленню, 
щоб не вскочити знову в яку-небудь нову війну, вискочивши так щасливо з 
сеї. Пригадки про моральні обов’язки, прийняті на себе Америкою в політиці 
Вільсона, особливо про його голосні 14 пунктів*, котрим надано таке значін
ня в європейських кругах, попросту нервували і виводили з рівноваги амери
канських політиків, з котрими мені доводилось говорити. Ясно було, що в сих 
кругах українська справа не може рахувати ні на яку поміч.

Згадана аудієнція ЗО червня дійсно зробила незвичайно гнітюче вражін
ня в українській місії, і більшість її висловилась за те, щоб після такого рішу
чого слова закинути всякі дальші переговори з мировою конференцією і з 
мотивованим протестом виїхати з Парижа. Але голова місії не прийняв сього 
рішення. Я з свого боку через т. Жуковського, який виїхав до Кам’янця в 
липні місяці, докладно поінформував Центральний] к[омітет] про повну без- 
виглядність всяких орієнтацій на Антанту.

Але коли не можна було надіятись ніякої помочі від Антанти в політиці — 
то, може, в економічних, вповні нейтральних справах можна сподіватись 
якоїсь піддержки — як не від офіціальних кругів, не від капіталістів, що 
зв’язали свої плани з реставрацією старої Росії, то від організацій коопера
тивних? Таке питання стало не тільки перед нами, але перед усіма, можна 
сказати, визволеними народами Росії, що мусили шукати якихось опорних 
точок для свого економічного життя, систематично підкопуваного в минулому 
російським централізмом, а тепер до ґрунту зруйнованого війною.
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Скликаний в Парижі в сім часі (на дні 26—28 червня) конгрес споживчої 
кооперації («союзної й нейтральної», як вона офіціально означалась) повинен 
був дати на се відповідь. В нім брав участь мій товариш по делегації, і взяв 
участь також і я — щоб разом з ріжними представниками знищених війною 
малих народів: східноєвропейських, балканських і всяких інших, заінтересо
ваних довозом предметів поживи, мануфактури, кредитами для своїх нових 
валют і т. д., поставити деякі питання загального характеру.

Я поставив спеціально справу нейтралізації кооперативних транспортів і 
виймлення їх при всяких обставинах з блокади нарівні з транспортами сані
тарними — оскільки вони призначаються для задоволення елементарних 
потреб мирної людності.

Справа признана була важною, — вона відкривала перед кооперативами 
далекі перспективи — але західноєвропейські кооперативи чули себе занадто 
слабими і маловпливовими в політичних питаннях, щоб поставити таку дале- 
косяглу справу. Справа зосталася в «трудах» з'їзду, так само — і вся коопе
ративна акція в поміч «малим народам».

IV
З  огляду на се все, народам б[увшої] Росії приходилось рахувати тільки 

на себе. Мусили вони вернутись до старого гасла кооперації бувших недер
жавних народів Росії, проголошеного Центральною Радою в 1917 році. В тих 
днях — 20-х числах червня, кавказькі республіки, загрожені Денікіним, що 
явно не хотів признати їх існування, заходились коло спільного дипломатич
ного виступу в сій справі і кілька разів скликали конференції для її обговорен
ня. Запрошені на одну з сих конференцій, ми з т. Ісаєвичем постановили 
скористати з них, щоб утворити більш постійне представництво соціалістичних 
груп нових республік*, котре могло б протиставити свою солідарну акцію обом 
російським централізмам: червоному, совітському і чорному, колчаківсько- 
денікінському, що загрожували їх існуванню.

Сю організаційну роботу ми почали від консолідації власних соціалістич
них сил. Обговоривши на кількох сходинах з делегатами у[країнських] с[оці- 
ал]-демократів] тт. Матюшенком і Дідушком справу нашої консолідації, ми 
списали з ними протокол, датований днем 22 червня:

«Ми, нижче підписані делегати партій україн[ських] соціал-демо
кратів і соціалістів-революціонерів ц[ентральної]  т [еч ії] , зібравшися на 
нараду і обговоривши ситуацію, прийшли до виводу, що:

а )  в сучасних обставинах потрібні якнайтісніші зв ’язки українських 
соціалістичних партій з Інтернаціоналом;

б) сі обставини вимагають порозуміння і об’єднання з соціалістич
ними групами народів бувшої Росії й сусідніх країв;

в ) в сих напрямах обидві соціалістичні українські партії повинні роз
винути якнайшвидшу і найінтенсивнішу діяльність, в тіснім зв ’язку між 
собою, виступаючи спільно й солідарно по всім спільним українській со
ціалістичній демократії питанням;
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г)  для переведення сеї діяльності мусить бути утворена постійна 
соціалістична організація з осідком в важніших політичних і соціалістич
них центрах, які висуватимуться обставинами;

д)  організація ся повинна працювати в контакті з соціалістичними 
групами народів бувшої Росії, і дуже був би корисний спільний їх орган на 
французькій і англійській мові;

е)  для здійснення сих завдань повинний бути скликаний закордонний 
український соціалістичний з'їзд, якомога скорше;

ж )  підписані ж делегати в вказаних напрямах зараз же розпочинають 
свою роботу.

З а  Партію укр[аїнських] соціалістів]-революціонерів] центральної 
течії М .Грушевський, Д .І саєвич. З а  Укр[аїнську] соц[іал]-демократич
ну] робітничу партію Б.Матюшенко, ПДідушок».

Т[овариші] Матюшенко і Дідушок кілька день пізніше виїхали з Парижа 
і за паспортовими перешкодами вже й не вернулися більше. Через те реалізу
вати сей план на паризькім ґрунті мала наша делегація сама.

Незалежно від конференцій офіціальних місій нових республік на терито
рії б[увшої] Росії, в справі того спільного виступу против Денікіна, я запро
понував представникам їх соціалістичних партій зійтись для обопільної інфор
мації та обміркування спільних справ. Перше таке зібрання відбулось ЗО черв
ня, і після того соціалісти нових республік правильно щотижня сходились весь 
час аж до виїзду на Люцернську конференцію. На сі сходини, які звичайно 
відбувались по черзі під проводом Чхеїдзе і моїм, вияснялось принципіальне 
становище соціалістичних партій нових республік в ріжних питаннях, відно
сини до біжучих подій, обговорювались спільні виступи і способи інформації 
соціалістичних партій Заходу про східноєвропейські відносини і потреби.

Як конкретні завдання були поставлені: заснування спільного органу для 
інформації заграничних кругів, солідарна акція в Інтернаціоналі в східноєвро
пейськім питанні (поскільки певні спільні домагання об’єднували всі соціаліс
тичні партії), перед тим — організація ширших сходин з місцевими французь
кими соціалістами для обопільного зближення й освідомлення.

З  нагоди соціалістичних маніфестацій против інтервенції в Росії, призна
чених на дні 20 і 21 липня, була виготовлена спільна декларація, яка виясняла 
позицію соціалістів визволених революцією народів; вона не була опублікова
на, бо самі маніфестації були відкликані.

З  французькими соціалістами, окрім побачень сепаратних, були урядже
ні ширші сходини, за спільною вечерею, 18 і 23 липня. Вони випали незви
чайно інтересно для обох сторін. З  одного і другого боку виступили визначні 
соціалістичні діячі і в ряді промов вияснили, з одної сторони, ті ріжниці, які 
ділять демократію російську і «інородчеську» в національно-політичних пи
таннях, з другої, — погляди на сі розходження соціалістів французьких, або 
й ширше — західних взагалі. Присутні французькі соціалісти ріжних напря
мів майже без ріжниць сходилися на страху східноєвропейського «розпоро
шення» (poussière de nations): розбиття економічних і культурних сил через
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утворення ряду нових республік. Представники сих республік ріжносторон- 
ньо висвітлювали ті мотиви, які змушують визволені народи добиватись 
признання їх повної самостійності в данім моменті — не рішаючи зараз питань 
про можливості і форми кооперації в будучності. Була се свого роду про
грамна дискусія будучого спільного журналу, справа котрого рішалась пара
лельно з сим.

Організація його завершилась сформуванням редакційного комітету 
(27 липня), зложеного з представників соціалістичних груп усіх десяти нових 
республік Європейського Сходу. Представники мали зложити від своїх груп 
по рівній сумі, щоб забезпечити існування журналу до кінця року, і вибрати 
технічну колегію для ведення видавництва. На технічного редактора запро
шено одного французького соціаліста — прихильника нових республік. Назву 
для видання уставлено таку: L ’Europe Orientale. Pour la defense des nouvelles 
Republiques d’Orient. Виходити воно мало в двох виданнях, по-французьки і 
по-англійськи, два рази в місяць кожне, по 32 сторінки в випуску. Перший 
випуск мав вийти зараз по Люцернській конференції, яка мала освятити від
новлений союз визволених народів Європейського] Сходу (нагадую, що вже 
на нашім київськім конгресі 1917 року* дві третини делегатів народів Росії реєс
трувались як соціалісти). Одною з умов кооперації в новім журналі було по
становлено: не виносити спірних питань, які існують між новими республіками, 
й не вести по ним полеміки в журналі: підносити те, що їх в’яже, а не те, що 
роз’єднує, — спірні питання рішати деінде. Так само — не виносити на сто
рінки журналу полеміки по тим ріжницям, які розділюють партійні організації 
і політичні напрями чи групування всередині поодиноких національностей.

Видатки видавництва мусили бути значні, тим більше, що з досвіду всяких 
таких підприємств ми предвиділи, що далеко не всі учасники справді будуть 
спроможні заплатити свої паї. Щоб добути кошти на сей журнал і на видання 
інформаційнх книжок про Україну, наша делегація рішила звернутись до 
жертволюбності наших американських земляків, які незадовго перед тим фі
нансували досить значними сумами «українську раду» в Парижі. Правда, ми 
мали в плані звернутись до Центрального] к[омітету] і через нього до тодіш
нього все-таки «соціалістичного» кабінету, але наші надії на се джерело були 
невеликі. Ті інстанції, від яких залежали асигнування, без рахунку і плану 
розкидали гроші на офіціальні місії й інформаційні бюро, які без усякого зв’язку 
й порозуміння між собою випускали ріжні засуджені на безслідне заникання 
листки і брошури, — але нам від них, очевидно, не можна було сподіватись 
серйозної підтримки. Тим часом потреба в інформаційних виданнях і просто в 
реальних доказах існування нашої мови, літератури, науки була просто пеку
ча. Хоч на те тільки, щоб дати їх в руки і розвіяти наклепи польських і росій
ських «шептунів», які потихеньку пускали далі свої «інформації», щодо самої 
війни ніякого українського руху не було, українські книги і часописі стали ви
ходити тільки під час війни — на німецькі гроші і т. ін. Один американський 
інформатор, напр., зовсім серйозно просив мене якось добути йому просто- 
таки кілька примірників українських книжок, підручників, журналів з-перед 
1914 p., щоб довести існування всього того перед війною.
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З  сих мотивів ми дали почин заснуванню «Комітету незалежної України»*, 
що мав зайнятись збиранням фондів на інформаційну літературу, організацією 
видань і інформації. Відповідно до нашого порозуміння з соц[іал]-демократами, 
ми проектували зложити сей комітет з представників сих двох партій, запро
сивши, крім того, до участі декого персонально, а тим часом зложили прові- 
зоричне бюро, яке й звернулось до американських організацій з прошениям 
підмоги*.

З  дрібніших справ, якими ми займались в Парижі, згадаю відозву, ви
дану від імені делегації «До товаришів, повертаючих на Україну» — до україн
ських воєннополонених і інтернованих в французьких концентраційних табо
рах, котрих тоді, після згоди з колчаківсько-денікінським «правительством», 
почали висилати великими партіями до чорноморських портів. На бажання 
одного з делегатів таких партій був зладжений короткий інформаційний лис
ток про революцію на Україні і завдання українських соціалістичних партій, 
спеціально — про земельну програму соц[іалістів]-революціонерів, і про при
чини українсько-московського конфлікту.

«Прибуваючи на Україну, якнайскорше зв'язуйтесь з українськими со
ціалістичними партіями, яка кому ближче, і помагайте їм захистити Україну, 
очистити її від чужих військ, забезпечити волю і землю трудящому люду», — 
такий був вивід з сеї короткої інформації, написаної з прийнятого нами стано
вища — солідарної акції українських соціалістичних партій.

V
З  Парижа наша делегація зв'язалася з Бюро Інтернаціоналу (другого), 

що мав тоді осідок в Амстердамі. Ми переслали йому нашу заяву про бажан
ня партії ввійти в склад Інтернаціоналу, відомості про її сучасне становище й 
інформаційні брошури, видрукувані в Празі, для освідомлення членів Бюро 
про програму партії, її ролю в Українській революції і т. ін. Дістали від 
генерального] секретаря Гюісманса запросини прибути на Люцернську кон
ференцію*, по можності днів за три перед офіціальним її відкриттям, призна
ченим на першого серпня.

Відповідно до того, я з кінцем [липня] вибрався до Люцерни*, де й застав 
уже делегацію соц[іал]-дем[ократів], Дідушка і Матюшенка. Три дні пізніше, 
затриманий паспортовими формальностями, приїхав т. Ісаєвич. Крім того, ми 
запросили до помочі т. Толмачова, що пробував тоді в Лозанні, а з Женеви 
на наші запросини прибули представники укр[аїнських] кооперативів, з огля
ду що конференція мала, між іншим, вияснити також і відносини соціалістич
них партій до кооперативного руху.

Делегати соц[іал]-демократів] на першім же побаченні повідомили мене, 
що наш паризький протокол співробітництва вповні апробований заграничною 
групою с[оціал]-демократів] на її зборах в Відні, зложених з представників 
обох течій тоді ще єдиної укр[аїнської] соц[іал]-дем[ократії]: лівої, пізнішої 
комуністичної, і правої — до котрої належали оба делегати на Люцернську 
конференцію. Віденська нарада признала також бажаним проектований з'їзд
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українських соціалістів за кордоном і пропонувала мені висловитись щодо часу 
і місця сього з ’їзду. Згідно з сим, і наша робота на Люцернській конференції 
мала проходити в повній солідарності.

Першим актом її мала бути заява с[оціал]-демократів] щодо приступ - 
лення У П СР до Інтернаціоналу. Для прийняття якоїсь нової партії до Інтер
націоналу вимагається прихильний відзив партій тої ж народності, вже раніше 
прийнятих. Партія у[країнських] с[оціал]-демократів], прийнята до Інтер
націоналу на Бернській конференції* того року, мала дати свій відзив про наше 
приступлення і висловилась за його бажаність.

На конференції ми рішили виступити з спільною декларацією загального 
характеру і з спеціальною резолюцією в галицькій справі: против окупації, 
переведеної поляками, і рішення Найвищої Ради Антанти на їх користь. Ста
вили своїм завданням добитись на сій конференції ясного і недвозначного 
признання Інтернаціоналом права України на самостійність, тому що на по
передній конференції — Амстердамській — ся справа, поставлена у [країн- 
ськими] с[оціал]-д[емократами], не дістала відповіді вповні категоричної. 
Наслідком опозиції деяких прихильників єдиної Росії (особливо виступав її 
оборонцем французький соціаліст Лонге, «внук Маркса»), гадки поділились, 
і право України на самостійність було признане в формі умовній — оскільки 
за се висловиться український нарід. Тим часом за деякими іншими народами 
б[увшої] Росії, які разом з українцями ставили се питання, їх право на само
стійність було признане в формі вповні категоричній.

В сій справі ми мали конференцією з делегатами інших народів б[увшої] 
Росії, і в ній була прийнята пропозиція докладчика по політичному питанню 
Реноделя: замість виносити окремі резолюції про право поодиноких народів, 
прийняти одну загальну резолюцію про право на політичну самостійність на
родів бувшої Росії, і при тім назвати для прикладу кілька імен народів, котрих 
право представляється вповні ясним — в тім і Україну. Таке розв’язання 
справи було признане нами корисним і вдоволяючим, бо намулювати уха сеї 
конференції справою народів б[увшої] Росії ми не вважали добрим з мотивів 
тактичних.

Перед Люцернською конференцією стояла незмірно гостра і дражлива 
справа, яка, мов мечем, розтинала соціалістичний світ в сей критичний момент 
відродження з тяжкої кризи, спричиненої війною: справа совітської Росії і 
відносин до неї та зв ’язана з сим оцінка діяльності московських большевиків. 
Московський Інтернаціонал уже зав’язавсь* і став конкурентом II Інтерна
ціоналу, в момент, коли партіям, зібраним в нім, треба було якнайбільш одно
душності, вирозумілості і розваги, щоб залічити глибоку рану, задану розділом 
між «оборонцями» і тими, що не приймали війни, — «дефетистами», як їх 
називали французи. Ситуація ще не була такою критичною для II Інтерна
ціоналу, якою вона стала півроку пізніше, але небезпека, або, принаймні, на
пруженість положення вже відчувалась. Швейцарські соціалісти в переважній 
часті висловились за московський Інтернаціонал, до Люцернської конферен
ції поставились негативно, її засідання бойкотувались місцевими соціалістами. 
Соціалісти італійські, іспанські, норвезькі, угорські, американські не брали
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участи в ній в цілості або в переважній часті, вважаючи старий Інтернаціонал 
безповоротно скомпрометованим ухильчивою тактикою його бюро під час 
війни — недодержанням старого принципу «війна війні». І ті лівіші партії, які 
брали участь в конференції — як німецькі незалежники, «нова більшість» 
французької партії (Кашен-Лонге), незалежна робітнича партія англійська 
(Рамсей Макдональд), теж підозріливо споглядали на правші групи, вважа
ючи, що з ними відреставрувати Інтернаціонал ледве чи вдасться. Особливо 
під огнем були німецька «партія більшості», яка безоглядно підтримувала свій 
уряд під час війни, і тепер її робили відповідальною за війну та домагались 
суду Інтернаціоналу над нею.

Пробним каменем можливості порозумітись і йти разом в відбудові Інтер
націоналу та мірою дійсної соціалістичної в сій ситуації ставала позиція ці
лого Інтернаціоналу і поодиноких груп його щодо совітської Росії, і тут дійсно 
помічалось виразне розходження. Тимчасом як в осудженні політики Антан
ти і свіжопідписаного Версальського договору* всі групи сходились, — у від
носинах до совітської Росії, до диктатури пролетаріату, до III Інтернаціоналу 
вони розходились значно. Бюро конференції — голова1 Гендерсон (англійська 
робітнича партія), генеральний] секретар Гюісманс (бельгійський центр), 
голови обох комісій конференції (представники правих соціалістичних груп 
Швеції й Голландії), зовсім не крились з своїм негативним становищем су
проти большевизму і показували охоту, опираючись на соціалістичні партії 
«малих народів», в тім і делегації «нових республік», в разі чого й переголо- 
сувати лівіші партії. Се витворило дуже напружений і непевний настрій. 
Справа Інтернаціоналу була поставлена на карту, і українські соціалісти, а 
особливо делегація наша, опинились в дуже труднім і дражливім положенні.

VI

Докінчую своє оповідання про нашу участь в Люцернській конференції. 
Я сказав, що наша делегація опинилась на ній в дуже труднім становищі перед 
тими двома течіями — правими і лівими, які зарисувались на конференції від 
перших її нарад.

В питаннях загальносоціалістичних ми стояли ближче до течій лівих: адже 
ми приймали, в формах, правда, не досить категоричних, і диктатуру трудового 
народу, і радянський принцип! Але, з другого боку, якраз сі лівіші партії, з по
чуття солідарності з совітською Росією, ставились підозріливо або й непри
хильно до бувших недержавних народів Росії і більше спочуття і зрозуміння для 
національного питання на Сході Європи ми знаходили у «малих партій» З а 
ходу і в Бюро Інтернаціоналу, що на них спирався. їх піддержки ніяк не можна 
було відкидати, коли справа йшла проте, щоб добитися правильного поставлен
ня національного питання в Інтернаціоналі. Але зв’язуючись з ними, ми — но
ваки в Інтернаціоналі, викликали серед лівих партій підозріння й закиди, що ми 
сумнівні соціалісти — більш націоналісти, ніж соціалісти, інтересуємось не за

1 Властиво — містоголова, що заступав голову — Брантінґа.
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гальними проблемами, а тільки своїми національними інтересами. Ся розбіжність 
змушувала і нас, і інших соціалістів нових республік, всі сили покладати на те, 
щоб знайти якийсь ґрунт для порозуміння правіших і лівіших течій, не допуска
ти їх до різкого розходження, в котрім би ми мусили ставати по тій чи іншій 
стороні, і взагалі вивести національне питання поза альтернативу такого чи ін
шого відношення до совітської Роси та її гасел.

В програмі конференції стояли дві головні точки: перша — се оцінка по
літичного моменту, передусім діяльності мирової конференції, її становища 
супроти Центральних Держав, та її політики на Сході Європи і на Балканах. 
Тут конференція мусила зазначити своє становище між іншим і до нових рес
публік Сходу — жадати їх признання і включення до Ліги Націй, реформо
ваної відповідно так, щоб вона була дійсно Лігою народів, а не Лігою прави
тельств і новим виданням Ради Чотирьох.

Друга точка — вироблення проекту нової організації Інтернаціоналу для 
будучого конгресу. Тут між іншим мали бути висвітлені відносини між соціа
лістичними партіями, професійними організаціями та кооперативами, і стано
вище Інтернаціоналу в боротьбі націй за свої права — питання особливо для 
нас інтересне. З  питань формальних певний інтерес мала справа поділу голо
сів між національними групами в новій організації Інтернаціоналу, або, інакше 
сказавши, — організація національного представництва і ранг українського 
представництва в ряді інших соціалістичних груп.

Для обговорення сих справ і виготовлення проектів резолюцій конференцію 
поділено на дві фракції. Українські делегації рішили, що в кождій з сих фракцій 
візьме участь один соц[іал]-дем[ократ] і один соціаліст]-революціонер], і в 
повних засіданнях, при обговоренні рефератів, винесених фракціями, візьмуть 
слово два українські представники — один від соціалістів]-революціонерів] 
і один від соц[іал]-дем[ократів] (на конференції, властиво, кожда нація мала 
бути представлена тільки двома делегатами, і хоч фактично ті національні 
групи, які мали неодностайне соціалістичне представництво, післали представ
ників від кождої партії або течії: німецька соціалістична більшість і меншість, 
так само французька, російські соціалісти]-ревОлюціонери] і меншовики і так 
само ми: соц[іал]-дем[ократи] і соціалісти]-ревОлюціонери], але в спільних 
засіданнях, обрахованих на можливу економію часу, не годилось надуживати 
своєї численності).

Фракція організаційна, в котрій брали участь тт. Ісаєвич і Дідушок, до
волі скоро покінчила свою роботу. Гострих ріжниць в ній не виникло. По на
ціональній справі була прийнята досить приємна для нас формула, поставлена 
Поалей-Ціоном: Інтернаціонал мусить підтримувати змагання покривдже
них народів до визволення і самоозначення. В справі відносин до професійних 
організацій і кооперативів фракція стала на тім, що формально вони зостають
ся автономними, а соціалістичні партії мають тільки утримувати їх в фактичнім 
своїм впливі. Щодо місця в Інтернаціоналі, то нам давали навіть більше, ніж 
ми жадали. Ми хотіли рівної позиції з соціалістичними представництвами т[ак] 
ск[азати] другої класи: нарівні з чехами, поляками, бельгійцями, 10—12 голо
сів. Секретаріат в своїм проекті нового розподілу голосів так і запроектував
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нам: 12 голосів1, але голова конференції Гендерсон поставив пропозицію, щоб 
з огляду на численність української нації нам дати 15 голосів. Се не виклика
ло спеціальної опозиції (гаряче дебатувалась інша справа — щоб за росій
ськими соціалістами було зоставлене місце першорядне, рівне з німецькою, 
французькою й англійською репрезентацією, невважаючи на абсентеїзм боль
шевиків). П ’ятнадцять голосів Україні признано, але при тім і деякі інші 
групи, — напр., чехи, представлені на конференції Немцем і Шмералем, — 
теж зажадали такого ж числа, против сього наші делегати теж, розуміється, 
нічого не мали.

Далеко тяжче ішла праця політичної секції, де сидів я з т. Матюшенком. 
Праві групи і Бюро, що на них спиралось, хотіли, осуджуючи політику миро
вої конференції взагалі і спеціально її акцію на Сході Європи, заразом осуди
ти і большевицький терор, обмеження громадських свобод, преси, нагінки на 
соціалістичні партії. Предложений фракції проект резолюцій, виготовлений 
Реноделем, протестував против блокади совітської Росії, против політичних 
інтервенцій Антанти, домагавсь паспортів для соціалістичних делегацій, які 
посилаються до Росії. Але заразом надавав сим делегаціям характер якихось 
анкетних чи навіть слідчих комісій по розслідуванню большевицького терору 
та доволі різко осуджував його і взагалі большевицьке правління. Ліві групи 
вважали се недопустимим. Вони вважали неможливим іти на руку буржуазії 
в її боротьбі й полеміці против большевиків, особливо в сей момент, коли 
угорська реакція, підтримувана світовою буржуазією й антантською спілкою, 
саме задавала останні удари угорській комуністичній революції й розпочина
ла свій ганебний білий терор: про се якраз наспіли на конференцію сенсаційні 
відомості і викликали сильне вражіння.

Проектові Реноделя протиставив свій проект Лонге, надавши йому харак
тер акту пієтизму для російської комуністичної революції. Зібрати більшість

1 Наведу цікавіші цифри з сього проекту (в порядку французького альфабету оригіналу):

Німеччина ЗО голосів Великобританія ЗО голосів
Полуднева Африка 6 Угорщина 10
Аргентина 12 Ірландія 2 »
Арменія 3 Італія 12
Австралія 12 Латвія 2 »
Австрія 12 Литва 2 »
Бельгія 12 Норвегія 2 »
Болгарія 4 » Палестина 2 »
Канада 4 Голландія 8 »
Данія 10 Польща 10
Іспанія 6 Румунія 2
Естонія 2 Росія 12
Спол[учені] Держави ЗО Швеція 12
Фінляндія 6 Швейцарія 8 »
Франція ЗО Чехія 12
Турція 4 » Україна 12 »
Греція 3 Югославія 6
Як сказано, нам підвищено представництво до 12, так само чехам. Росії — до 30. Па-

лестина (Поалей-Ціон) попросила 4, тоді й новим республікам б[увшої] Росії представниц
тво піднято до 4 голосів.
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на конференції в сій формі він не міг, се було ясно. Але Гюісманс нетактовно 
підчеркнув перевагу своєї позиції й сим дуже погіршив ситуацію.

Коли в комісії рішено було пробно проголосувати обидва проекти і ліві, 
покладаючись на численність французької та німецької делегації, запроекту
вали голосувати не по делегаціям, а поголовно, і виникло з сього питання, 
Гюісманс сказав, що він уже підрахував голоси на обидва способи і бачить, 
що той чи інший не зробить ріжниці, так що нема про що й перечитись: так 
чи сяк більшість буде мати Ренодель. Нотка тріумфу, котра пролунала в сих 
його словах, зробила неприємне вражіння, і Лонге позволив собі замітку, що 
проект Реноделя проходить голосами дрібних націй, тимчасом як великі со
ціалістичні партії в більшості підтримують його проект — а се, властиво, 
повинно бути рішаючим. Се була дуже дражлива замітка, і Церетелі, взявши 
слово, при загальній увазі, повільно і з трудністю вимовлюючи французькі 
слова, сказав класичну фразу: «Пропоную організувати Раду Чотирьох». Сей 
натяк на порядки мирової конференції, де все рішали прем’єри чотирьох ве
ликих держав, навіть не інформуючи інших членів, які служили простою де
корацією, був настільки влучний, що відразу обірвав дискусію. Голосування 
не переведено, було очевидно, що вести далі справу в такім напрямі — зна
чило відразу розбити Інтернаціонал.

Вибрано підкомісію й передано справу туди, а соціалісти нових республік, 
зібравшись на нараду другого дня, рішили, що допускати до розбиття Інтер
націоналу ніяк не можна і треба з свого боку доложити всіх заходів, щоб зна
йти більш-менш приємлему формулу резолюції для обох сторін. Церетелі, 
вибраний до підкомісії, відложив усю свою меншовицьку непримиренність до 
большевизму й ужив щирі старання до порозуміння. Ренодель згодився ви
ключити з своєї резолюції все, що могло бути неприємне прихильникам боль
шевиків, і ліві за се згодились голосувати за резолюцію — в тім і за сю час
тину, яка містила в собі признання права нових республік на самостійність. 
Ліві були вдоволені, що ми виявили зрозуміння соціалістичної солідарності. 
Рамсей Макдональд, який був дуже згіршений тим інцидентом з пробним 
голосуванням, висловляв мені свою велику втіху, що його симпатії до визво
лених народів б[увшої] Росії себе оправдали.

Я спинюсь на сім епізоді і не буду переходити інших, менше важних, 
згадаю ще тільки, що запитання, поставлене балтійськими соціалістами в 
справі поводження німецької армії Гольца, який всупереч наказам німецького 
правительства нібито самовільно зіставався в Латвії, дало мені привід нага
дати поводження німецької окупаційної армії на Україні. Німецьку більшість 
при сій оказії винуватили в тім, що вона покриває своїм іменем вчинки німець
ких генералів і т. д.

Пленарне засідання, присвячене організаційній справі, де я мав промову 
на тему відносин Інтернаціоналу до національного питання (текст її подаю в 
додатку), пройшло без особливих інцидентів. Але при дискусії над резолюці
ями по політичним питанням виник доволі характеристичний і в своїх дальших 
наслідках досить важний інцидент.

Тимчасом як всі партії погодились на змодифіковану резолюцію Реноде
ля і вона мала пройти одноголосно — в тім і декларація права на самостійність
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нових республік б[увшої] Росії, виступила против сього делегація російських 
соціалістів]-революціонерів] в особі Сухомлина.

На конференції було їх четверо: Іавронський, Русанов, Зензінов і Сухом
лин. З  них у мене була стара знайомість з Русановим, і коли Сухомлин уже 
перед тим в організаційній комісії, як мені сказали товариші, неприязно ви
ступив против укр[аїнських] соціалістичних] партій, я звернувсь до Русано
ва з запитанням, чи сей виступ Сухомлина мусимо вважати виразом позиції 
цілої делегації — в такім разі я цікавий би був знати, як обґрунтовується вона 
ідеологічно основними принципами партії, — коли ж Сухомлин говорить се 
на власну руку, то було б бажано, щоб інші члени делегації зазначили своє 
відмінне становище. Русанов відповів ухильчиво, що він не знає змісту про
мови Сухомлина і, познайомившися з ним докладніше, зможе дати відповідь. 
Відповіді він, одначе, не дав і облишив конференцію перед її закінченням. Інші 
члени делегації не виступали, тільки один Сухомлин. В своїй промові на пле
нарнім засіданні він заявив, що делегація російських] соціалістів] - 
ревОлюціонерів] не може підтримувати декларації права самостійності нових 
республік і тому стримається від голосування резолюції. Мотивуючи се не
гативне становище до постулату самостійності взагалі, він особливо різко 
виступив против постулату української самостійності і тут дав собі духу: ар
гументував тим, що українські партії й Центральна Рада стояли весь час на 
принципі федерації й не відкидали участі у Всеросійських Установчих зборах, 
аж поки не проголосили самостійності України в зв'язку з своїми переговора
ми з німцями; валив на українські соціалістичні партії прогрішення Директо
рії против демократичних принципів, обмеження свободи слова, репресії 
против професійних організацій, погроми, роблені Петлюриним військом. На 
слухачів, не добре обізнаних з російсько-українськими відносинами і не 
обов’язаних дуже розбиратися в тих формальних застереженнях, котрими 
українські соціалістичні партії обставляли свою участь в уряді Петлюри, сі 
обвинувачення робили вражіння, і наші делегації, обсудивши ситуацію, при
знали потрібним дати на них відповідь.

Трудність була в тім, що промова Сухомлина була проголошена під кінець 
передостаннього засідання конференції, коли Бюро прикладало всі старання 
до того, щоб доконче другого дня, 10 серпня, до 5-ї години чи що пополудні 
закінчити конферецію, бо зала вже була винайнята на якусь іншу ціль. Пре
зидія заявила, що запись ораторів уже закінчена, в нашім розпорядженні 
зостається слово Матюшенка і в нім він може дати репліку Сухомлину — 
мусить тільки рахуватись з часом, бо промови вже перед тим обмежені 15 хви
линами, правдоподібно, будуть обмежені ще більше з огляду на короткий час, 
який зістававсь для конференції. Обсудивши сю справу вечором на спільній 
нараді обох делегацій, ми прийшли до переконання, що нам дійсно нічого 
більше не зостається: до промови т. Матюшенка, яка мала темою вияснення 
неможлвості Російської Федерації в даний момент і була вже раніше нами 
заслухана і прийнята, додали ми репліку против атак Сухомлина і умовились, 
що на випадок, коли б час промов був ще раз скорочений, т. Матюшенко дещо 
промине в своїй промові, щоб кінцева репліка не була відтята президією за 
браком часу.
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На другий день, 10 серпня, кінцеве, пленарне засідання конференції від
крилося промовою старого лідера меншовиків, П .Б.Аксельрода, яка давала 
відповідь і на інвективи Сухомлина. Старий соціаліст різко виступив против 
тактики большевиків і між іншим вказав на се, що їх політика розсварила 
російський нарід з іншими народами Росії, викликала горожанську війну і 
змусила їх в інтересах самооборони проголосити себе самостійними. Він вка
зував на те, що соціалістичні партії, які вели провід в революції до больше- 
вицького перевороту, знаходили між собою спільну мову: нагадав для при
кладу, що от ми, учасники нинішньої конференції — Церетелі, в ролі пред
ставника Временного російського правительства, і я, що стояв на чолі Цен
тральної Ради, могли ж договоритись до порозуміння, яке забезпечувало 
Україні її інтереси, не розриваючи єдиного революційного фронту. Але боль
шевики своєю насильницькою тактикою, спеціально своїм поведениям на 
Брест-Литовських переговорах, розірвали сей фронт і змусили народи Росії 
проголосити самостійність своїх держав, щоб не стати об’єктом сього боль- 
шевицького своєвластя. Я передаю в загальних рисах отсю частину великої 
промови, яка була виголошена з великим піднесенням і зробила чимале вра
жіння на зібрання. Згоджуватись чи не згоджуватись можна було з її освіт
ленням ріжних подій, але вона давала повну реабілітацію нашої політики і 
нашого соціалізму, атакованого Сухомлином.

По сім прийшла черга т. Матюшенка. Час промов перед його виступом 
дійсно скорочено до 10 мінут. Він спішив прочитати свою промову і скінчив — 
без репліки Сухомлинові. Хоч після промови Аксельрода се було не так важ
но, все-таки товариші були збентежені. У т. Ісаєвича вирвалась різка замітка, 
на яку тт. Матюшенко й Дідушок заявили, що вони почувають себе ображе
ними нею і не можуть продовжувати спільної роботи. Ми вийшли з залі на 
берег озера, щоб полагодити інцидент. Т[овариш] Матюшенко заявив, що 
після того, як було проголошено нове обмеження промов, він не міг експромп- 
том перепинити своєї промови, не будучи свобідним в французькій мові, і через 
те йому не стало часу на репліку; т. Ісаєвич заявив, що він в такім разі бере свої 
слова назад. Я констатував, що інцидент полагоджений, і ми дійсно були та
кого переконання. Вернулись на засідання, де я попросив собі у президії слова 
в особистій справі з приводу промови Сухомлина, щоб бодай у такій формі 
виголосити приготовлену репліку. Але президія заявила, що часу на такі заяви 
не лишиться, а я можу подати письменну заяву, яка буде прочитана перед за
криттям засідання. Так воно й було. В призначений час, коло 5-ї години, за
сідання було закінчене, і конференція на тім скінчилась. Але вже на тім спіль
нім засіданні, яке відбули обидві делегації другого дня рано перед роз’їздом, 
відчулось, що таки холодок пройшов між нами, і в кооперації нашій сталась 
певна розколина. Розмови про організацію спільного інформаційного бюро 
заходом і коштами обох делегацій (про що між нами була мова на початку, і 
була обопільна охота до такого спільного підприємства) тепер уже не понови
лись. Закордонний український соціалістичний з ’їзд делегація соц[іал]-дем[о- 
кратів] запроектувала відкласти на пізніше. Проте формально наша кооперація 
мала зіставатися в силі й надалі; рішено спільними силами вести український 
відділ в проектованім органі нашого східноєвропейського Інтернаціоналу —



В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів 129

«L ’Europe Orientale». Товариші соц[іал]-демократи] взяли на себе виготовити 
для другого номера інформаційну статтю про Люцернську конференцію. Сво
го рішення зліквідувати кооперацію вповні делегація соц[іал]-дем[ократів] нічим 
не показала. Ми довідались про нього значно пізніше.

VII

Порозуміння, осягнене на Люцернській конференції між правими і ліви
ми течіями, не без нашої участі, по всіх грізних познаках розколу наповнило 
нас оптимістичним настроєм. Коли такі праві непримиренці і такі завзяті 
большевизанти знайшли спільну мову саме в відносинах до большевизму, се 
здавалось нам доказом повної можливості дальшої праці в напрямі об’єднання 
всіх соціалістичних партій, організації єдиного Інтернаціоналу і перетворення 
його в велику політичну силу, котра через парламенти і через Лігу Націй 
зможе справді давати напрям світовій політиці та нейтралізувати імперіаліс
тичну політику світового капіталу. Радість, яку викликали наші здобутки на 
Люцернській конференції в українськім громадянстві, без ріжниці напрямів, — 
ми поділяли теж. Признання соціалістичними партіями нашого права на само
стійність, нарешті, без усяких умов і застережень, оцінювалось і нами, деле
гатами У П СР як серйозний успіх і добрий початок дальшої праці на інтер
національнім соціалістичнім ґрунті. Об’єднання і кооперація соціалістичних 
партій нових республік Схід[ної] Європи, котру ми скріпили кількома нара
дами під час конференції і безпосередньо по її закінченні, здавались нам 
твердою підставою дальшої акції; наш новий орган повинен був дати їй план. 
На сходинах з соціалістами західними, кілька разів уряджених нами під час 
конференції, ми мали нагоду переконатися в можливості тіснішого зближення 
з соціалістичними партіями малих народів, як скандинави, голландці, бельгій
ці і ін.: вони виявляли великий інтерес і до нашої визвольної боротьби, і до 
наших українських перспектив.

Розуміється, якби ми знову стали хазяями своєї землі — якби Ц К  сидів 
в Києві і хоч в приближенні мав такі впливи, як в 1917 p., — ми були б пред
метом не тільки великого заінтересування, але і поважання не лише малих, а 
й найбільших соціалістичних партій, які б тоді признали, певно, визначну со
ціалістичну вартість і нашої програми, і нашої тактики. Ті, що були в Берні й 
Амстердамі, могли посвідчити велику ріжницю в відносинах до українського 
питання там і в Люцерні, коли зовнішня ситуація була так страшно для нас не 
сприятлива. Але осягнене, власне, в сих страшних обставинах здавалось нам 
многонадійною запорукою можливості дальшої успішної акції.

Я особисто виїздив з Люцерни під такими вражіннями. З а  годину перед 
виїздом, після того, як товариші виїхали в екскурсію на озеро, мені припадком 
довелось мати інтересну розмову з д-ром Оскаром Коном, одним з членів 
делегації німецьких незалежних, з котрим познайомивсь під час дебати над 
німецькою окупацією балтійських провінцій, і він скористав з недільного спо
чинку, щоб зайти до мене на розмову. Ми заговорили за ситуацію на Україні, 
і, коли я почав викладати свої жалі на большевицьку політику супроти Украї
ни, яка йде всупереч гарячим бажанням замирення з совітською Росією,
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стільки разів маніфестованим українським трудовим народом, та відроджує 
контрреволюційні течії, на користь Колчака та Денікіна (що тоді стояв в зе
ніті своїх успіхів), — О.Кон заявив мені, що ся справа його живо займає. Як 
юрисконсульт совітської місії в Берліні, він заховав приятельські зв'язки з 
видними представниками совітської Росії й хотів би скористати з них, щоб 
відкрити очі совітським кругам на дійсне становище на Україні: може бути, 
що в Москві невідомі отсі відносини й факти, і вони можуть вплинути на 
зміну політики, коли б я їх передав йому, в виді документів — резолюцій 
фракції Трудового конгресу і т. ін., про що я йому оповідав.

Я, навпаки, мав причини думати, що в Москві мусять мати досить добрі 
інформації про те, що діється на Україні. Але особиста інтервенція людини, 
яка користується довір'ям, завсіди могла мати значіння. Оскар Кон зробив 
на мене дуже добре вражіння, і я не сумнівався, що він приложить старання 
до того, щоб сі матеріали, котрі я йому передам, передати вірно, з коментарем 
прихильним і щирим, своїм російським приятелям. В кождім разі се не могло 
пошкодити, а тільки помогти, і тому я пообіцяв прислати, і дійсно з дороги, 
з Цюриха, переслав Конові все, що у мене було, головно резолюції 
КамЕнецького трудового конгресу.

З  Швейцарії я вернувся до Чехії, тим часом, як т. Ісаєвич мав вернутись 
до Парижа, щоб зайнятись «L'Europe Orientale». Але він трохи захворів, 
трохи затримався через паспортові історії, і перші випуски «L'Europe Orien
tale» вийшли без нашої ближчої участі; матеріали, приготовлені нами, деякі не 
попали, деякі поспізнювались. Наш французький товариш, який взяв на себе 
технічну редакцію, давав собі раду, як міг, але не все йшло так, як хотілось. 
Між іншим і відомості про Люцернську конференцію вийшли не зовсім точні: 
делегація с[оціал]-демократів], яка взяла на себе інформацію про сю конфе
ренцію, не прислала вчас матеріалу; не діждавшися його, редакційний комітет 
дав в другім номері все, що мав, допустив деякі не докладності, і се послужило 
потім делегації с[оціал]-д[емократів] приводом до відмови від співробітництва 
в «L'Europe Orientale» — принаймні фактично вона не взяла в ній участі. Моя 
передмова до першого числа десь застрягла у членів редакції і так само прин- 
ципіального характеру стаття про необхідність порозуміння між совітською 
Росією і соціал-революційною Україною, написана з приводу перших вістей 
про здобуття Києва Денікіним; вона появилась тільки в ч. 4. Ведення часопи
сі вимагало нашого ближчого нагляду і присутності, члени редакційного комі
тету накликали мене приїхати якнайскорше.

Матеріальне становище нового органу також зіставалось незабезпеченим. 
З  огляду, що кабінет У H P зістававсь виключно соціалістичним, зложеним з 
українських] с[оціал]-д[емократів] і українських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], 
на наш погляд, він повинен був знайти способи підтримати орган соціалістич
них партій нових республік. Приїхавши на кілька день до Праги, щоб узяти участь 
в кооперативнім конгресі, урядженім чеським союзом робітничої кооперації 
(16—18.VIII), я довідався, що тодішній міністр заграничних справ В.Темниць- 
кий (український] с[оціал]-д[емократ]), вибираючись на Україну, заїхав до 
Карлсбада; я вибрався до нього, в 20-х днях серпня, щоб познайомити його з
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сею справою. Довідався, що він уже перед тим передав з Відня через т. Дідушка 
акредитив на підмогу проектованому французькому місячнику, що мав інформу
вати про справи «Східної Європи»; з огляду, що той журнал не ввійшов в життя, 
т. Темницький нічого не мав би против того, щоб ся сума перейшла в розпоря
дження редакційного комітету «L'Europe Orientale».

При сій нагоді я виложив т. Темницькому також свої гадки про потребу 
постійної української інституції*, яка ставила б своїм завданням утримування 
зв’язку й інформацію світових кругів про соціальний рух на Україні, діяльність 
соціалістичних українських партій, наукову літературу українську по соціаль
ним питанням, і навідворіт — інформувала українське громадянство про 
світовий соціальний рух і літературу. В моїй голові носились гадки такого 
«Українського соціологічного інституту», який би об'єднав передусім інтелек
туальні сили обох українських соціалістичних партій, приготовив під їх про
водом кадри людей, ознайомлених з соціальними науками, і таким чином не 
тільки виробив би круг співробітників для реалізації своїх наукових завдань, 
але також і українському соціальному, ближче — соціалістичному рухові дав 
нові сили, новий інтелектуальний зміст. В даних обставинах до реалізації 
сього плану було трудно приступити без енергійної матеріальної підтримки 
скарбу УНР, і наскільки наші товариші далі зіставалися в складі кабінету, я 
вважав се можливим, бо момент був такий, що зав'язання подібної інституції 
представлялось дуже потрібним. Перспектива женевського конгресу Інтер
націоналу, дебюту Ліги Націй — на котру ще ми покладали великі надії, наш 
малий соціалістичний Інтернаціонал Східної Європи, його спільний журнал, 
план інформаційних видань, вироблений Комітетом незалежної України, — все 
се обіцювало багато, і тоді, коли пізніше розходження і розбиття української 
інтелігенції не відчувалось і навіть не передчувалось так, як півроку потім, — 
здавалось можливим об'єднати коло сих завдань широкі круги української 
демократії і використати в повній мірі її вільне і невільне пробування за кор
доном на еміграції.

Я знайшов в т. Темницькім повне спочуття для сеї ідеї, як також і для 
нашого паризького органу, в тій формі, яку ми йому надавали: спільного ор
гану соціалістичних партій нових республік, кермованого їх делегатами і за
лежного тільки від них. Він обіцяв відповідно підтримати сі справи перед 
членами кабінету на Україні і зараз зробити, що можна: післати т. Дідушкові 
телеграму, щоб він передав згаданий акредитив скарбникові «L'Europe Orien
tale», а на перші організаційні заходи Соціологічного інституту передати 
400 тис. австрійських корон з грошей, які зіставались в його розпорядженні 
в Відні. Такі плани укладав я тоді, повний віри в будучність Інтернаціоналу, в 
союз соціалістів нових республік — продовження наших старих зв'язків в 
бувшій Росії і в наш український соціалістичний блок, зав'язаний в Парижі. 
Цілий ряд фактів, наших українських і загальніших, доволі скоро зруйнував 
усі сі підстави наших планів. Але тоді, в серпні—вересні 1919 p., ми їх не пред- 
виділи, як не предвиділи діячі, далеко більше втаємничені в секрети світової 
політики, і, виходячи з усіх отсих міркувань, я вибрав собі місце дальшої пра
ці на 1919—1920 р.
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VIII

1 вересня приїхав до мене на село, де я був тоді, т. Чечель з віденської 
групи, щоб узяти інформації про діяльність делегації, й повідомив мене про 
плани тіснішого об'єднання, аж до злиття в одній партії, українських] соціа
лістів]-революціонерів] і с[оціал]-демократів], лівіших течій, по обчищенню їх 
від опортуністичних і скомпрометованих елементів: такі плани йшли як від 
с[оціалістів]-р[еволюціонерів], так і від с[оціал]-д[емократів]. Делегація, як з 
сказаного ясно, принципіально стояла теж на становищі яктіснішої кооперації, 
але переводити злиття партійних груп за кордоном, без порозуміння з ЦК, ні 
т. Чечель, ні я не вважали ми за можливе. Не було сумніву в потребі — від
чуваній і нами, і серед лівіших с[оціал]-д[емократів], — порвати з зиґзаґуватою 
і опортуністичною політикою, котру вели обидві партії, й шукати нового ґрунту 
в лівім об'єднанні, в можливім порозумінні з російськими комуністами — але 
се теж можна було переводити тільки через ЦК. Успіхи Денікіна, що запанував 
на Лівобережжі і саме в тих днях змусив і українців, і большевиків уступитися 
з Києва, як я вже сказав, ставили ясно перед очима пильну потребу утворення 
єдиного революційного фронту против російської реакції, підтримуваної бур
жуазним світом. Я поділився нашими поміченнями, поробленими під час Лю- 
цернської конференції — про необхідність орієнтації на ліві, а не праві західно
європейські соціалістичні течії, ближчі і суголосні нам, — се відповідало вповні 
поміченням і т. Чечеля, і товаришів. Я мав замір в найближчім часі поїхати до 
Берліна, щоб закріпити зв'язки з німецькими незалежними, вияснити їх плани 
щодо найближчої конференції і відповідно намітити план ближчої роботи собі.

Але 22 вересня вернувся з України т. Жуковський, побувавши на конфе
ренції в Вінниці, де зібралися разом обидві частини ЦК, розділені фронтом, 
і партійні товариші, які пробували по той і по сей бік фронту. На сій конфе
ренції, під вражіннями народних повстань против московських большевиків 
(ведених українськими с[оціалістами]-р[еволюціонерами] і незалежними с[о- 
ціал]-д[емократами]) та під натиском правих с[оціал]-демократів], що зо
ставались весь час опорою Директорії, взяли настрої більш помірковані, і 
члени партії зостались далі в складі кабінету. Радянський принцип зазначено 
в резолюціях малорішучо. Се ґрунтовно розходилося з нашими поміченнями 
з-за кордону — і знову в'язало нас в нашій акції.

«Признання права України на самостійність», здобуте українськими де
легаціями на Люцернській конференції, було прийнято нашими товаришами 
на Україні з великим вдоволенням. Але матеріальної помочі, потрібної для 
дальшої роботи делегації, вони не могли дати. Переслали мені через т. Жу
ковського тільки акредитив на 200 тисяч австрійських корон. Се було неба
гато, а гроші, привезені мною з України, приходили вже до кінця. Властиво, 
нерозміняні гривні ще лишалися: частину їх я лишив в сховку, переїжджаючи 
через Галичину, і тепер не міг дістати; частину, котру я не встиг розміняти в 
Галичині, обіцяв розмінювати в міру потреби фінансовий агент УНР за кор
доном, діставши потвердження місцевої місії, що характер моєї подорожі дає 
мені право на розмін. Але потім сповістив мене, що він не може сього робити
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з огляду на зроблений на нього берлінським послом донос, що він розтрачує 
валюту, підтримуючи протидержавну мою роботу. Отже, приходилось жити 
на кредит — в рахунок будучого розміну. В справі моїх проектів Соціологіч
ного інституту т. Жуковський не привіз мені теж нічого втішного. Пок[ійний] 
Одрина, що був товаришем голови кабінету, дуже гарячо прийняв його до 
серця, але нічого конкретного йому не вдалось осягнути. Поки що акредитив 
на 400 тис. австрійських корон був його одинокою базою. Була се маленька 
частина того, що я вважав відповідним забезпеченням сеї інституції і її робо
ти на два роки. Але я рішив не кидати справи, не вважаючи на сі матеріальні 
клопоти, в надії, що в розвою своїм справа знайде більше помочі і спочуття.

З  кінцем вересня виїхав я з т. Жуковським (що приїхав від Ц К  з права
ми емісара для закордону) до Відня, щоб зреалізувати сі акредитиви на Со
ціологічний інститут і на партійну працю за кордоном. Застав ще там т. Тем- 
ницького, який саме від'їздив на Україну, і я передав через нього додаткову 
записку про Соціологічний] інститут. Застав т. Дідушка, який саме віз гроші 
до паризької місії, й добув для нього ще додатковий ордер від т. Темницького 
на передачу 25 тис. французьких] франків з розпорядження редакції «L 'E u
rope Orientale» з грошей, призначених паризький місії. Застав фінансового 
агента Г.Супруна, який сим разом рішучо приобіцяв розміняти мені мої грив
ні, а тим часом, запродавши деякі свої книги на видання «Дніпросоюзу», 
одержав я невеликий аванс на життя*. Се все разом трохи поліпшувало мої 
матеріальні перспективи. Щодо політичних, то з т. Чечелем, який узявся про
їхати до Кам'янця, щоб зв'язатись з ЦК, докладно поінформувати тамошніх 
товаришів про ситуацію і дістати мандати для ширшої делегації на Женевський 
конгрес*, відбули ми кілька довгих нарад, виясняючи необхідність для нашої 
партії більш послідовної і принципіальної політики, орієнтованої на світову 
революцію, а не якісь примари помочі Антанти.

З  Відня з т. Жуковським я поїхав до Берліна, де мав замір, як сказав уже 
вище, ввійти в ближчі зносини з незалежними соціалістами і спеціально ви
яснити їх відносини до будучого конгресу Інтернаціоналу, що мав зібратися в 
Женеві в лютім 1920 р. Я намічав собі Женеву місцем найближчого осідку, в 
зв'язку з сим конгресом і з Лігою Націй*, що мала теж в Женеві розпочати 
свою роботу в найближчім часі. З  Женевою ж — традиційним революційним 
осідком, освяченим працею першого українського соціалістичного ( Драгома- 
нівського) гуртка в 1870—1880-х pp., хотів я зв'язати перші кроки Україн
ського соціологічного інституту. Отже хотів переконатись, чи німецькі неза
лежні — найсильніша, найбагатша інтелектуальними силами і найкраще ор
ганізована з лівих соціалістичних партій, — не змінила своїх відносин до
II Інтернаціоналу, під впливом комуністичної агітації против нього? Чи візьме 
вона участь в сім першім повоєннім конгресі , що по попередніх післявоєн
них конференціях в Берні, Амстердамі й Люцерні мав відкрити акцію Інтер
націоналу в новій широті й показати, що може світовий пролетаріат. Від по
зиції незалежних в сій хвилі залежало дуже багато!

В Берліні я пробув з т. Жуковським чотири дні. Бачив О.Кона, Гильфер- 
дінга, Каутського, Бернштейна, — з котрими зазнайомився в Люцерні. По
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знайомився з Ал. Штайном, референтом східноєвропейських справ в 
«Freiheit». Лідери незалежних твердо стояли на тім, що II Інтернаціоналу 
кидати не треба. Навпаки, треба в нім побороти праві течії, дати йому вираз
ний лівий, соціал-революційний напрям, за його посередництвом осудити й 
ліквідувати недопустимий опортунізм правих соціалістичних груп (як напр., 
німецької «більшості») і зібрати коло нього весь пролетаріат. Формально 
справу участі в Інтернаціоналі мав рішити партійний з'їзд, призначений на 
падолист, але провідники незалежних були певні, що більшість партії в усякім 
разі висловиться за участь в Женевськім конгресі, який має виявити, чи здіб
ний II Інтернаціонал для сеї ролі, чи здобудеться на рішучий осуд опортунізму 
й соціал-патріотизму правих течій?

О.Кон повідомив мене, що прислані мною матеріали про українсько- 
російські відносини він переправив до Москви. Він хотів би, щоб я сам по
бачився з ким-небудь з відповідальних совітських представників; Радек тоді 
сидів у в'язниці, він запитає його, хто міг би замість нього говорити зо мною. 
Пізно вечором перед моїм виїздом я одержав від т. Кона листа, що другого 
дня о год[ині] 11 до мене буде говорити телефоном совітський представник, з 
котрим я можу умовитись щодо побачення. Але я мав виїхати з т. Жуковським
о 6 рано і протелеграфував Конові, що не можу бути при телефоні в визна
ченій годині. По правді сказавши, з огляду на неясне становище нашого Ц К  
ми з т. Жуковським і не вважали себе управненими до яких-небудь заяв, хіба 
для інформації тільки. Ми не знали, що в тім часі вже велись безпосередні 
переговори між Кам'янцем і Москвою за посередництвом т. Платена, і якраз 
наші партійні товариші являлись найбільш гарячими прихильниками порозу
міння. Після приїзду т. Жуковського і аж до повороту т. Чечеля з України* 
ми не мали відомостей від нашого ЦК.

Крім вичислених німецьких соціалістів та членів української місії, в Бер
ліні я не мав ні з ким побачень.

Вернувшися до Праги, я почав ладитися до переїзду до Женеви. З  відо
мостей, які приходили з Кам'янця, виходило, що в ближчім часі відти на 
Соціологічний інститут мені нема чого сподіватись помочі. Хоч Ц К  прийняв 
сю справу дуже до серця і його голова пок[ійний] Д.Одрина підтримував її в 
кабінеті дуже гаряче і В.Темницький також, але головний отаман відмовив 
яких-небудь кредитів на сю мету. Сим справа була вбита, тим не менше, по- 
кладаючись почасти на можливі зміни в українських кругах, почасти — на ті 
зв'язки, які у мене зав'язались за сей час з українськими організаціями в 
Америці (з приводу заснування Комітету незал[ежної] України), я рішив 
вести сю справу далі, і оснувавшися в Женеві, перенести туди також і видан
ня «L'Europe Orientale» — «Eastern Europe». Т[овариш] Д.Ісаєвич, який в 
тім часі вже добився до Парижа, й інші члени редакційного комітету кликали 
мене до Парижа, бо і з матеріального, і з літературного боку справа стрічала
ся з ріжними перешкодами і тертям між представниками національносте ft- 
учасників. Але жити в Парижі постійно я не бачив рації.

26 жовтня я приїхав до Женеви, але слідом мусив виїхати до Берна, щоб 
полагодити своє право жительства. Там я стрівся з делегацією укр[аїнських]
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соц[іал]-дем[ократів] тт. Матюшенком і Дідушком, що приїздили в справі 
своїх паспортів до Парижа, котрих ніяк не могли добитись після Люцернської 
конференції, завдяки чиїйсь секретній атестації, що вони виступали там як 
большевики! Я познайомив їх докладно з своїми планами, і ми умовились по
бачитися в Женеві. Між іншим товариші соц[іал]-дем[ократи] мали поінфор
мувати мене про вислід конференції укр[аїнських] соц[іал]-демократів], яка 
відбулася в Відні в вересні (9 —13.IX ), під проводом т. Матюшенка, — щодо 
дальшої нашої кооперації: обіцяли для нашої інформації передати протокол сеї 
конференції. 2 падолиста т. Матюшенко дійсно приїхав до мене до Женеви з 
сим протоколом, але прочитав мені тільки той пункт, де говорилось про коо
перацію з українськими] соціалістами]-революціонерами]. З  великим 
здивуванням довідавсь я аж тепер, що наш паризький протокол про коопера
цію за кордоном був уневажнений сею конференцією і нас про се не повідо
млено, так що я далі вів усю свою роботу, рахуючи на спільну акцію обох 
партійних делегації, в такім напрямі укладав план організації комітету «L 'E u
rope Orientale» і Соціологічного інституту, покладаючи, що його тимчасове 
бюро буде на паритетнім принципі зложене з представників УП СР і УСДРП. 
Товариші соц[іал]-дем[ократи] приймали до відома мої плани, нічим не на
тякаючи на своє відмінне становище. Тим часом з сього протоколу, прочита
ного т. Матюшенком, я дізнавсь, що вже в вересні згадана конференція, ви
слухавши справоздання тт. Матюшенка і Дідушка, констатувала, що запро
поноване делегацією укр[аїнських] соціалістів]-революціонерів] співробіт
ництво, прийняте делегацією укр[аїнських] соц[іал]-дем[ократів] і затвер
джене липневою закордонною конференцією УСДРП, показалось в дійснос
ті трудним, з тих причин: по-перше, не виявилось обопільного довір'я, по- 
друге, — між соціалістами]-революціонерами], які пробуваютьза кордоном, 
нема людей, з котрими б було інтересно працювати спільно (виїмок з сеї ха
рактеристики зроблено тільки для моєї особи), і, по-третє, — закордонні 
соціалісти]-ревОлюціонери], не маючи власних фондів, хочуть вести роботу 
на гроші соц[іал]-дем[ократів]. Тому делегація ухилилась від скликання за
кордонного соціалістичного з'їзду і взагалі, очевидно, соц[іал]-дем[ократи] 
не вважили бажаним дальше співробітництво. Я констатував, що ми нічим не 
заявляли бажання користуватись фондами соц[іал]-дем[ократів], — з чим і 
т. Матюшенко згодився, що се місце протоколу було невідповідно постилізо- 
ване. Констатував я також, що брак обопільного довір'я не був нічим задо
кументований і одинокий неприємний інцидент в Люцерні був зараз же на 
місці ліквідований. Тим не менше зіставався факт, котрого вже не можна було 
змінити, що кооперація обох делегацій за кордоном, на котру я весь час раху
вав, була розірвана соц[іал]-демократичною] конференцією, і її треба було 
рахувати ліквідованою. З  сею прикрою новиною, котру нам так пізно і при
нагідно — після того, як я бачився з т. Дідушком в Відні при кінці вересня і 
в Берні з обома товаришами, — аж тепер подано до відома, прийшлось мені 
вибиратися з Женеви до Парижа.

З а  тих кілька день, що я пробув у Женеві, я обійшов визначніших женев
ських діячів — публіцистів, професорів, політиків, пробуючи ґрунт — по-



136 СТАТТІ, ВМ ІЩ ЕН І В ЖУРНАЛІ «БО РІТЕС Я  -  П О БО РЕТЕ /»,

скільки він відповідав тим планам діяльності, котрі я мав. Передусім хотів я 
вияснити, чи Женева буде дійсно місцем осідку Ліги Націй, бо Швейцарія 
все ще не приступила до сеї Ліги, а, з другого боку, ходили поголоски про 
заходи бельгійського правительства, щоб зробити її осідком Брюссель. Всі 
женевці, з котрими мені довелось побачитись за сі дні, — а між ними були 
люди дуже освідомлені і впливові, заявляли мені, що Швейцарія до Ліги Н а
цій ввійде безсумнівно, і осідком її Женева буде напевно. До моїх планів 
оснувати в Женеві центр, який би зв ’язав представництва нових республік 
Східної Європи і служив би посередником між ними і західним світом, вони 
ставились дуже прихильно. Українська справа викликала в них симпатію — 
хоч се були все люди молодші, які не пам'ятали нашої старої еміграції 1880-х 
років. Правда, представників нашого східноєвропейського Інтернаціоналу в 
Женеві в сей час було мало: східноєвропейська революція відкликала значну 
частину старої еміграції до домів, інші поперекочовували до Парижа й інших 
великих політичних центрів — в ролях офіціальних або офіціозних представ
ників нових урядів. Але можна було напевно сподіватись, що коли Ліга Націй 
відкриє в Женеві свою діяльність, вона протягне всю сю братію, представни
ків нових республік, назад до сього старого огнища демократичних і револю
ційних традицій. Треба тільки загодя приготовитись до сього моменту.

Особливо гарячого прихильника моїх планів я знайшов в т. Чхенкелі, який 
в ролі генерального представника грузинських інтересів за кордоном жив в 
Женеві вже кілька років, мав значні зв'язки і, як здавалось мені, знав добре 
Женеву й її ресурси. Він заявив, що сам, власне, від довшого часу носився з 
аналогічними планами: зробити Женеву закордонним осередком східноєвро
пейських республік, організувати їх спільний інформаційний орган, і т. д. Мої 
гадки — перенести до Женеви «L'Europe Orientale», заснувати при ній спіль
не телеграфне агентство, організувати Соціологічний інститут, дуже йому 
подобались. Він брався написати до грузинської делегації в Парижі, щоб вона 
підтримала сі плани, заявляв готовність послужити своїми женевськими 
зв'язками, і т. д. По його гадці, треба було передусім з самих женевців і ріж- 
них західних діячів, які проживають тут, заснувати товариство для пропаган
ди в інтересах Європейського Сходу і з його поміччю вести свою роботу. На 
жаль, одначе, сам Чхенкелі вже кінчав свою роботу за кордоном і ладився 
додому, але він заявляв, що його співробітники, які зостануться в Женеві й 
Берні, послужать сьому ділу з усею енергією.

IX
В Парижі сим разом я пробув три тижні (4—23.X I). З  виїмком кількох 

французьких учених, котрих я заходився притягнути до участі в «L'Europe 
Orientale» і в проектованих виданнях Соціологічного інституту, я обертався 
весь час майже виключно в редакційнім гурті «L'Europe Orientale» і соціаліс
тів нових республік; поза тим з офіціальних політиків не бачив нікого, крім 
чеського міністра Бенеша, що приїздив тоді до Парижа, і українського посла 
Тишкевича, в справах, про котрі оповім нижче. З  офіціальних росіян сим 
разом не бачив нікого, як і попереднім разом.
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Т[овариша] Ісаєвича я застав не зовсім здоровим і не міг через те так 
часто бачитися з ним, як першого разу; тим не менше зіставались ми весь час 
в тіснім контакті і співробітництві. Передусім заходились ми коло організації 
Комітету незалежної України, уложили на загальних зборах його регулямін, 
план видань, розподіл коштів; до українських часописей в Америці було ви
слане докладне справоздання з надісланих жертв і план їх витрати. В зв'язку 
з виложеними вище планами, в курсі котрих весь час був мій товариш, рішено 
діяльність Комітету пересунути на Женеву і поставити її в тісніший зв'язок з 
Соціологічним інститутом, що на випадок ліквідації Комитету] нез[алежної] 
України мав перейняти на себе його фонди і реалізацію його видавничого 
плану — так, власне, було порішено на сих зборах і включено в регулямін 
Комитету] нез[алежної] України. Виділено частину коштів на покриття тих 
видань, які мали бути випущені в першу чергу, і другу асигновано на покрит
тя коштів «L'Europe Orientale» та рішено взагалі підтримувати се видавництво, 
скільки лише позволять засоби Комітету.

Матеріальна сторона «L'Europe Orientale» дійсно була дуже незабезпе- 
чена. Всі наші заходи коло реалізації того міністеріального асигнування 25 тис. 
французьких] франків, коло котрого я стільки находився і наїздився, зійшли 
на ніщо. Т[овариш] Дідушок повідомив мене з Лозанни, де він все ще зістав
ся, що, не маючи змоги добути візи до Франції, він переводить всі гроші 
просто до паризької місії, в тім і ту суму, яку мав він виплатити скарбникові 
«L'Europe Orientale», а мені рекомендує звернутись по неї до посла Тишке- 
вича і для того посилає на мої руки розпорядження міністра заграничних справ 
про виплату сеї суми редакційному комітетові «L'Europe Orientale». Се був 
зовсім несподіваний оборот. Я звернувся до гр[афа] Тишкевича, який обіцяв 
мені «при першій можливості» виплатити сі гроші редакції «L'Europe Orien
tale», але ся можливість так і не прийшла, і скромні фонди Комітету незалежної] 
України зостались єдиними, звідки ми могли щось дати на се видання. А  тим 
часом на нас, українців, головно й лягла матеріальна сторона сього видання, — 
як, зрештою, і редакційне ведення. Хоча представники всіх нових республік, 
в більшій або меншій мірі, використовували сю маленьку трибуну, але тільки 
дві національні групи сплатили пайку, яка на них припадала; інші ж заплати
ли дуже мало або не заплатили й зовсім нічого.

Наш східноєвропейський Інтернаціонал не був уже такий дружний і одно
стайний, як раніше. Підтяла його і Антанта, підтяла й наша політика. Балтій
ські держави — в першій лінії Естонія, в дальшій Литва й Латвія вважали 
справу признання їх державної самостійності Антантою на добрій дорозі й 
давали зрозуміти від часу до часу, що їм так дуже не залежить на кооперації 
з іншими республіками. З  другого боку, зближення правительства УНР до 
Польщі і уступки, пороблені польським претензіям (про котрі повторялись 
звістки все більше і більше уперто, напливали відомості все більше конкретні), 
знеохочували до України ті республіки і національні групи, які мали свої супе
речки з Польщею, — от як Литва, в першій мірі. Та й новий голова паризької 
місії Тишкевич, захоплений одною ідеєю — позискання прихильності Антан
ти, не інтересувався зв'язками з малими народами і закинув практику нарад 
представників нових республік, яка була виробилась за його попередника.
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Горнулись коло «L'Europe Orientale» і нашого об'єднання народності, 
подібно нам обділені ласкою Антанти, — кубанці, Північний Кавказ, Азер
байджан. Подібно як і ми, вони прийшли до переконання про абсолютну 
безвиглядність й шкідливість антантської інтервенції, яка тільки електризува
ла большевицький мілітаризм, розбуджувала імперіалістичні й націоналістич
ні настрої, паралізувала наладження якихось можливіших відносин. На перших 
редакційних зборах, які відбулись по моїм приїзді, 5.XI, всі присутні одно
душно стали на позиції необхідності порозуміння з совітською Росією, і тут 
виникла гадка, котру десять день пізніше пустив, як зонд, в політичну опінію 
Ллойд-Джордж: відновлення старого плану східноєвропейської конференції, 
що проектувалась весною 1919 р. на Принцевих островах (Принкіпо)*— 
тільки не з представників партій і громадських організацій бувшої Росії, а 
делегатів Росії й нових республік. В сім напрямі рішено було пустити вступну 
статтю в «L'Europe Orientale», котру було поручено написати мені, а кубан
ський делегат взявся детальніше розробити ті умови, на котрих могло б ста
тися порозуміння нових республік з совітською Росією. Ся ідея «Нового 
Принкіпо» на хвилю захопила нас, як можлива розв'язка; коли вона слідом 
стала предметом дебати в англійськім парламенті, се було нам приємно, що 
ми, мовляв, так добре відчули ситуацію. Представники офіціальних місій 
нових республік зібрались на нараду, щоб обсудити сей проект. Але тут уже 
виявилась деяка розбіжність гадок: литовський представник заявив, що Лит
ва не заінтересована конференцією, бо її фактична незалежність признана 
Антантою; грузинські делегати висловлювались против яких-небудь авансів 
большевизму, вони стояли при старій формулі: ні царизму, ні большевизму, 
тимчасом як більшість в тім часі приймали вже формулу: краще большевизм, 
ніж царизм. Проект вступної статті, виготовлений мною, підпав значним 
змінам*. Ся стаття і умови порозуміння з большевиками, виложені в статті 
кубанського делегата, звернули на себе увагу в європейській пресі. Але проект 
«Нового Принкіпо» не знайшов спочуття в французьких кругах, й ідея ся 
пропала.

Зіставалась ще начебто одна інстанція, котра могла б посередничити в 
помиренні совітської Росії з новими республіками: Ліга Націй, і я написав 
таку статтю в «L'Europe Orientale»: се було продовження концепції Люцерн- 
ської конференції — перетворити Лігу Націй в представництво парламентів, 
в котрих мали здобути рішаючий голос соціалістичні представництва. Але 
дійсність ішла тим часом іншими дорогами. Соціалістичні партії в тодішнім 
своїм характері не були спроможні здобувати суспільність. Якраз при мені 
переходили вибори до французького парламенту, в котрих соціалістична пар
тія була розгромлена організованою спілкою правих буржуазних партій. Вони 
викликали в соціалістичних кругах вражіння прикре, гнітюче. Правда, толку- 
валось се тактичними помилками самих соціалістів, які занедбали практичні 
вимоги біжучого дня, якими боліли широкі обивательські і робітницькі круги і 
котрими їх можна було потягнути за собою і побити правих. Особливо наші 
грузинські товариші іронізували над французькими соціалістами, що вони на 
передвиборчих зібраннях склоняли і спрягали Леніна і Троцького, наче на
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петербурзьких мітингах, пустивши без уваги реальні справи французького 
життя. Без сумніву, в сім було чимало правди, але в кожнім разі імпотенція 
старого соціалізму викрилась яскраво — і се було одною з перших пересторог 
нашим надіям, які ми покладали на II Інтернаціонал.

Українські круги були збентежені відомостями про порозуміння уряду У HP 
з Польщею, властиво, його субмісію, перехід під польський протекторат і по
роблені в зв'язку з тим уступки в справі Галичини (і також Бессарабії — на 
користь Румунії). Не тяжко було передбачати важкі послідки сеї політики. 
Галицький делегат В.Панейко, який досі входив в склад єдиної української 
місії, бачив себе змушеним подати ноту до французького уряду і Ради Чоти
рьох*, застерігаючись против яких-небудь кроків, котрі б український уряд 
робив в галицькій справі, і вийшов з складу місії. Перед самим моїм виїздом в 
місії були одержані звістки про передачу Кам'янця Петлюрою полякам і виїзд 
до Польщі. Ми з т. Ісаєвичем дуже були заклопотані, не знаючи нічого про 
позицію супроти сих подій нашого Ц К  і наших товаришів, які входили в склад 
кабінету. Все се грозило дуже серйозними ускладненнями і нашим планам.

X

Не вважаючи на всі сі події, які значно перебивали наші наміри, я все-таки 
не вважав їх розбитими і, приїхавши до Женеви (24.X I), з усею енергією 
взявся до організації того східноєвропейського осередку, про котрий говорив 
з людьми в мій перший приїзд. Поділився своїми паризькими вражіннями з 
Чхенкелі, і він настоював на тім, що утворення такого центру в даних обста
винах зостається доконче потрібним. По адресам, даним мені з Парижа ар- 
мянськими дашнакцутюнами, я розшукав в Женеві вірмен — було їх небага
то, і переважно люди аполітичні. Познайомився з внуком славного Шаміля, 
молодиком, сином його доньки, Шамілем-Шаплі, представником Північного 
Кавказу, який завідував інформаційним бюро. Повидав проф. Пітара, антро
полога і етнографа, який спеціально інтересувався Кавказом, а займавсь 
і Східною Європою взагалі, проф. Мільо, звісного економіста (соціаліста), 
проф. Моріо — спеціаліста по міжнародному праву, який інтересувався проб
лемою державності малих народів, і багатьох інших людей, які, вірні старим 
женевським традиціям, уважали своїм обов'язком підтримувати визвольні 
змагання наших народів. По сім 4, 5, 7, 8 грудня відбулись перші наради 
представників, на яких було намічено ближчі завдання нашої кооперації в 
Женеві: підтримки й перенесення до Женеви «L'Europe Orientale», план 
організації швейцарського товариства «незалежності нових республік Східної 
Європи», котрим ближче мав займатись проф. Пітар, і комітету представни
ків нових республік, що мав зайнятись пропагандою в інтересах їх, і т. д. 
Справа приступлення Швейцарії до Ліги Націй була в тім часі вже запевнена, 
але Ліга за сей час встигла багато стратити з своєї ваги, через опозицію в 
Сполучених Державах (яка скінчилась тим, що Сполучені Держави до Ліги 
не ввійшли), і через ослаблення Інтернаціоналу, котрий в наших очах мав бути 
властивим диригентом Ліги. Перша сесія Ліги з огляду на позицію Спол[учених]
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Держав все відкладалась. Проектовані нами організації мали тим часом за
йнятись приготовчою пропагандою в інтересах визволених народів бувшої 
Росії між швейцарським громадянством і тою космополітичною інтелігенцією, 
осідком котрої здавна являється Женева.

Я виладив обіжника до українських організацій в Америці*, де виясняв 
потребу утворення постійного українського пункту на еміграції, на взірець 
того, як поляки заснували після краху свого повстання, в Раперсвілі коло 
Цюриха; вказував на приклад вірменських емігрантів-робітників Америки, 
які, в скромніших розмірах, зробили те саме для своєї еміграції в Женеві — 
радив їм на ім'я котроїсь з своїх організацій теж купити хату в Женеві, котра 
могла б послужити таким притулком для української еміграції — для україн
ського архіву, бібліотеки, складу видань, котрі розгублюються й розтрачують
ся безслідно через брак такого постійного, нейтрального центру. Звертав 
увагу також на негайну потребу підтримати видання «L'Europe Orientale» — 
«Eastern Europe», котре лягло всім тягарем на Комітет незалежної України і 
вичерпувало його фонди, так що — коли не прийдуть з поміччю американські 
земляки, то воно буде змушене припинитись.

Від т. Чечеля, який їздив на Україну в падолисті, я одержав від Ц К  на
решті деякі інформації. З  огляду на потребу більшого представництва в Інтер
націоналі ЦК, відповідно нашим відомостям, переданим т. Чечелем, поши
рював нашу делегацію, додаючи до неї, крім т. Жуковського, який перед тим 
був наділений правами закордонного емісара, ще трьох членів (тт. Чечеля, 
Шрага і Толмачова). Сій новій делегації даний був спеціальний регулямін 
щодо її прав. Передані були деякі інформаційні матеріали, але, на жаль, Ц К  
не міг передати ніяких фондів, крім невеликого депозиту, переданого за кордон 
ще в 1918 p., і так само небагато я міг уділити їй з своїх фондів, потім як фі
нансовий агент УНР дійсно розміняв мої гривні.

Пишучи поштою, т. Чечель не вважав можливим поінформувати мене 
докладніше про переговори, які велись з большевиками з участю наших това
ришів*. Т[овариш] Севрюк, який приїхав з т. Чечелем разом і прибув в тім 
часі до Швейцарії, також міг дати тільки дуже загальні відомості про ситуацію 
перед їх виїздом: в переддень галицької угоди з Денікіним* і передачі Кам'ян- 
ця полякам Петлюрою*. Деякі листи від товаришів-селян з Центральної Ради 
були дорогоцінні для нас тим, що освітлювали настрої селянства в сей критич
ний момент, в котрім ще раз переломлювалась наша політична орієнтація. 
Відомості т. Чечеля й інших людей, які прибули в тім часі до Швейцарії, ма
лювали несказанну біду, в котрій опинилось українське військо й українська 
інтелігенція, що збилась була в Західнім Поділлі і відти мандрувала до Поль
щі. Відомості часописей відкривали в тім самім часі вже докладний образ тих 
нужденних капітуляцій, на які йшла Директорія і уряд УНР, щоб купити собі 
захист в Польщі, яка саме в тім часі лютувала против української людності 
Галичини, вживаючи заходів, на які ще не бралась ніяка суспільність з пре
тензіями на цивілізованість.

Становище було незвичайно тяжке, бо в той момент і останнє прибіжище 
наше, на яке ми покладали якісь надії, — Інтернаціонал умирав уже очевидно.
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Партійний з'їзд незалежних, що відбувся замість падолиста в грудні, 
против сподівання лідерів узяв значно лівіший курс і величезною більшістю 
постановив виступити з II Інтернаціоналу та шукати порозуміння з Третім. 
Прочитавши се, ми, соціалісти нових республік, які були тоді в Женеві, не 
потрібували до сього коментарів. II Інтернаціоналові кінець; конгресу, очевид
но, не буде. Кілька день пізніше, 24.XII, прийшло, дійсно, повідомлення 
секретаріату II Інтернаціоналу, що Женевський конгрес відкладається на 
неозначений час.

В тих же днях я прочитав тексти варшавських декларацій У H P з 2 грудня* 
а один з українських с[оціал]-демократів], приїхавши до Женеви, повідомив 
мене про розділ, який ставсь у її закордонній групі: вихід лівих і організацію їх 
в окрему комуністичну групу, і берлінські відомості про те, що Мазепа з части
ною кабінету відійшли від Директорії й організувались в Білій Церкві окремо, 
в контакті з большевиками. Ситуація заплутувалася все гірше.

Я почував себе дуже прикро в сих обставинах, особливо тому, що був сам 
один, і з товаришами по делегації міг підтримувати тільки поштові зв'язки. 
Мої заходи стягнути до Женеви принаймні ще когось із членів делегації не 
вдались. Відложення конгресу значно зменшувало рацію і мого власного про- 
бутку в Женеві. Ліга Націй теж все більше тратила своє значіння взагалі і 
спеціально — з становища соціалістичних партій. Але поки я був там, я ста
равсь використати свій побут, як міг.

Матеріали, надіслані Центральним комітетом, привезені т. Чечелем 
іншими, я вважав своїм обов'язком ужити для інформації. В порозумінні 
з т. Ісаєвичем, як секретарем делегації, ми рішили випустити інформаційну 
брошуру на французькій і англійській мові про Галичину — котру саме в тім 
часі Клемансо віддавав полякам без усяких застережень, при мовчазній згоді 
Ллойд-Джорджа, всупереч ранішим постановам Найвищої Ради. Я написав 
відозву в сій справі «До цивілізованого світу», додав історичну записку і 
кілька документів про польські звірства: се все разом розіслано було до со
ціалістичних партій і випущено двома окремими брошурами по-французьки і 
по-англійськи, під фірмою закордонної делегації У П СР (Pour la Galicie. Appel 
à la démocratie mondiale. For Galicia*. Appeal to the world democracy). Разом 
з тим Комітет незал[ежної] України випустив також аналогічну відозву «До 
цивілізованого світу» по-французьки й англійськи*.

З  огляду, що уряд УНР, при всім його величезнім закордоннім диплома
тичнім апараті*, як виявилось, не мав ніякого зв'язку на місці в Женеві ні з 
старим Міжнародним Червоним Хрестом, ні з новим антантським (властиво — 
американським), які мали в Женеві свої центральні установи, я за прикладом 
товаришів-грузинів нав'язав з ними зносини і виладив на їх бажання меморіал 
про страшне становище Галичини й України і необхідність їм помогти.

До Англійської робітничої партії (до її бюро заграничних справ) і до Анг
лійської незалежної партії (на руки Рамсей Макдональда) я виладив і вислав 
з кінцем грудня два меморіали, де описував тяжке становище України між 
большевицьким і денікінським наступом, розвивав гадку про соціалістичну 
інтервенцію між Україною і Московщиною, для порозуміння між ними, а
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против підтримування Денікіна і всякої іншої російської контрреволюції. Вка
зував також на необхідність заходів коло реконструкції ширшого Інтернаціо
налу, на місце другого, який виявляв очевидну нездатність до життя. Пізніше 
я виладив подібний, ще ширший меморіал для соціалістів Полуд[невої] Аме
рики, які звернулись до мене по інформацію в східноєвропейських справах.

Потім, як став відомий вихід з II Інтернаціоналу цілого ряду партій, я ще 
раз написав до Рамсей Макдональда, до Ц К  Комітету німецьких незалежних, 
до генерального] секретаря романської секції Швейцарської соціалістичної 
партії (по місцю свого пробутку), висловлюючи спочуття заходам коло утво
рення єдиного Інтернаціоналу (четвертого, як тоді його називали) і просячи 
держати нас в курсі сих заходів.

28 грудня в газетах з'явилась звістка про промову Клемансо в паризькім 
парламенті, де він згадував про порозуміння з Ллойд-Джорджом в галицько- 
польській справі і висловив свої звісні погрози московським большевикам — 
обвести їх кільчастим дротом при помочі сусідніх держав: газети вичисляли 
Польщу, Румунію, Чехо-Словаччину й Україну. В сім часі якраз згаданий 
український с[оціал]-д[емократ] оповів мені берлінські вісті про те, що М а
зепа з іншими міністрами не пішли за Петлюрою до Польщі, а ввійшли в 
зв'язок з київським совітським урядом. Я на сій підставі написав листа до 
редакції «L'Humanité»*, де висловлював своє переконання, що рахунки на 
Україну, як на учасницю протибольшевицького блоку, являються безпідстав
ними, бо ліві групи не підтримують політики Петлюри, — і наводив отсі 
звістки, привезені з Берліна. Редакція без попередження надрукувала сей 
лист, який тоді наробив великого шелесту в українських кругах, як перша 
маніфестація нашого розходження з політикою Петлюриного уряду. На жаль, 
подробиці, переказані товаришем с[оціал]-демократом] щодо білоцерківсько
го уряду, не були точні (а редакцією були ще більше перекручені) — хоч факт 
відірвання лівих груп від уряду, і самої групи Мазепи в тім числі, в ґрунті речі 
був вірний; фактичні спростування, котрі я потім післав, на підставі вірніших 
відомостей, не були редакцією надруковані.

Після Нового року відбулись установчі збори представників нових рес
публік, які проектувались перед Різдвяними святами, але через виїзд декотрих 
осіб були відложені. Перше зібрання зійшлось у мене 6 січня — коли я вже 
одержав з Праги телеграму від т. Жуковського, що вернувся з подорожі до 
Галичини і закликав мене якнайскорше прибути. В зборах, крім мене (що ви
ступав тут з огляду на характер акції не як представник делегації, а як член 
Комітету незалЄжної] України, разом з Ол. Коваленком), взяли участь ще 
такі групи: Грузія, Арменія, Азербайджан, Північний Кавказ, Латвія (Литва 
бокувала — з причин, вказаних вище).

Рішено було просити наших швейцарських приятелів зібрати установчі 
збори «Ліги незалежності народів бувшої Росії» і якскорше організувати під 
їх фірмою публічний мітинг в сій справі. 8 січня дійсно відбулись установчі 
збори Ліги під проводом президента женевського «Grand Conseil» (парламен
ту Женевської Республіки), який підчеркнув, відкриваючи сі збори, що він 
уважав своїм обов'язком підтримати заходи б[увшого] президента українсько
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го парламенту. Місяць пізніше, 11 лютого, відбувсь великий і ефектний мітинг, 
на котрім ріжні визначні женевські учені, публіцисти й громадські діячі виголо
сили реферати про поодинокі народи б[увшої] Росії й їх змагання до незалеж
ності, і винесено резолюцію — просити передусім Швейцарський Союз про 
фактичне признання нових республік і всі улегшення для їх горожан на тери
торії Союзу, нарівні з іншими державами, самостійність котрих признається 
de jure. Щ е пізніше, під фірмою тої ж Ліги відбувся другий мітинг, присвяче
ний спеціально Україні, під гаслом «Біда України». Але я не був присутнім ні 
на однім, ні на другім, — я був уже в Празі.

Перед самим виїздом, користаючи з приїзду представників ріжних соціа
лістичних груп б[увшої] Росії на сей з'їзд, відбуто у мене невелику конферен
цію, щоб обговорити ріжні справи, котрі ми відкладали до Женевського кон
гресу. Між іншим тут була вироблена спільна відповідь на меморандум про
тесту, засланий російськими соціалістами]-революціонерами] (правими) до 
секретаріару II Інтернаціоналу після Люцернської конференції, против змагань 
до незалежності народів б[увшої] Росії. Відповідь розкривала імперіалістичний 
протисоціалістичний підклад сього протесту російських соціалістів]-револю
ціонерів]. Вона була потім розіслана соціалістичним партіям і органам.

X I

Утеча Петлюри від армії до Варшави і декларації, пороблені його пред
ставниками на користь Польщі, в першій хвилі були відчуті українським 
громадянством, як повна і безповоротна смерть Директорії. Наші товариші, 
які зіставалися ще в складі кабінету або на ріжних офіціальних становищах, 
рішили відійти від уряду У Н Р*; в ріжних кругах виникала гадка про скликан
ня Центральної Ради. Про Мазепу, як я вже сказав, ішли відомості, що він 
розірвав також всякі відносини з Директорією*. Велику цікавість викликала 
рада, зав'язана в районі Хмільника — Літина під гаслом конгресу з больше
виками. З а  кордоном проектувавсь конгрес представників усіх партій, який 

організував якесь національне представництво на місце директоріального. 
Ного призначено було в Празі, перед 10 січня. В зв'язку з сими всіма поді
ями і вістями мої товариші по новій делегації, які пробували в Чехії й Австрії, 
вважали доконче потрібним зібратись, щоб означити свою політичну лінію, 
^конституюватись, і виробити план дальшої діяльності. З  огляду, що приїхати 
їм до Швейцарії або Франції, де пробували інші товариші, було неможливо 
через паспортові трудності, вони закликали нас прибути якомога скорше до 
Праги на сю конференцію. Се було теж нелегке завдання — приїхати так 
екстрено. З  великим трудом добрався я до Праги 16 січня, але що один з 
товаришів, М.І.Шраг, захворів і не міг приїхати зараз, конференція, кінець 
кінцем, була відложена і відбулась тільки місяць пізніше, 16—19 лютого в 
Празі таки.

З а  сей час Директорія до певної міри встигла віджити. Проектований 
конгрес партій і громад[ських] організацій не відбувся (мені тільки, в зв'язку, 
мабуть, з сими планами, нарешті, розміняно гривні, що дало мені змогу пере
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дати на видатки делегації частину грошей, одержаних мною від ЦК). Секретар 
празької міси, що приїхав з Варшави, привіз звідти відомість, що Мазепа з то
варишами зв'язався з Директорією, через т. Безпалка, який, приїхавши до 
Варшави, рішучо заперечив які-небудь зв'язки з совітським урядом і для ан- 
тантських кругів декларував дальшу безоглядну боротьбу У HP з большевика
ми. Праві соц[іал]-дем[ократи] далі зостались опорою Петлюри.

Міністр фінансів т. Мартос, що в тім часі приїхав до Праги, дав мені 
роз'яснення щодо одержаної мною асигновки, які я вже подав вище, і запев
нив, що Український соціологічний інститут більше не дістане ніяких кредитів 
в данім моменті. На його думку, з одержаних грошей я зміг би зложити біб
ліотеку для Інституту*— все, що, по його гадці, можна було з ними зробити. 
Я признав справедливість сій думці, і як я і мої товариші вважали також за 
добре використати сей час, щоб зібрати ще деякий матеріал для конференції, 
між іншим довідатись ближче про становище німецьких незалежних між 
другим і третім Інтернаціоналом, ми всі вибрались в сім часі до Берліна (26.1), 
де кождий з нас мав свої справи — я, власне, хотів розглянутись по книгарнях 
для бібліотеки Соціологічного інституту, т. Жуковський мав ліквідувати свої 
службові обов'язки, т. Чечель — залагодити справи кооперативні.

Я почав свої берлінські візити з О.Кона, і він, вийшовши до мене, сказав, 
що, отримавши мою візитівку, передусім подзвонив до чоловіка, який мав 
намір розмовитись зі мною в жовтні, — коли я виїхав з Берліна ранком того 
дня. Се совітський представник Віктор Копп, він зараз при телефоні й хотів 
би зо мною умовитись щодо побачення; поговорити з ним, по гадці Кона, дуже 
було б варто, бо він через Литвинова міг би зв'язатися радіо з Москвою і в 
кілька день мати відти відповідь. Маючи повне довір'я до О.Кона, я не вважав 
можливим ухилитись від сеї розмови. Від т. Чечеля і від інших новоприбулих 
я нарешті мав доволі докладні відомості про переговори, які велись між укра
їнцями і большевиками через т. Платена восени, і ті умови, які були постав
лені з обох сторін; з огляду, що переговори з української сторони вели тт. М а
зепа і Одрина і в делегації до Москви були вислані представники обох пар
тій — тт. Любинський і Бендзя, я не бачив уже тепер нічого незручного в 
таких переговорах з офіціальним совітським представником і запропонував 
сьому чоловікові при телефоні побачитись з усею нашою делегацією. Він, од
наче, просив розмовитись наперед удвох, щоб вияснити, чи є якийсь ґрунт для 
такої розмови. З  уповажнення товаришів, котрим я розповів про розмову, я 
того ж самого дня, 27 січня, мав з Коппом се побачення.

Копп почав свою розмову заявою, що Росію треба негайно замирити з 
Україною, в їх обопільнім інтересі. «Ні ми без вас, ні ви без нас не можете 
утримати Україну». Тому, по його гадці, було б бажано уставити на Україні 
таке співробітництво, яке було в Росії в перші місяці після большевицького 
перевороту — комуністів з лівими соціалістами-революціонерами. «Бо муси
те признати, — заявив він, — що таки комуністи мають на Україні за собою 
якість елементи, принаймні по великих містах, коли можуть в них триматись». 
Але умовою щирого, швидкого замирення мусить бути перетворення України 
в совітську республіку: тоді все інше буде тільки деталлю — признання її 
самостійності, вивід російського війська з України і т. д.
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На се я відповів, що УП СР не треба аж ставити умовою признання ра
дянського приципу, бо вона прийшла сама до переконання, що Україна в даних 
умовах мусить прийняти радянську організацію, правда, — відмінну від мос
ковської. Але інші українські партії не так ставляться, і мені не ясно, чому він 
настоює на сій умові «совітської України»? Чи відомі йому умови, принесені 
Платеном? Большевики не ставили тоді умовою совітську організацію: вони 
жадали тільки економічного договору і свободи акції для комуністів на Украї
ні. Чи йому відомі результати делегації, висланої українськими партіями в 
відповідь на сі пропозиції? Коли Копп сказав, що місія Платена йому відома 
(хоч я не дістав вражіння, щоб він мав про неї і взагалі про відносини на Украї
ні дуже ясне поняття), — я висловив гадку, що перше, ніж вести якісь нові 
переговори, було б найкраще засягнути відомості з Москви про сі попередні 
переговори, і коли б виявилось, що вони за щось зачіпились, постаратись 
зрушити їх з тої мертвої точки. Копп мені казав, що він, Копп, міг би через 
Литвинова дістати з Москви відповідь дуже скоро.

Але т. Копп мав іншу гадку; щоб знестися з Москвою через Литвинова, 
на се б пішло 2 або й 3 тижні, тому, на його думку, було б краще втрьох, з 
представником українських соц[іал]-демократів], виробити спільний мемо
рандум про ті умови, на котрих би можна б замирити обі республіки, він би 
переслав його до свого уряду, ми до свого, і так кожда сторона постаралась 
би своїм впливом нахилити свій уряд до згоди на сих умовах. Він, правда, не 
має від свого уряду мандату на такі переговори, але, знаючи загальні наміри 
його (другим разом сказав, що спирається на звісній декларації Леніна), — він 
думає, що може вказати ті підстави, на яких могло б збудуватись тривке і щире 
замирення: власне, на тім, щоб українці прийняли совітський принцип. Бо 
порозуміння совітської Росії з демократичною Українською Республікою не 
могло б дати тривкого замирення: «Зараз би однаково пішли нарікання на те, 
що ми зриваємо її зсередини большевицькою агітацією». Тривка згода могла 
б бути тільки з Україною совітською. Отже, він, Копп, бажав би побачитись 
іще з українськими соц[іал]-дем[ократами], щоб порозумітись про се. Просить 
вияснити, в чім розходження між українськими] соц[іалістами]-рев[олюціо- 
нерами] і українськими] соц[іал]-демократами], і які відміни я розумію в 
совітськім принципі, як його приймають укр[аїнські] соц[іалісти]-рев[олюціо- 
нери], — бо ж сі відміни не можуть бути так великі, щоб від совітського 
принципу зіставалась тільки одна назва.

На се йому сказано, що, скільки нам відомо, укр[аїнські] соц[іал]-демо
крати] на своїй останній конференції, відбутій перед кількома днями в Берлі
ні, теж прийняли радянський принцип, — розходження в його розмумінні 
т. Копп зможе собі вияснити на побаченні з ними. Щ о ж до тих відмін, які 
українські відносини вносять в приложения радянського принципу, щоб ціни
ти, наскільки вони основні, треба насамперед уставити, що треба вважати 
істотним в сім принципі. Копп відповів, що істотою совітського устрою явля
ється принцип, по якому політичними правами користуються тільки елементи 
трудові, які не експлуатують чужої праці: робітники, ремісники, селяни, які 
не використовують чужої праці, і також трудова інтелігенція. Тоді йому по
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яснено, що сей трудовий принцип на Україні був прийнятий ще з часів Трудо
вого конгресу*. Розходження лежить, очевидно, не в нім, а в тактиці. Больше
вики повинні лишити самим українським радянським партіям проводити сей 
принцип в життя, а не силкуватись організувати совітську Україну з Москви, 
московськими силами, без українців, так, як се роблять. Біда пішла з того, що 
купка київських большевиків, ГТятаков і К°, захотіла правити Україною, 
спираючись на багнети червоної армії, і тепер совітський уряд України спира
ється не на радянські українські групи, до котрих відкликується т. Копп, а все 
на ту ж російську військову силу. Поки така тактика буде продовжуватись, 
ніяке проголошення радянського принципу не поможе. Замирення можливе 
тільки під умовою, щоб совітська Росія щиро й рішучо зріклася всякої інтер
венції в українських справах і полишила українським комуністам своїми сила
ми доказувати, що вони можуть.

Під час розмови я кілька разів вертався до сеї теми, і Копп згодивсь, що 
так воно єсть і на будуче так не повинно бути. Але стояв на тім, що з при
йняттям совітського принципу все се само собою вигладиться. Практично 
представляв він собі справу так: зараз треба б організувати тимчасовий уряд 
з тих урядів, які фактично існують на Україні, — він правитиме до скликання 
конгресу Рад, а ті вже зорганізують справжнє правительство Української 
Республіки. Російські війська будуть виведені з України, з виїмком тих місць, 
де вони будуть потрібні по стратегічним мотивам, в інтересах спільних воєнних 
операцій. Бо першим ділом між Росією й Україною повинна бути воєнна кон
венція з огляду на неминучу війну на Західній границі.

Я мав те вражіння, що сей мотив — активна участь України в війні на 
Західнім фронті головно диктували Коппові сі плани українсько-російського 
замирення, що він щиро його бажав і вважав для сеї мети потрібним іти на 
певні уступки українству. «Ми розуміємо, що совітська Україна неминучо 
мусить мати трохи націоналістичний характер, але се не зашкодить». «Щ о 
українські соц[іалісти]-рев[олюціонери] спираються не тільки на бідне, але й 
на середнє селянство, се теж добре, — у нас теж, як ви знаєте, останніми 
часами пішов курс на середняка», — казав він мені, прощаючись.

Сю розмову я того ж вечора передав в усіх деталях товаришам (описав 
її — з проминенням деяких імен, і в листі до українських часописей в Амери
ці)*. Соціал-демократам теж передано було зараз же зміст сеї розмови і ба
жання Коппа побачитись з ними. Кілька день пізніше вони мали з ним роз
мову, і після сього, 2 лютого, ми відбули з соц[іал]-дем[ократами] нараду в 
справі пропонованого Коппом спільного меморандуму. Соц[іал]-дем[ократи] 
хоч дійсно прийняли були радянський принцип на своїй конференції, заявили і 
т. Коппові і так само нам, що вони не можуть прийняти умовою радянський 
принцип в проектованім меморандумі: се український передпарламент рішить, 
чи Українська Республіка має бути радянською чи демократичною. Супроти 
того ми, порадившись, заявили, що в такім разі не вважаємо зручним брати 
участі в дальших переговорах з Коппом і полишаємо їх соціал-демократам, щоб 
не виходило якоїсь ліцитації, — одні йшли б дальше в своїх уступках совітсько
му принципові, інші — не так далеко. Побачившися з т. Коппом ще раз перед
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виїздом, 4 лютого, ми висловили йому своє переконання, що в інтересах рево
люції й самого совітського принципу Росія повинна за всяку ціну замиритися 
з Україною, не настоюючи на переведенні совітського принципу: замирення 
дасть українським радянським партіям змогу його скріпити, тимчасом як війна 
й большевицька окупація його компрометує. Т[овариш] Копп заявив, що він 
передасть се свому урядові в реляції, яку вишле йому за кілька день. Потім ми 
довідувались у нього через одного з наших товаришів, чи мав він на сю реляцію 
відповідь; він відповів, що відповіді не було. В кождім разі, не могло бути при
хильної відповіді, супроти того безоглядного курсу, який взяли большевики 
супроти України саме в тім часі, а ми довідались про нього в квітні.

З  розмов своїх з лідерами незалежних в справах Інтернаціоналу і відносин 
їх до комуністів я мусив переконатись, що у них нема певного плану на даль
ші перспективи. Т[овариш] Кріспін мав їхати до Москви і переконати боль- 
шевиків в необхідності організації Інтернаціоналу на ширших підставах, щоб 
у нім знайшли своє місце всі активно революційні соціалістичні партії; питан
ня, на випадок, коли большевики не послухають сеї поради, тоді що? — зо
ставалось без відповіді. Відносини до совітського принципу теж не були досить 
вияснені — на сім пункті, очевидно, існувало в партії значне розходження, 
яке потім і привело її до формального розділу.

На подібній позиції потім стали й французькі соціалісти на своїм з'їзді 
в Страсбурзі, виступивши з II Інтернаціоналу.

Рахуючись з усіма сими фактами, винесені були резолюції на конференції, 
яка відбулася в Празі 16—18 лютого і означала формальний початок діяль
ності делегації в новім, ширшім складі. Вони були надруковані в нашім органі, 
отже я їх не буду переказувати. Загалом конференція підкреслила потребу 
тісного координування нашої партійної роботи з загальнореволюційними 
перспективами; констатуючи, що II Інтернаціонал явно пережив себе, поста
вила своїм завданням працювати для утворення нового, дійсного Інтернаціо
налу; потвердила принципи диктатури трудового народу і радянського прин
ципу для України і висловила побажання, щоб партійні товариші, коли вони 
зостаються ще в складі кабінету, вжили всіх заходів коло порозуміння з Со
вітською Росією, в противнім разі відійшли від уряду УНР. Сі резолюції, в 
формі побажань на адресу ЦК, виносились з особливою обережністю, щоб 
не розминутися з його позицією, яка була не зовсім ясна конференції, тому що 
зв'язок був розірваний з евакуацією Кам'янця. Нав'язавши сі зв'язки і пере
конавшися в суголосній позиції ЦК, друга конференція зазначила позицію 
делегації більш рішучо в сій справі і формально вийшла з II Інтернаціоналу.

Мені особисто, прийнявши до відома справоздання з діяльності делегації 
першого складу, конференція висловила побажання, щоб для тіснішого кон
такту з членами делегації, які зіставалися в Празі і Відні, я від часу до часу 
приїздив до Праги. Але подорож, зроблена мною задля сеї конференції, по
казала мені, що такі навідування практично нездійснимі, треба було або пере
їхати зовсім до Праги (чи до Відня), — або відірватися від делегації. Відри
ватись я не міг і не хотів, тим більше, що й мотиви, які півроку тому промов
ляли за женевський осідок, змаліли за сей час дуже сильно. Стратила всякий
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інтерес Ліга Націй, так само конгрес II Інтернаціоналу, який потім відбувся 
таки літом, але без участі вже нашої партії. Американські земляки не віді
звались на ідею сотворения в Женеві постійного українського пункту, не 
підтримали й «L'Europe Orientale — Eastern Europe». Заходи мої, зроблені 
ще раз під час побуту в Празі й Берліні — реалізувати стару урядову асиг- 
новку для неї, не привели до нічого. Се видання треба було ліквідувати, а не 
переносити. При тім Женева ставала малопридатною для пробутку й роботи 
в міру того, як швейцарська валюта дорожіла в порівнянні з іншими. Вернув
шися до Женеви з кінцем лютого і зваживши всі сі мотиви, я рішив ліквіду
вати женевський осідок, і 2 квітня, рік по своїм виїзді з України, подавася 
назад до Праги.

На сім я кінчу своє справоздання з своєї цілорічної роботи в делегації 
У П СР за кордоном. Протягом сього року я працював більш персонально хоч 
і в тіснім контакті з товаришами (передусім з моїм товаришем по першій де
легації Д.Ісаєвичом). Поруч виступів офіціальних, іменем делегації, я ще 
більше працював неофіціально, опираючись на ті організації, котрим через се 
мусив присвятити дещо місця і в сім моїм оповіданні — Комітетові незалежної] 
Укр[аїни], комітетові «L'Europe Orientale — Eastern Europe», Українському] 
соціологічному] інститутові. З  моїм переїздом до Праги діяльність делегації 
набрала вповні колегіального характеру, котрого відбиттям були часті конфе
ренції і з'їзди делегації і закордонних членів партії протягом всього другого 
року — образ її дав наш орган.

Працюючи протягом першого року більш одинцем, я мусив виявляти більш 
ініціативи й активності, шукаючи середньої дороги між антантсько-російською 
реакцією і большевицькою окупацією. Середній шлях II Інтернаціоналу, котрим 
пустились українські соціалістичні партії в надії знайти тут вихід, завів нас. 
Трагедія світового соціалізму взагалі стала і нашою трагедією. З  тим треба 
було шукати інакших доріг. Сі наші шукання видні почасти з документів, на
друкованих в нашім органі, почасти з статей моїх і моїх товаришів1. Спинятись 
над ними тут не місце.

Додаток:
ПРОМОВА НА ЛЮЦЕРНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Іменем української делегації, а думаю — й іменем всіх пригнетених на
родів вітаю сей новий прояв в розвитку великих ідей, який відкриває новий 
статут Інтернаціоналу, в своїм вступі ставлячи його завданням підтримку ви
звольних змагань пригнетених народів.

Занадто довго і занадто часто соціалістичні групи великих націй і взагалі 
всіх тих, які самі не терпіли від національного утиску, ставились до сеї справи 
індиферентно або навіть відкидали її, як чужу інтересам інтернаціонального 
соціалізму. Занадто часто вони зіставалися під впливами старих теорій, які

1 Див. мої статті в ч. 1, 2 і 4 «Борітеся — Поборете»*.
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відріжняли великі «історичні» нації, активні, призначені для великих ролей в 
політичнім або духовім розвитку людства, і народи відсталі, пасивні, що слу
жать погноєм для великих історичних культур. Вони мали те переконання, 
часом зовсім щире, що навіть насильна асиміляція великими націями сих «ма
лих народів» оправдується з погляду інтересів поступу, а навіть і інтересів 
самих сих малих народів, які через таку асиміляцію стають учасниками інтен- 
сивнішого життя, світового прогресу, а зостаючись обмеженими своїми тісни
ми границями, засуджуються на постійну відсталість, духовну і політичну. 
І треба додати, що те, що мало ще якусь рацію в приложенні до великих світо
вих культур, як французька, англійська, німецька, дуже часто повторялось 
взагалі представниками владущих націй, які оправдували сим свою політику 
насильної асиміляції. Поляки в Галичині боронили панування своєї мови в 
школах серед української людності, доводячи, що мова і література польська 
прилучають українську людність до світової культури. Росіяни, навіть їх лі
берали, навіть соціалісти, не раз оправдували національну політику петер
бурзького уряду, доводячи, що результати сеї насильної асиміляції відповіда
ють інтересам загального поступу й інтересам української людності, яка не 
може задовольнятися скромними засобами своєї літератури.

З  свого боку, представники пригнетених націй, супроти такого «космо
політизму» ліберальних груп владущих націй, бачили себе змушеними, для 
рятування свого національного життя, відкликатись до старих традицій свого 
народу і зв'язуватися з консервативними елементами не тільки свого народу, 
але і з реакційними групами нації владущої й інших сусідніх народів. Так тво
риться ситуація ненормальна і навіть трагічна: національний рух, який в даних 
обставинах являється органом поступу, організує всі живі сили нації і кличе 
нарід до освіти, культури, праці, для розвою економічного, політичного, духо
вого, — він против того ліберального космополітизму шукає помочі у елемен
тів феодальних або клерикальних, стає таким чином реакційним. Така була 
ситуація в Австро-Угорщині в 1848 р. — ситуація, яка витворила у Маркса 
неохоту до слов'янських народів, — і вона повторяється знову і в нинішніх 
часах. Занадто часто національні рухи, без докладнішого розбору, трактують
ся в соціалістичних кругах, як явища не бажані, і представники сих рухів бу
вають змушені шукати союзників в кругах реакційних. Ситуація недопустима, 
явище небезпечне! Скрізь, де національний рух в своїй основі являється силою 
творчою, поступовою, він повинен стояти під керуванням сил поступових. 
Соціалісти мусять впливати на нього, керувати ним, вести його. Я тому вітаю 
формулу нового статуту — нарешті, ясну і категоричну. Треба, щоб пред
ставники національних рухів, замість опиратись на елементах реакційних, 
оперлись на руху найбільш поступовім — інтернаціональнім соціалізмі!

Але, з другого боку, треба, щоб представники народів пригнічених або 
нововизволених, так само представники держав, які тепер формуються, і пред
ставники держав старих, — щоб вони тут, в Інтернаціоналі, були не тільки 
оборонцями національних інтересів своїх народів, але і відповідачами по всім 
питанням, які тикаються їх країв! Ми в повній мірі поділяємо остороги наших 
англійських товаришів против імперіалістичних або шовіністичних тенденцій,
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які можуть виявитися у визволених народів. Я вимагаю, щоб Інтернаціонал — 
так, як се сказано в декларації української делегації, був арбітром і суддею в 
наших міжнаціональних конфліктах, безпосередьо чи посередньо — через 
Лігу Націй. Я вимагаю, щоб він контролював і кермував нашими національ
ними відносинами — щоб він не обмежувавсь теоретичними, платонічними 
деклараціями, але був силою активною і могутньою — аби інтернаціональний 
соціалізм став гаслом національних рухів!1

НА СЕЛО!
(Чергові завдання української трудової інтелігенції)

І
Кілька день тому закінчилась робота заграничної групи Української партії 

соціалістів]-революціонерів по виробленню проекту нової програми партії*, в 
котрій мав честь брати участь і я*. Ініціативна група поставила своїм завданням 
подати можливо повний образ того, як партія уявляє собі устрій і життя соціа
лістичної України. На основах загальних [е]с[е]рівських принципів, викорис
товуючи принесений революцією досвід, вона подала в ній суцільну систему 
господарства, соціальних і культурних відносин в розкріпощеній, визволеній 
від панування капіталу і буржуазної держави хліборобській, мужицькій країні, 
як наша Україна. На сім стала ся група — бажанні вказати, в що вірувати, чого 
сподіватись і до чого стреміти належить українському соціалістові. Або й ще 
ширше — чого триматись взагалі українцеві, відданому інтересам людського 
колективу: сього малого — національного, і ширшого — загальнолюдського. 
Бо вся програма в дусі провідних ідей [е]с[е]рівства, перейнята сим почуттям 
гармонії індивідуального і соціального, національного і вселюдського.

Але — вона не дає відповіді на питання: що треба робити зараз, в най
ближчій хвилі, не чекаючи, аж соціальна революція запанує на Україні і нао- 
коло її. До чого прикладати свою працю до того часу, аж державна організа
ція зможе взяти на себе всі ті великі завдання, які складаються на неї, і 
українські соціалістичні партії сміливо і без вагань зможуть прийняти на себе 
обов’язок — здійснювання начеркненого ними грандіозного господарського 
і культурного плану, щоб дати громадянству з рук державно-громадської 
організації, в кращій і достатнішій формі, все те, що давніше сяк чи так по
давалось приватною ініціативою.

В програмі справедливо підчеркнено, що повне здійснення сього плану 
можливе тільки тоді, коли соціалістична революція обхопить світ, а принай
мні — коли вона міцно опанує не тільки Україну, але й комплекс країв і держав,

1 По сім слідувала ще спеціальна замітка до пункту статуту, що говорив про відносини 
між соціалістичними партіями і кооперативами: Щодо 4 пункту передмови українська секція 
повинна сконстатувати, що на Україну політичні соціалістичні організації, організації про
фесійні і кооперативні — останні дуже розвинені — працюють в тіснім контакті, під впли
вами соціалістичних партій.



На село!(Чергові завдання української трудової інтелігенції) 151

які їїокружають — Росію, Білорусь, Польщу, Угорщину, Румунію і Балкани, 
Малу Азію і Кавказ, і соціалістичний лад стане тут твердою ногою, не боячись 
ніякої атаки ззовні, ані контрреволюції зсередини. Се дійсно дуже важно для 
України, і все свідоме українське громадянство повинно в сім напрямі орієн
тувати свою роботу. Виходячи з сих мотивів, в інтересах світової революції, 
У П СР виключила для своїх членів боротьбу против російських комуністів, 
маючи на увазі їх ролю провідників світової революції, і признала потрібною 
якнайбільш енергійну участь в сій останній. Але се теж на далекі перспективи. 
А  що зробити, поки соціалістична революція не забезпечена ні на Україні, ні 
в Росії, коли кожного дня з тривогою розкриваємо часопись: чи не сповнились 
пророцтва буржуазії про перевороти в Росії, — не кажучи вже про інших 
сусідів України, на котру з одного боку наступає реакційна Польща, з друго
го — добровольці Врангеля, з третього куються ріжні інтернаціональні реак
ційні інтриги? Щ о робити зараз для тої економічної централізації, для об'єд
нання в державній монополії всього великого промислу, всього економічного 
і культурного розподілу, коли велика продукція і транспорт так безнадійно 
розбиті, коли порти в чужих руках, Донецьким басейном розпоряджається 
Москва, і взагалі Україна фактично позбавлена всякої економічної самодіяль
ності, а правиться розпорядженнями з Росії? А  хоч би навіть російські кому
ністи послухали розумної ради й якогось гарного дня передали правління 
Української Радянської Республіки в руки українських радянських партій, — 
що гарантує господарське й культурне життя України від нових тяжких пер- 
турбацій, завдяки ріжним наймитам світового капіталу, будуть вони називатись 
Врангелями, Пілсудськими чи якось інакше?

Ініціативна група стала на тім становищі, що партійна програма повинна 
вказувати для загальної орієнтації більш постійні й основні перспективи, ви
тягати ж з їх становища чергові завдання праці й організації повинні окремі 
члени, за свій страх і відповідальність, так би сказати, і для вияснення сих 
завдань відкрила сторінки свого видавництва. Я користаю з сього і подаю до 
ширшого відома ті гадки, які я розвивав в тіснішім кружку ініціативної групи 
і які знаходили в нім прихильників.

Буду рад, коли люди, які стоять в самій гущі нинішнього українського 
життя, обміркують їх і виберуть з них те, що може послужити на користь 
хвилі — незалежно від тих дальших соціалістичних перспектив, котрі розви
ває проект нової партійної програми.

їх, сих людей, що виходять не з теоретичних формулок, а з реальних об
ставин нинішньої України, я певен, не збентежать сі проби підійти до розв'я
зання проблеми економічного і культурного відбудування України, минаючи 
розбиті великоміські центри, зруйновану велику промисловість, розпорошену 
і знищену індустріально-робітничу верству, і не ждучи нової індустріалізації 
й урбанізації України, іншою, так би сказати, — сільською стежкою набли
зити її до кінцевого завдання — організації світової федерації праці. Те, що 
на поверховний погляд марксиста може здатись тільки «дрібнобуржуазною 
утопією», в дійсності зовсім реальною дорогою може вести нас до здійснення 
сього ідеалу, не ждучи, поки на Україні виросте могутня пролетарська верства,
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здібна творити її економічне і культурне життя. Я думаю, що які б не були 
помилки в деталях сього плану, він стоїть на реальнім ґрунті, і в кождім разі 
у вказанім ним напрямі треба шукати виходу з нинішнього неможливого ста
ну, не топчучись на місці в очікуванні якоїсь чудодійної зміни, яка б вивела 
Україну на проторені стежки соціалістичного мислення.

II
Слідячи за розвоєм подій європейського і ближче нам — східноєвропей

ського життя за останні роки, за тими явними і скритними пружинами, які 
виявляли себе або давали себе в них відчувати, я думаю, що кождий, хто будує 
щось на Україні, велике чи мале, на широку чи навіть дуже скромну міру, 
мусить рахуватися з можливістю ще довгої доби замішанини та всякого роду 
пертурбацій і переворотів. Географічні умови, не пережита ще спадщина ста
рої Росії й «історичної Польщі», економічна заінтересованість в наших засо
бах ближніх і дальніх пінкозбирателів дають для них занадто пригожий ґрунт, 
аби можна було сі пертурбації скоро і радикально ліквідувати. Хаотичність 
українського життя, вічні зміни (і то ґрунтовні — обороти на 180 степенів, 
як-то кажуть) української політики за останні роки скріпили в чужинцях 
переконання, що Україна не здатна до самостійного державного життя, і все 
питання тільки в тім, хто, коли і як нею заволодіє.

З  того виходить, що ріжні сили, з ріжних боків, ще довго силкуватимуть
ся підбити собі Україну. Триматиметься в сусідстві комуністична революція — 
для неї український соціалізм все буде занадто правим: націоналістичним, 
дрібнобуржуазним, аграрним, і все зіставатиметься спокуса для ріжних докт
ринерів взяти Україну в свої руки, щоб вивести її «на справжню дорогу» 
(або — використати її засоби «для справжнього комунізму»). З  другого боку, 
всесвітній капітал все буде шукати способу (тим більше, що буржуазні недо
битки України нагадуватимуть йому про се щоденно) як-небудь влізти до сеї 
«дрібнобуржуазної країни» і через неї дістатись до глибших огнищ комунізму. 
Візьме перевагу, чи просто стане наростати реакція — вона знову почне від 
України відбудування старої Росії і старого ладу.

В сих обставинах головніші культурні й економічні центри України — Київ, 
Харків, Одеса, Львів завсіди стоятимуть під ударом, житимуть під вічною 
загрозою нападу, захоплення, паралічу, так само й найважніші наші економіч
ні райони — Донецький, Катеринославський, Дрогобицько-Бориславський. 
Подача сировини, продукція фабрична кождої хвилі може розстроїтись, і вся 
централізована економічна система, державний план продукції й постачання 
спаралізуватись — і зоставити людність безрадною й безпомічною. Чим 
більше вложиться національного багатства й праці в організацію такої цен
тралізованої системи й її продукційних центрів, тим більша небезпека буде 
нового обрабування нації якимсь ворожим наскоком і тим більша буде спо
куса ще раз спробувати обезсилити і спаралізувати український рух, українське 
життя й його відпорну силу таким захопленням або загрожуванням його еко
номічних центрів та їх засобів.
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І так може бути не два-три роки, а може й десять-двадцять, поки урівно
важиться розбурханий світ, і спеціально — розбурхана Східна Європа, 
з одного боку, а з другого, — виросте економічно й культурно український 
нарід і виявить свою відпорну силу настільки ясно і недвозначно, що й най
більше обмеженим імперіалістам стане ясно, що тут не розживешся. Може 
се при якихось особливо сприятливих обставинах наступити скоро, а може й 
затягнутись. Ліквідація такого монструального утвору, як Росія, в котрий 
вбито стільки місцевого й закордонного капіталу, замішано стільки ріжно- 
рідних інтересів, — викликала б немалого часу навіть в повній ізоляції. А  що 
ж сказати про ту загальносвітову кризу, що раз у раз входить і ускладнює 
сю ліквідацію.

Обставини незвичайно несприятливі для скорого покінчення сього про
цесу, і особливо — для України: через ті зовнішні незвичайно тяжкі умовини 
і через те, що не сконсолідувалась сама українська нація яко така.

Через те використовувати моменти рівноваги й затишу, щоб організувати 
подачу і обмін сировини й продуктів державною машиною в всеукраїнських 
розмірах, — се добре, потрібно і повинно. Але треба все рахуватись з можли
востями, що хтось сторонній вхопить корбу сеї машини, що якийсь камінь з 
чиєїсь запазухи влетить і розіб'є якусь передачу, або чиясь рука одкрутить 
шрубку, — треба думати, щоб і в такі часи економічне й культурне життя не 
спинялось, не приходило до такого розвалу й руїни, яку бачимо зараз. Щоб 
воно таки обслуговувалося — коли не продукцією фабричною, то хоч кустар
ною, щоб воно мало свої апарати «на чорний день» — так, як обережні хазяї 
держать дома нафтяні лампи на випадок капризів електрики і ставлять грубку 
в домі з центральним огріванням. В часах, коли страйки і забастовки стали 
явищем битовим, така обережність дуже похвалялась. І її треба в широких, 
крайових розмірах виявити в організації українського життя. Україна стільки 
разів погорала, що й нову її будову треба ставити, рахуючися з можливостями 
нового пожару.

Бо ставити таки треба, і відкладати до того часу, коли всяка пожарна не
безпека минеться, ніяк не можна.

III

Один з товаришів мої гадки на сю тему назвав «революційним песимізмом». 
Не прийняв я і не прийму такої характеристики. Як усе життя в моїй роботі я 
був, навпаки, повний віри в кращу будучність людства, і українського народу 
спеціально, так і тепер зовсім не песимістично дивлюсь на вислід нашої рево
люції, і ще менше підстав для песимізму знаходжу щодо нашої будучини.

Жаль, розуміється, що наші плани безкровної революції і мирної будови 
українського національного життя, можливо без конфліктів і різких пертур- 
бацій, з котрими ми вступили до революції, і вся та кропотлива, муравельна 
праця, котрою Центральна] Рада збирала українську землю, розбилась о 
вмішання сторонніх сил, і революція, вирвавшися з нашого проводу, пішла 
своїм стихійним, істо революційним розвитком.
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Але, на мій погляд, в сій стихійній революції гине тільки те, що не зв'яза
не органічно з краєм і з його трудовим народом. Край і його трудова людність, 
так би сказати, «чистяться» від усього паразитарного, їм чужого; самі ж мають 
всі шанси вийти з сього процесу ще більше скріпленими, оздоровленими, 
оновленими в своїй творчій силі й енергії.

Отже, процес хоч і тяжкий, прикрий, особливо для сього органічно з 
землею незв'язаного елементу таки навіть до розпуки не переносний (ще б 
таки — іде просто відмирання сього елементу, оскільки він не знайде в собі 
якоїсь здібності акомодації, приспособления — вростання в землю й її трудо
ву людність) — але головному він не загрожує. З а  український трудовий 
нарід, сього основного представника, основну підвалину життя краю і нації, 
боятись нема причин.

Жаль, що українська інтелігенція не витримала революційного іспиту, в 
значній часті відскочила від народу, вдарилась в контрреволюцію і антисоціалізм. 
Се велика шкода, і трудовим масам прийдеться з себе творити нові її кадри.

Жаль, що неукраїнські елементи України не зварились в огні революції 
в одну масу з українським народом, а навпаки — ще більше поглибилась 
межа, що їх ділила, і українському народові прийдеться самому будувати нову 
Україну.

Але, кінець кінцем, — Ucraina farà da se, Україна обійдеться своїми силами, 
як ми се говорили чверть століття тому, коли український рух вважався ви
думкою групки фантастів, — і скажемо ще з більшою впевненістю тепер.

Бере нетерплячка, що процесу її будови не можна прискорити якими-небудь 
скородійними реактивами. Але що ж робити! Треба терпеливості, видержки, 
холодної розваги. Я позволив би собі порівняти — п[анове] лікарі нехай ви
бачать за можливі недокладності (кожде порівняння не вповні точне!) — те
перішню Україну з тифозним хорим. Лікарства на хоробу нема, є тільки деякі 
загальні гігієнічні засоби. По всім даним організм повинен вийти з хороби ціло. 
Здорові клітини мають всі шанси відродитися з новою силою коштом тих 
слабших, які згинуть в сій гарячці. І всім рідним і близьким, що окружають 
хорого, зостається тільки пильнувати, чим можна улегшити організмові процес 
боротьби з розкладовими силами і відновлення його життєвих засобів.

Революційний процес виявив життєздатність, відпорність і енергію від
родження нашої народної стихії — українського селянства. Основна тканина 
його життя — сільські громади не розпались, не ослабли, навпаки, виявили 
повишену енергію своєї інтеграції, свого скріплення, своєї організованості. 
В сих клітинах лежить запорука нового розвитку і зміцнення всього крайово
го і національного організму. Тому все, що хоче пройти ціло крізь огонь рево
люції, крізь всі можливі пертурбації переходової доби, мусить з сими грома
дами зв'язати своє існування і свою будучність. Все, що бажається будувати 
певно, міцно і огнетривало, без небезпеки від знищення сими пертурбаціями, — 
треба будувати на сих атомах трудового життя. Тільки те буде певне, що 
зможемо оперти безпосередньо на них.

Тому в інтересах сеї будови треба можливо розширяти й скріпляти сі під
валини, сі бетонні подушки. Чим більше зможуть вмістити в себе економіч
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ного і культурного змісту, національного і соціалістичного елементу й підста
ви — тим краще, бо тим більше можна осягнути в сій переходовій добі для 
будучої України. І очевидно, що в данім моменті се й стає черговим завданням 
усіх, хто хоче ділом послужити сій будові нової України: приложити свої сили, 
своє знання, свій хист, свою енергію, щоб скріпити сі кубики, з котрих зло
житься нова будова, наповнити їх відповідним організаційним змістом, еко
номічними і культурними засобами.

Чергове гасло — на село, до громади всі, хто хоче потрудитись для буду- 
чини свого краю й народу!

Се звучить, як відгомін старих кличів: «В нарід!» Дійсно, коли б тридцять, 
сорок, шістдесят, сімдесят літ тому (в часи кирило-мефодіївщини, коли впер
ше свідомо залунало се гасло), українська інтелігенція змогла б піти за сим 
кличем, коли б вона тоді могла заложите сі підстави в українськім селі, ни
нішня Українська революція пройшла б інакше! Але укр[аїнська] інтелігенція 
була тоді слабша, була боязкіша, перепони і страхи були більші. Тепер — «го
лий розбою не боїться», і кадри людей, які можуть піти за сим гаслом, не
змірно більші. Вони можуть зробити діло тривке й велике!

IV
Автономна сільська громада, так як вона зложилася в огні революції, — 

мала республіка, яка в своїх межах законодавствує, судить і править всіма 
справами через свої виборні органи — се та основна, тверда, огнетривка клі
тина соціальної й економічної організації, котру дала нам українська револю
ція і на котрій треба оснувати все інше будівництво.

Я думаю, що при невеличкій інструкторській роботі можна б було ввести 
в життя також волосні об'єднання сих громад, по типу, проектованому в на
шому начерку програми: Ради громад цілої волості періодично збираються на 
спільні збори, на котрих полагоджують спільні справи, які виходять за межі 
можності громади, полагоджують непорозуміння громад і т. д. Нормальним 
об'єднанням мислю собі волость велику, в котрій об'єднується тисяч до ЗО 
людності і котра може через се розпоряджати і більшими засобами, і братися 
до більших справ, непосильних для громади; малі волості через се було б кра
ще з'єднувати разом.

Об'єднання ширші — повіту чи землі, се справа значно складніша, їх 
функції можливі при деяких спокійніших, сприятливіших умовах. Коли будуть 
організовані об'єднання волосні і будуть функціонувати, кождої хвилі, про
тягом кількох днів можна буде скликати депутатські ради повіту чи губернії 
(поки не ввійшла в життя земля як територіальна одиниця) — депутатів від 
волосних і міських рад. Але сі ради повітові й губерніальні так само, як і Все
українська Центральна Рада, могли б узяти на себе якусь постійну економіч
ну чи культурну роботу тільки в відносинах спокійних, як-небудь наладжених. 
Тим часом громади і їх волосні об'єднання становлять організації настільки 
прості й тверді, що, без сумніву, функціонуватимуть завсіди, при всяких, на
віть найбільш заворушених і тривожних обставинах, і на них треба оперти 
програму-minimum нашої роботи.
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Громади вже дані життям. Річчю партії соціалістів]-революціонерів] і 
всіх, хто прийняв би сю програму праці для біжучого моменту, було б поста
ратись тільки помогти переведенню об'єднань волосних по одному приблизно 
планові. Волость відбуває періодичні збори раз чи два рази на місяць. В сесії 
беруть участь всі ради приналежних громад in corpore [у повному складі], але 
для справедливості рішаючі голоси рахуються відповідно скількості трудової 
людності, котру громади представляють, — скажім, два, чи три, чотири від 
тисячі; інші члени сільських громад беруть участь в сесії з голосом дорадчим, 
але не голосують. Сесія вибирає комітети — як земельний, культурно-освітній, 
уповажнених до ведення ріжних підприємств волосного об'єднання. Вона 
укладає свій бюджет, має свою касу.

Поза тим регламентувати устрій і організацію роботи на один взірець 
ледве чи потрібно, в кождім разі, се діло не найближчого моменту. Коли на 
місцях буде відчута в сім потреба, Центральна] Рада дасть такий взірцевий 
регулямін, але не думаю, щоб се мало зараз практичне значіння. Зараз треба 
пильнувати реального, тої продуктивної, творчої роботи — господарської й 
культурної, котра може бути переведена в громадах і в волосних об'єднаннях, 
як тільки вони зорганізуються.

V

В статті т. Чечеля, в котрій він має розвинути свої гадки*, виложені в 
дебатах над програмою, читачі знайдуть міркування на тему, що, може, і по
винна взяти на себе громада в економічнім будівництві найближчого дня.

Не входячи в деталі, я виймаю з його доводів, як він їх розвиває на кон
ференції, тільки дві головні тези:

В нинішній руїні реконструкція господарства в тих сферах, в котрих вона 
може бути виконана тільки державою (коли виключити ініціативу приватну) — 
як залізниці, телеграфи, телефони, пошта, експлуатація копалень вуглю, за
ліза, нафти, солі, — вимагає такої величезної праці, засобів і часу, що всі сили 
загальнодержавних органів на довгий час будуть забрані нею, і в інтересах 
успішності роботи держава мусить передати на місця все, що може бути зроб
лено місцевими силами і засобами.

Силами і засобами громади може бути вповні добре наладжена промис
ловість не тільки в формах зовсім дрібних, кустарних, але і в виді середньої 
великості фабрик і заводів — цукроварень, броварів, цегелень, гарбарень, 
швалень і ткалень, скляних і порцелянних гут, металічних заводів, і т. ін., при 
мінімальній технічній допомозі.

Коли б тільки розстаратись відповідної скількості моторів і всякої іншої 
машинерії, щоб використати енергію водну, силу вітру, торфовиська і місцеві 
поклади вуглю — рахуючися з малою видатністю вугляного району в най
ближчі часи і з труднощами його довозу (а дерево принципіально зовсім ви
ключити, як фабричне паливо), то можа було б не тільки передати в адміні
страцію громад цукроварні, винокурні, цегельні тощо, які не можна зараз 
вести державною енергією, але й помогти — не якимись субсидіями, а голов-
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но технічною поміччю, поставити нові по селах. Тоді у нас з'явився б сільський 
фабричний промисел, котрий міг би взяти на себе значну частину запотрібо- 
вання людності. Особливо коли б організовані були ті волосні об'єднання, і 
сю сільську промисловість можна було б організувати не в межах самої тільки 
громади, а в економічнім плані цілої такої волості, такого малого кантону, — 
хоча б поодинокі фабрики та заводи в початках творились би силами і засо
бами поодиноких громад.

Яке б се мало величезне значіння, коли б українська людність могла б, не 
журячись довозом, транспортом і т. д., убиратись в полотно і сукно свого по
віту, носити черевики з механічної швальні своєї волості, мати залізну і всяку 
іншу посуду місцевого виробу, струмент, плуг і косу з місцевої фабрички, 
читати свою волосну чи повітову газету, видрукувану на місцевім папері, в 
місцевій друкарні й обслужену своїм повітовим, або навіть волосним радіо?

Все се було б дорогше, ніж подане з великих фабрик в нормальних об
ставинах, вироблене грубше і старомодніше. Але в часах, коли антантській 
блокаді не видно кінця, наше велике виробництво паралізоване, а транспорт 
не існує, важно, щоб хоч в невеликих розмірах, без великих вимог людність 
була задоволена в своїх найелементарніших потребах сим малим, карликовим 
фабричним промислом. Щоб був цвяшок, був сірник, був чобіт, була книжка, 
хоч би й надрукована на дуже непоказнім папері!

Однаково життя йде в сей бік. Селяни беруться обробляти на місці шкіру, 
тчуть полотно і сукно, заводять кузні, женуть самогонку, роблять самими 
примітивними, варварськими способами, марнуючи сировину, щоб задоволи- 
ти свої потреби, не маючи ніякої подачі з міста. Треба сій натуральній еконо
мічній самодіяльності прийти в поміч, поки реальні умови життя не перестануть 
гнати в сей бік інтереси людності.

Наладиться велика продукція, товарообмін, транспорт, — тоді, може, сей 
дрібний промисел відімре, може, еволюціонує. А  доти він буде одиноким 
спасінням — і як довго доти? Хто скаже?

І се не тільки в обслузі потреб матеріальної культури, як бачимо.
Весною минулого року, пробуваючи в Кам'янці й працюючи в видавничім 

відділі місцевої народної управи, був я свідком і учасником заходів коло при
способления маленької фабрички, чи, краще сказати, паперового млина, що 
доти виробляв паковочний папір, до виробу трохи кращого сорту, який би 
можна було вжити на друк. Коли зроблено було перші проби друку на сім 
папері, люди, призвичаєні до кращих видань, сумно і скептично кивали голо
вами над сим першим випуском (був то шевченківський номер місцевої газе
ти)*. Але мене навпаки тішив сей грубий, але місцевий папір, а коли я потім за 
кордоном побачив, на якім папері стали друкуватись і як друкуватись класич
ні твори літератури в Франції, в Німеччині, — я не раз згадував собі з повним 
вдоволенням сі кам'янецькі друки. Поставити такі маленькі папірці коли не в 
кождій волості, то в кількохстах з тисячі великих волостей України, щоб кож
на принаймні сезоново виробляла 5—10 вагонів паперу, поставити в кождій 
волості друкареньку, виробляти друкарську фарбу кустарним способом, як 
виробляють ваксу — отеє значить розрішити страшну проблему кризи папе-
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рової, друкарської, видавничої, котра нависла не тільки над Україною, а, 
сливе, над усім культурним світом.

Почитайте французьку пресу, що там робиться, — який застій в видав
ничій справі, просто безвихідний, розпучливий в нинішній господарській 
системі.

Щ о діється в самій Німеччині, на котру почали були з надією поглядати 
французькі переможці, що вона вивезе з сеї кризи побідну французьку куль
туру? У Франції брак і здорожіння паперу доходить до того, що видавничим 
фірмам приходиться випускати книги нижче собівартості або зовсім не ви
пускати. В Німеччині 3/ 4 наукової літератури стало бібліографічною рідкістю*, 
зникло з ринку трохи не так, як у нас на Україні, і теж не видно скорого по
ліпшення в сій справі.

Якими методами там сподіваються розв'язати кризу, я в се не буду вхо
дити. Але на Україні в нинішніх обставинах поруч великих централізаційних 
планів про ясні дні таке розсівання культурної продукції — так само, як ма
теріальної по волостях і громадах про можливі чорні дні, мені вважається дуже 
доцільним.

Поруч культурних великих центрів — сотні папірень і друкарень по селах, 
обмін книжною продукцією на підводах — і сіть радіо для комунікації. Се 
програма огнетривалої української сільської культури, котрій би не загрозив 
ніякий політичний переворот, ніякий наступ чужого війська.

Щоб пустити її в рух, треба паралельного розселення по селах і культур
них сил. Та се, очевидно, справа далеко легша, ніж наладження тих моторів і 
млинів. До неї дійду слідом, наперед спинюсь на тих змінах, які обіцяє сіль
ському життю такий процес розсіяння продукції.

VI

Уявім тепер собі таку волость, в котрій громадська цегельня і кілька тар
таків (лісопилень) та дереводілень (коли се лісовий район), бровар, винокур
ня, одна або й дві цукроварні (коли се буряковий район), одна або й більше 
механічних прядилень, ткалень, швалень обув'я, фабрика металічних виробів, 
сірників, фабричка мила, свічок та інших простіших хімічних продуктів, на- 
пірня, друкарня, і, може, ще що — не повний такий сортимент якраз у одній 
волості, розуміється, а дещо з того в сій волості, дещо в другій. Працюють в 
них місцеві таки селяни під проводом місцевих механіків та інструкторів. 
В гарячі моменти сільськогосподарських робіт праця в них, сливе, завмирає і 
спускається до minimum-y, іде малим ходом в період, коли робота на полі не 
вимагає всеї енергії, і пускається повним ходом в тих місяцях, коли завмирає 
праця на полі.

Викопавши й звізши буряки, ячмінь і бараболю, селяни зварили собі за 
шість місяців цукор на цукроварні, накупили пива, горілки, скільки треба для 
спожитку, виткали полотно з льону і коноплі, нашили обув'я і всякого іншого 
реміння з шкіри. Робочий день при сім був невеликий, шестигодинний щонай
більше, працьовано по дві, три, чотири переміни. Було доволі часу і для спо
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чинку, і для того, щоб піти в свій сільський кінематограф, поспівати в хорі, піти 
до читальні чи на виклад народного університету, — тимчасом яку масу вся
кого фабрикату виробилося з місцевого сирівцю! Як зросла — майже вдвоє — 
продуктивність громади, її трудовий заробіток, її трудовий капітал! Як збіль
шилась поємність праці, трудойомкість сього простору української землі, на 
котрім раніше вироблялось тільки зерно та городина! Тоді він прогодовував, 
доволі мізерно, яких-небудь 25 тисяч душ, висилаючи масу приросту на за
робіток до міста, на заводи, до шахт, на еміграцію. Тепер він не тільки прого- 
довує дуже достатньо всіх своїх, не потрібуючи посилати нікого за заробітком, — 
він в інтересах збільшення продукції охоче прийме чимало всякої сторонньої 
людності, передусім кваліфікованих привичних робітників з фабрик і заводів, 
всякого роду техніків, а також і культурних робітників. Вони йому потрібні, він 
може їх обставити зовсім прилично з матеріальної сторони, і навіть не тільки з 
матеріальної. В селі, де є електричне освітлення, де ставляться цегляні будин
ки, де можна одягтись і взутись і по-людськи прогодуватись, де є книга, гурток 
освічених людей з місцевих громадян і прихожої інтелігенції, ріжні культурні 
розривки, — стає жити краще, людяніше, приємніше, ніж у голодному, вічно 
тремтячому за своє існування місті. Потяг з міста на село піде назустріч запо- 
трібуванню села-громади в технічних і культурних силах, в усякого роду 
спеціалістах-професіоналах.

Сей приплив робочої сили ззовні (і затримання приросту місцевого також) 
поруч із зростом трудового заробітку і способу життя (standard of life) улегшить 
селянинові тягар праці в сільськогосподарськім сезоні. Коли на оранку, косо
вицю, жнива і т. д. вийде вся трудова людність громади, коли являться до 
помочі ще й машини, — 16-годинна робота на полі спаде, може, теж до 
8 —10 годин в середнім рахунку і дасть більш людські умови праці й життя 
навіть в сільськогосподарських місяцях, більше часу для культурних і громад
ських інтересів. Поруч і з повищенням економічного рівня незмірно підійметь
ся й рівень культурний, духовний всеї громади, завдяки більшому дозвіллю, 
вільному часові. Зросте запотрібування в культурній розривці, в духовім за
йнятті, освіті і всяких культурних засобах. Буде попит не тільки на кіно, але й 
на театр, не тільки на техніків, але й на лекторів, на книжку, газету, на красну 
і наукову літературу. І в сім лежить забезпечення нашої будучності, як нації і 
як учасників світового, вселюдського соціалістичного руху. Сею дорогою за
кінчимо процес нашої консолідації, як нації, і введемо нашу Україну в передо
ву лаву борців за добро і щастя людства.

Тому я думаю, що не тільки наша партія, але й усі українці, свідомі спра
ви і не перелякані жупелом соціалізму і соціалізації, повинні піти за сим гас
лом — на село, до громади, щоб сповнити, з піввіковим спізненням заповіт 
колишніх «громадян», що писали (в переднім слові до «Громади»)*: «Україн
ські соціалісти (котрими, по їх гадці, мусять бути всі українці, які «додумались 
до кінця») — мусять одтепер же змагатись, щоб, осівши по нашим громадам, 
приложити свої голови й руки до того, щоб справляти всі служби, потрібні в 
здоровому житті громадському, і там, в громадах, з тими службами проповіда- 
ти здорові громадські порядки, показувати примір їх, та обороняти старі за
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бутки й нові парослі тих порядків од ворогів їх усіма способами, мирними й 
вояцькими. Нічого, здається, прибавляти до того, що такі робітники для 
українських громад мусили б тепер же, осідаючи по тим громадам, змагатись 
до того, щоб зчіплятись в спілки з своїми товаришами по всіх громадах, од 
ближчих до дальших, і з усіма тими, хто тільки чесно працює коло такої чи 
іншої, більше чи менше потрібної для України в її теперішньому стані праці, — 
так, щоб Україна якскорше покрилась цілою сіткою зчіплених один з другим 
товаришів і товариств, робітників українського громадства, з котрих якнай
більше людей були б і товаришами в мужицьких «громадах» (1878, ст. 81).

Тепер, коли ми маємо вже готову велику соціалістичну українську партію, 
вишколену в організаційній роботі між селянством, з виробленою репутацією 
у нього, — таку програму виконати безмірно легше, ніж в 1870-х pp., і під 
проводом УПСР, як співробітники партії, і просто як «примыкающие», по
винні піти на сю роботу на село всі трудовоінтелігентські елементи, які не 
мають якоїсь конкретної, цінної роботи по містах, щоб виконать чергове зав
дання, котре піддає нам сучасний момент.

VII
З  сказаного, я думаю, стає вже ясним, що таке розсіяння промислу по 

громадах дає не тільки тимчасові користі, як запасний промисловий апарат 
про чорні дні східноєвропейської розрухи, але являється річчю самостійною, 
що несе такі користі, як добре було б з певними змінами затримати й на піз
ніше. В «нормальних умовах» розвитку промислу думати про таке економічне 
і культурне розсіяння, чи розселення по громадах здавалось би утопією (хоч 
є краї, де промисел дуже розселюється між селянством, — напр., хоч би в 
деяких районах Швейцарії). Але в теперішніх обставинах східноєвропейсько
го економічного життя: паралічу великої промисловості транспорту, подачі 
сировини і палива, — сі плани зовсім перестають бути утопічними і набирають 
прикмет зверхконкретності й реальності. Тому зовсім серйозно можна спини
тись над корисними сторонами, які принесло б се розселення не тільки про 
пожарний нинішній час, а й про обставини більш урівноважені, і над тими 
побоюваннями, котрі воно, може, викликає у декого — про пізніші часи.

Отже, повторяю, крім забезпечення, бодай частинного, потреб людності 
місцевими джерелами в моменти паралічу, коли переривається транспорт і 
подача з джерел центральних — розвій сільського промислу варт певного 
піклування, з огляду, що він збільшив би «трудойомкость» села, сільськогос
подарської території, зменшує середній наділ селянського господарства. Він 
ослабив би тим самим способом гостроту земельного голоду, трудності земель
ного питання, особливо для переходових часів — до нового розвитку велико
го промислу, котрий зможе потягнути до себе лишок селянських рук, а зараз 
в своїм упадку жене назад на село велику масу безробітних, жадних праці коло 
землі. Розвиток промислу на селі розвантажив би тягар сільськогосподар
ського сезону, давав би селянській сім'ї змогу працювати більш рівномірно, 
не перетворюючись в робочу худобу на час сього сезону, щоб потім дармува
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ти безцільно в зимові місяці. Він не тільки підіймав би продуктивність селян
ського хазяйства й його економічний рівень, але й давав би умови праці, більш 
сприятливі для культурного життя 9/10 нашої людності.

Він творив би посередні групи між селянством і індустріальнм пролетарі
атом, які заповняли б ту пропасть, яку розвій великої індустрії в капіталістич
них умовах утворив між селянством і робітництвом: суперечність інтересів, 
брак обопільного розуміння і наслідком того навіть — часами — гострий 
антагонізм.

Освободження селянина з гніту праці, повищення його достатку і вільно
го часу, з одного боку, з другого, — прилив на село культурніших елементів 
до нових точок приложения праці інтелігентської, полуінтелігентської і квалі- 
фіцированої робочої, безсумнівно, підняли б дуже значно культурний рівень 
села, його матеріальне й духове запотрібування. Попит на освіту й культуру 
в усіх її формах, і тепер уже дуже помітний, піднявся б іще сильніше.

Розпорошення міського елементу, інтелігентського і робітничого, для 
котрого таке розсіяння промислу й культури по сільських громадах дало б 
і роботу, і більш сприятливі життєві умови, йдучи назустріч теперішньому 
потягові з зруйнованого, голодного й холодного міста на село, — не тільки 
дало б вихід сотням тисяч цінного трудового населення в його труднім поло
женні, але й засипало б історично утворене провалля між селом і містом: коли 
б не знищило, то ослабило б те відчуження, яке виробилось між українським 
селянством і сими чужорідними або денаціоналізованими міськими колоніями. 
Перейшовши через трудове життя на селі, сі міські елементи вже потім хоч би 
й вернулися до міста, не відчували б давнішого відчуження: і вони б інакшими 
очима дивилися б на українське селянство, і те б інакше ставилося до міста. 
Зникло б, аби принаймні сильно ослабло б, се обопільне нерозуміння, се підо
зріливе й зневажливе відношення міських меншостей до сільського трудово
го українського народу, його національних домагань, сі претензії міста на ге
гемонію, на ролю держави в державі, і зв'язані з ними побоювання або й ак
тивні заходи до нейтралізування всяких національних домагань українського 
трудового народу.

Я вважаю сей антагонізм, сю неустанну, коли не явну, то скриту ворож
нечу і боротьбу села і міста одною з дуже серйозних перешкод в налаженні 
нормального економічного, культурного й політичного життя України, і тому 
вважаю обопільну інфільтрацію — наплив міських елементів на село і навпа
ки — нового селянства, вже свідомого своїх потреб і завдань, до міста, одним 
з дуже важних і бажаних явищ. Розселення промислу й культури здається 
мені з сього погляду незвичайно важним і цінним. Воно може ще раз виміша
ти людність України — дуже цінно для дальшого розвою нашого життя.

VIII

З  боку прихильників соціалістичного централізму я передчуваю закиди, 
що се розселення економічне й культурне може загальмувати процес збиран
ня «розсипаної храмини» України, що воно буде розбивати одність господар
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ського плану продукції й розподілу, що воно скріплятиме партикуляризм. Бо, 
мовлять, як при теперішнім партикуляризмі сільських громад ще їм дати змо
гу обслуговувати власною продукцією свої потреби в ріжного роду товарах, 
то вже до них не буде ніякого приступу — не потягнеш їх до ніякої ширшої 
організації.

Я думаю, що все се марні страхи. Перше те, що як тільки господарський 
апарат Української Республіки взагалі стане функціонувати: зможе щось 
давати дійсно, а не просто тільки робити жести в порожній простороні, так 
зараз до нього потягнуться всі сі «партикулярні» сільські та волосні громади, 
самі шукатимуть зв'язку з ним, щоб дістати від нього те, що бракуватиме їм, 
доходитимуть порозуміння і компромісу з ним, для того, щоб увести свою 
продукцію в загальній крайовий план, його розподіл і товарообмін. Коли 
держава буде спроможна подавати вугля, нафту, метали, сіль, хімічні про
дукти, галантерейний крам, бакалію — все те, що ніяким чином в громадських 
робітнях не випродукуєш; коли вона наладить залізниці, пошту, телеграф, 
телефон, закордонні зносини; коли в її руках буде загранична торгівля і роз
поділ закордонного довозу — так зараз се державне господарство об'єднає 
само собою, силою факту, без помочі всяких декретів, наказів чи примусів, 
всю ту розсіяну промисловість в загальнодержавнім розмірі. Нікому не буде 
інтересно від неї сепаруватись, відокремлятись, навпаки — кождому буде 
бажано якнайтісніше з нею зв'язатись. І монополія товарообміну, котру дер
жава введе в життя зараз, як тільки зможе добре наладити свій розподільчий 
апарат, забираючи від сільських громад чи волостей все, що виходитиме за 
межі задоволення місцевих споживчих потреб, однаково — чи продукти 
сільськогосподарські, чи кустарно і фабрично промислові, уведе сільську про
дукцію без якогось особливого перевороту в рамці загальнодержавної госпо
дарської організації.

В тім же напрямі загальнокрайового об'єднання вестимуть і культурні та 
політичні зв'язки. Розвій культурного життя в громаді і його піднесення за 
поміччю «громадської політики» вимагатимуть якомога ширшої кооперації, в 
інтересах утворення культурних органів вищого порядку, можливості більших 
культурних досягань, як тільки будуть здобуті нижчі.

Так само політична організація, в котрій зараз же, при першій можливос
ті, очевидно, об'єднуватимуться громади й їх волосні об'єднання, вестиме їх 
в тім же напрямі якнайтіснішої кооперації й об'єднання в ширших територіях. 
Всі елементи його будуть готові, коли будуть організовані у вказанім напрямі, 
в господарській і культурній сфері сі громадські атоми. Кождої хвилі, як об
ставини дадуть їм можливість об'єднатись — хоч би простим скликанням рад 
депутатів земель (чи повітів) і Всеукраїнської Центральної Ради, сі органи, 
безсумнівно, з усею силою поведуть сю роботу об'єднання.

А  поки центр буде порожнім місцем, поки фактична анархія і хаос буде 
паралізувати всякі господарські плани в загальнодержавних розмірах, нічого 
боятися, що сі громадські атоми будуть занадто сильні, занадто здібні задо
вольняти свої потреби (в часті, розуміється). Без таких сильних і організова
них, наповнених і економічними, і культурними, і організаційними засобами,
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громадських атомів взагалі всяка конструкційна робота буде трудна, тоді коли 
обставини дадуть, чи даватимуть їй змогу. А  в часи розрухи й хаосу без них 
людське життя буде таки зовсім страшне.

Далі я звертаю увагу читача на те, що я скрізь говорю про організацію 
всякого роду громадських промислових чи культурних підприємств. Не 
індивідуальних чи приватноспілкових, а, власне, свідомо підчеркую се, що вони 
бажані й потрібні, як підприємства цілої сільської громади, або волосного 
об'єднання. На се повинна бути звернена вся увага, бо тільки в такій формі сі 
підприємства дадуть всю свою організуючу, виховуючу вартість. Навпаки — 
розвій підприємств приватних, індивідуальних чи спілкових, вноситиме дух 
конкуренції, приватного зиску, дивіденди, який справді гальмуватиме потім 
плани соціалістичного господарства. Як підприємства громадські, навпаки, 
вони служитимуть могутнім фактором соціалізації.

Громадська фабрика чи механічна робітня, де ні один учасник, працюючи 
громадськими знарядами, не може вказати реального предмету, ним виробле
ного, де він має тільки певне ідеальне право в спільнім продукті, і весь сей 
громадський процес виробництва могутньо зрівноважуватимуть і нейтралізу
ватимуть індивідуалістичні впливи рільничого господарства, веденого на 
своїм грунті, своїм інвентарем, і доведеного до певних своїх цілком кон
кретних сільськогосподарських продуктів. Розвій громадського сільського 
промислу служитиме незвичайно сильною школою соціалістичного мислення 
і соціального інстинкту. Основне завдання наше: перетворити сільську гро
маду, як публічне об'єднання індивідуальних трудових господарств, в 
об'єднання економічне — трудову громаду, як виробницьку спілку, матиме 
величезну поміч в розвої сільської громадської фабрики, в тих ріжнорідних, 
хоч би й невеликих, карликових формах.

Ну, а перетворити за їх поміччю сільську громаду, а далі й ціле волосне 
об'єднання в трудову виробницьку спілку в усіх сферах господарства — се, 
очевидно, був би такий величезний поступ в соціалізації життя, що тут усякі 
коментарії зайві. Сі соціалістичні кубики — громадські чи волосні, послужи
ли б твердою, гранітною підставою соціалістичної будови в ширших — не 
тільки крайових, але і в світових розмірах.

Я вище се зазначив, що сею «сільською стежкою», минаючи розбиті 
фабричні райони і знищені міста, ми можемо скорше наблизитися до нашої 
кінцевої мети — організації федерації праці в міжнародних і міждержавних 
формах. Можемо не тільки самі йти в сім напрямі, а вказувати дорогу й іншим 
агрокультурним краям, у котрих теж не стає такої абсолютної перемоги інду
стріального пролетаріату, щоб він сам один і на собі однім міг виводити со
ціалістичну будову.

Само собою ясно, що такі невеличкі, твердо організовані і соціалізовані 
сільські громади чи волості — такі твердо обточені гранітові соціалістичні 
кубики легше буде зложити в планову соціалістичну організацію міжнарод
ного масштабу, ніж великі, але аморфні, безформенні загальнодержавні апа
рати, зв'язані твердим загальнодержавним економічним каркасом, остовом, 
але заповнені сипучим піском приватного хозяйства. Соціалізовані громадські
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атоми без всякого труда і опору вложаться в ширшу міждержавну організа
цію — тимчасом, як державну, міцно сцентралізовану машину прийшлось би 
для сього ламати, утинати, калічити. Тому я вважаю за собою право сказати, 
що з становища останніх завдань соціалізму сей план розселення економічно
го життя являється не якимсь ретроградним, назадницьким, а, навпаки, дуже 
прогресивним, а принаймні — вповні приспособленим для переходу до най
дальших соціалістичних завдань в сфері господарства.

Розуміється, в тім же напрямі вело б і культурне, духове виховання гро
мади, аби тільки воно велося під соціалістичним кермуванням. Для того наші 
товариші мусять взяти на себе і сю роботу. У[країнська] п[артія] с[оціалістів]- 
р[еволюціонерів] не повинна ухилятись від сього, вона мусить стати провід
ником сільської громади не тільки в політичній сфері — котрою вона займа
лася досі майже виключно, але і в господарській сфері, котрою вона займала
ся мало, і в культурно-просвітній роботі, котру здавала досі несоціалістичним 
елементам, майже безконтрольно.

IX
Піднесення рівня селянського побуту і притягнення культурних сил на 

село між іншим важне также для нашої популяційної політики, про котру ми 
мало думаємо за множеством ріжних «гостріших» питань, а котра тим часом 
теж вимагає пильної уваги. Се справа охорони суспільного здоров'я, з одної 
сторони, справа можливого примноження нації, з другої. Після страшних 
кровопусків, заданих нашому народові Світовою війною і всякими місцевими 
війнами й усобицями, після безмірних утрат і вироджень людності в евакуа
ціях, переселеннях, епідеміях, концентраційних таборах і т. ін. се стає важним 
завданням: нагородити нації понесені нею утрати, ослаблення і виродження 
цілих генерацій, поправити їх фізично і зберегти можливо цілим дальший при
буток людності.

Найвищий, найпевніший скарб кождого народу і краю — се все-таки буде 
завсіди їх людність. Її приріст, сильний, здоровий, життєздатний — се її ба
ланс, який запевнює їй будучність і вплив в кругу інших народів: матеріальний 
і духовий зріст, перемогу над природними обставинами, розв'язання на її 
користь всяких суперечок і конфліктів з іншими націями — поки вони існують, 
сі всі суперечки й конкуренції, і вкладка в загальнолюдський капітал. Коли 
приріст спиняється, нація йде на убуток — се не тільки зменшає її індиві
дуальну вагу («удельный вес»), але депресійно впливає на її самопочуття, 
наповнює її тривогою за свою будучність, позбавляє певності і віри в свої сили, 
і в саму можливість відродження.

Бо се характеристичне: коли приріст раз спиниться й популяційна енергія 
вигасне — її справді майже неможливо відродити чи розбудити наново. Спра
ведливо помічено, що французьку робітницю вже ніякими преміями не при
хилиш до того, щоб вона мала дітей: в її поглядах — се тягар, прикрість, 
гірша від усякої іншої, котра нічим не може бути нагороджена. В такім по
ложенні нація переходить на становище бездітного дядька, обложеного з усіх
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боків претендентами на спадщину, який скрізь підозріває зазіхання на його 
скорий кінець і багату шкатулу і тратить всяку енергію й ініціативу праці.

На Україні популяційна енергія ще не вигасла, і треба пильнувати, вико
ристати і зберегти все, що вона дає і може ще дати. На місто з сього погляду 
надія невелика, але село дотепер давало сильний ріст, і сей приріст міг би бути 
ще більший, коли б недостатки і несприятливі гігієнічні умови не стримували 
і не зменшували його великою смертельністю дітей і байдужістю до неї бать
ків. Коли збільшиться продуктивність селянського господарства і забезпе
читься прожиток великому приростові, се зробить кожде збільшення сім'ї 
більш бажаним, заховання кожної народженої дитини більш пожаданим. 
З  другого боку, приплив на село культурнішого елементу дасть змогу захова
ти для життя більший процент народжених. Ясла, захоронки, дитячі садки, 
краща страва, лікарський і акушерський догляд, амбулаторії й шпиталі, покої 
для породіль — все се може безмірно зменшити дитячу смертельність.

Нехай тільки більше суне на село лікарів, фельдшерів, милосердних сестер 
і просто жінок і дівчат, готових присвятити себе доглядові за чужими дітьми, 
збереженню сих молодих, крихких існувань, їх вихованню і культурі. Збіль
шення поємності села і піднесення його економічного і культурного рівня піде 
тоді в парі з сильним зростом людності. А  сей зріст скрізь і всюди був могут
нім фактором культурного розвитку.

Коли ми потрапимо повести наш нарід по начеркненій тут дорозі, його 
чисельний зріст дасть людству щось дійсно показне і цінне!

X
Так, се мусимо сказати щиро і твердо: Україна — се селянська країна, 

і вона може стати чимсь серйозним, дати щось поважне — не тільки місце
вого, але й загальнішого значіння, тільки розвинувши якповніше, культурніше 
і доцільніше сей свій мужицький, селянський характер. Се повинно бути усві
домлене всіма, хто хоче працювати для неї, і через неї — для людства.

Тільки селянство на Україні має в собі якийсь своєрідний зміст. Воно ви
робило в собі і твердий моральний світогляд, і естетичні прикмети, цілу ори
гінальну культуру, з котрою справедливо відчувало себе не нижчою верствою 
якоїсь нації, але народом-нацією вповні, єдиною репрезентанткою її — не 
тільки тому, що вищі верстви покинули її, але й тому также, що в своїй сфері 
воно розвинуло — хоч і в тісних межах, і з деякими дефектами (в національ
ній свідомості в тім числі) велике багатство національного життя. Отже, 
тільки спираючись на селянстві, можливо поширюючи його культурну поєм- 
ність, розвиваючи його культурні потреби і культурну активність, українці 
зможуть утворити щось цінне й оригінальне — чи то в сфері культурній, чи 
соціальній (соціалістичній).

Без того Україна зійде на лихеньке, безвартісне повторення Франції або 
Німеччини, властиво — на стертий брактеат «західної культури», на котрім 
і не розбереш, «під кого» його роблено.

Те, що робили, напр., — чи хотіли робити — з Україною несоціалістичні 
(та й деякі «соціалістичні») партії, вело її до вигляду, скажім, Румунії, з її
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«інтелігенцією», яка старалась перейняти французьку культуру чисто зверхнім 
способом, широко розкривала двері заграничній промисловій ініціативі і ка
піталові, а пильнувала «нейтралізувати» свого «хама», селянську верству.

Щ о така мета не може мати в собі нічого приємного, що се не може бути 
двох думок. Ми повинні усвідомити собі, що процес далеко довший, трудніший, 
менш ефективний — творення України по мірі її селянської бази — дасть 
результати в кінцевім рахунку далеко цінніші, і тільки сею дорогою можемо 
їх осягнути: Україну, як взірець селянської, глибоко соціалістичної й глибоко 
культурної країни.

Може, се буде єдиний в своїм роді тип такого краю. Може, сею ж до
рогою підуть ще й інші сільськогосподарські країни, — тим краще для людства. 
Але Україна мусить бути такою, коли хоче бути ч и м с ь .

Се не значить, що розвій промисловості взагалі мусить бути в ній зане
дбаний. Ні, хліборобською колонією, доставницею сировини для індустріаль
них країв Україна не має бути: вона повинна йти до того, щоб самій по змозі 
переробляти свою сировину: в сім напрямі державний апарат, в міру того, як 
буде наладжуватись, повинен розвинути всю свою енергію. Але як вище по
казано — якомога більш сеї переробницької роботи мусить бути полишено 
селу, рукам селянина, щоб поширити й економічно скріпити нашу селянську 
базу.

Се не значить також, що культурне життя мало б бути обмежуване і все, 
чого не може в дану хвилю прийняти селянське життя, відкидалось або за
недбувалось. Ні, культурне, духовне життя повинно бути розвиване в усій 
своїй повноті, бо культура, яка ставить собі взагалі які-небудь рамці й межі, 
взагалі перестає бути культурою. Почуття необмеженості — її невіддільна 
прикмета. Культурна робота мусить тільки поставити собі завдання: бути 
приступною селянським, взагалі трудовим масам, і для того всякого підіймати 
їх рівень культурних інтересів — дорогою школи і всяких позашкільних освіт
ніх і культурних засобів.

В сім принципіальна ріжниця культури буржуазної і культури соціаліс
тичної. Та мислила себе культурою вибранців («для немногих», як надписував 
колись свої твори один з російських «високопоставлених» поетів). Культура 
соціалістична ставить своїм завданням зробити свої здобутки в усій повноті 
добром усього трудящого люду. Єдина школа, обов'язкова для всіх, повинна 
заложити твердий культурний фундамент, на котрім позашкільна освітня й 
культурна робота мусить будувати дальше. Вона, ся післяшкільна освітня 
праця, повинна також набрати характеру обов'язкового, не формально, а мо
рально: витворити певний декорум («годиться») культурного самовдоскона
лення кождого громадянина далі, весь свій вік. В сім завдання культурного 
виховання громадянства. Сею дорогою буде осягнена ся формула соціалістич
ної культури, котру я зазначив вище.

Пережиті події дуже підняли самопочуття селянина, особливо на тих те
риторіях, де вони розгравалися найбільш інтенсивно. Він почуває себе хазяї
ном на своїй землі; він переконаний, що ніхто не зможе ним заволодіти, і з 
кождим він дасть собі раду. Багато говорять про поглиблення в нім і націо
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нального почуття, і навіть націоналізму — неохоти дояких-небудь чужинців, 
їх панування на Україні. Се декого тішить, декого лякає. Розвинути добрі 
сторони сього процесу і нейтралізувати негативні — се завдання соціалістич
ної і національної культури села.

Нехай селянин почує себе відповідальним хазяїном не тільки в своїй гро
маді чи волості, а в цілій Україні.

Нехай не буде того, що тепер бувало: ми, мовляв, вигнали чужинців з 
своєї волості, наша справа скінчена, а вже сусідня волость нехай чиститься від 
них своїми засобами.

Повинне бути розвинене почуття національної, крайової солідарності, 
оберігання інтересів трудового люду цілої України, — і виключені елементи 
шовінізму і нетолеранції до трудової людини іншої раси чи мови. Співробіт
ництво з трудовими елементами робітничими й інтелігентськими, в широких 
розмірах витворене тим проектованим розселенням, я певен, ослабило, або й 
зовсім викорінило б у селянства односторонність в оцінці сільськогосподар
ської, рільничої праці, як єдино продуктивної й справжньої, і дало б правдиву 
міру всякої продуктивної роботи, ким і в якій би формі вона не творилась. 
З  другого боку, я сподіваюсь, воно зв'язало б міцними моральними зв'язками 
сі інші трудові верстви з селом і селянством, дало б їм відчути природність і 
неминучість в умовах нашого життя «власті землі» в її новій, соціалістичній 
редакції, і провідної ролі селянської, чи тепер уже б я сказав — «сільської» 
верстви в житті України.

Те соціалістичне, економічне і культурне виховання, план котрого я в за
гальних рисах начеркнув, повинно визволити село від тих прикмет відсталос
ті, несоціальності, «куркулівства», котрі з ним зв'язуються звичайно. Нове 
село буде дійсно новим селом.

X I

Які ж мали б бути перші, вступні кроки для переведення сеї програми?
Мені вони представляються так:
Ряд митингів, уряджених членами Української] п[артії] с[оціалістів]-р[е- 

волюціонерів] для вияснення сеї роботи на селі, її відносин до плану соціаліс
тичного будівництва і до біжучих соціальних, економічних, культурних і на
ціональних завдань. Вони мають підготовити мобілізацію елементів трудових 
або охочих перетворитися в трудові, досі відірваних від землі й села, — до 
походу на село, до громади.

Члени і співробітники партії переводять агітацію по громадах, щоб там 
викликати ініціативу до тих промислових і культурних підприємств, про які я 
говорив, приготовити для них ґрунт в громадах і волосних об'єднаннях, які 
мають організуватись якомога скорше.

Не приймаючи ніяких відповідальних постів в правительств^ доки не буде 
переведена ся нова організація на місцях, — У[країнська] п[артія] соціалістів]- 
революціонерів] повинна вжити всього свого впливу, щоб понудити тих, хто 
в своїх руках держатимуть ключі до сього, аби вони зробили все можливе для
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переведення в життя сеї економічної й культурної програми: помогли здобути, 
за кордоном, очевидно, потрібну машинерію й усяке технічне знаряддя, щоб 
пустити в рух сі сільські фабрики і майстерні, знайшли кадри інструкторів, 
помогли всій організаційній роботі.

Мають бути організовані курси для техніків і інструкторів, які мусять 
взяти потім на себе ролю керманичів тих сільських громадських підприємств. 
Коли б не ставало для ведення сих курсів сил місцевих, їх також треба взяти 
з-за кордону. Вкажу, напр., на Відень, де можна законтрактувати цілу армію 
спеціалістів, організувавши наперед для них на місці курси української мови 
(се не буде тяжко, бо дуже багато знатимуть одну з слов'янських мов, — та
ких можна б вибрати в першу чергу), і заразом познайомити їх з планом тої 
технічної роботи в умовах сільського українського життя, для котрої вони 
мусять приготовити своїх українських слухачів — познайомити їх з методами 
і способами технічної праці малої сільської фабрики чи майстерні, до котрої 
будучі інструктори і керманичі мусять приспособите свою будучу роботу.

По волостях повинні якомога скорше бути заведені нижчі технічні школи, 
з дволітнім, приблизно, курсом, обов'язковим для всіх, по скінченні так само 
обов'язкової вищої початкової школи. Обов'язкова наука до 16 літ, прийнята 
нашим проектом програми, мусить розумітись як обов'язкове укінчення вищої 
початкової школи (не пізніше 14 року життя) і потім дворічної технічної шко
ли, котра могла б мати своїм взірцем, напр., старі «школи ремісничихучеників» 
(ті мали трилітній курс — але перший рік, загальноосвітній, відпаде, коли до 
сеї школи приходитимуть учні по скінченні вищої початкової школи). Відпо
відно до того мусять бути в потрібній скількості організовані середні реально- 
технічні і вищі — політехнічні школи, щоб вони могли в найкоротшім часі дати 
потрібний контингент учителів для таких шкіл. Інтереси й симпатії шкільної 
молодіжі мусять бути звернені в сей бік, щоб гуманітарна школа не відтягала 
непропорціонально багато молодіжі в порівнянні з пекучими потребами в 
силах технічних.

Суспільне виховання повинно планово вестися в тім напрямі, щоб вигла
дити розділ між роботою «чорною» і «чистою», між «білоручками» і «чорно- 
робочими», між працею фізичною й інтелігентською. Трудова повинність 
мусить стати дійсною нероздільною умовою суспільного життя і з якогось 
страшила соціалізації перетворитися в вповні нормальну, самозрозумілу й 
природну його категорію. Для того, з одного боку, мусить підійматись усіма 
способами рівень освіти й культури фізично працюючих верств, з другого 
боку — пильна увага повинна звертатись на те, щоб освіта не відчужувала і 
не відривала від фізичної праці своїх вихованців. Почавши від певного віку 
(12 літ?) шкільна молодіж всіх категорій повинна відбувати сезон сільсько
господарських робіт, дво- чи тримісячний, розуміється, в таких умовах, які б 
не шкодили їх фізично. Технічна наука в розмірі дволітньої нижчої технічної 
школи повинна проходитись і тою молодіжжю, яка по укінченні початкової 
школи переходила б до школи середньої — тільки тут, щоб не розривати на
уки, ся технічна наука проходилась би паралельно з загальною — введена в 
курс середньої школи. Подібно, як загальнообразуюча школа старається дати
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кождому учневі основні елементи з ріжних сфер знання — з наук гуманітар
них, математичних і природничних, так ся технічна наука мала б познайомити 
його з основними формами техніки в ріжних сферах праці: роботи по дереву і 
металу, обробленні глини, шкіри чи інших органічних продуктів, електротех
ніці і технології. Новий громадянин не повинен себе чути тут повним неві
гласом, так само, як у фізиці чи історії, і заразом — він мусить твердо при
своїти технічні прийоми роботи в якімсь роді техніки. Односторонність гума
нітарного виховання мусить бути тим способом нарешті переможена. Сю свою 
програму я предкладаю увазі українських] с[оціалістів]-р[еволюціонерів] з 
просьбою уважно роздумати над виложеним у ній, і на найближчім партійнім 
з'їзді — котрий являється передумовою всеї дальшої планової роботи Україн
ської] п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів], і тому мусить бути зібраний як- 
найскорше, — я прошу тих, які погодяться з провідними гадками сеї програми, 
аби вони взяли на себе їх оборону і проведення в життя. Особливо, коли б я 
по незалежним від мене обставинам не міг на тім з'їзді бути особисто.

В Празі, 15.ІХ.1920 р.

P.S. Відомості, привезені товаришами з України в місяці жовтні, потвер
джують ще більше раніші звістки про те, що життя само йде, власне, в сім 
напрямі, який висвітлюється в сій статті. Інтелігенція українська в значній 
часті вже розселилася по селах, де з'явились не тільки учителі, школи й гім
назії, а й техніки, інженери, робітні, мотори; не тільки гонять самогонку, але 
й ставлять електричні станції, заводять електричне освітлення. І стихійному 
рухові треба дати тільки план, свідомість завдань, котрі можуть бути ним 
осягнені, щоб він з сліпого шукання хвилевої полегші в незносному становищі 
перетворився в знаряд великого соціального будівництва.

ДРАГОМАНОВ В ПОЛІТИЧНІМ І НАЦІОНАЛЬНІМ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСТВА

Сього року (20 н. ст. червня) минуло двадцять п'ять літ з дня смерті 
Драгоманова. Давня надія, що в сю річницю можна буде вернути на Україну 
кості славного вигнанця* і всім народом, на своїй, визволеній землі віддати 
честь його ділу, не справдилася. Рік доходить свого краю, і нема чого споді
ватися сеї можливості в скаженнім танці ріжних сил, що силкуються володіти 
Україною без волі її трудового народу. В іншім часі, в кращих умовах відбу
деться ся всенародна поминка по славнім борці за його права. Але і в нинішніх 
обставинах, серед розпорошення українських сил, в тяжких умовах емігра
ції, котрих гірку чашу випив колись покійник, завидуючи тим, що кінчили своє 
життя на шибениці і під стінкою, але на рідній землі1*, — і тут, і тепер в час

1 Перший лист до киян 1886 р. — Листи до Ів. Франка, с. 158.
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приходить нам ся річниця. Віддаючи честь трудові і стражданню славного 
провідника, ми і для себе, і для свого діла знайдемо багато корисного і цінно
го, коли, відірвавшися на хвилю від турбот нинішнього дня, перенесемося 
гадками в ту обстановку, в котрій працював, боровся й доходив своїх завдань 
покійний. Дасть се нам не тільки розраду й науку. Подасть змогу провірити 
провідні завдання нашої праці по тим завданням, які ставили наші попередни
ки чверть століття, півстоліття тому, — випростувати допущені зиґзаґи, знайти 
дійсну міру осягненого і поставити в чергу свої найближчі завдання. Багата 
духова спадщина покійного, його широке знання, його великий досвід, дійсно, 
дають для того велику спромогу.

Діяльність Драгоманова, не вважаючи на передчасну смерть, в розцвіті 
його духових сил і сильної творчості, обіймає з лишком тридцять літ, і два 
останні десятиліття, 1875—1895, він був справжнім духовим провідником 
України, в сфері політичної й культурної роботи. Його діяльність в сім часі 
творить незвичайно важний крок в розвою нашої політичної й національної 
свідомості. Після ріжних вагань і збочінь 1860 і 1870-х pp. Драгоманов ви
водить її знову на рівний шлях політичного і соціального будівництва, вито
чений нашими великими учителями з Кирило-Мефодіївського братства, до 
тих вказаних ними завдань, які прийшлось реалізувати аж нам, в Першій 
російській революції, і особливо в сій другій, великій світовій кризі.

Довга практична робота навчила Драгоманова велико поважати кирило- 
мефодіївську добу. Були часи, коли її ідеали і завдання здавались йому чимсь 
пережитим і архаїчним, що треба віддати вже до архіву, — сліди сих настроїв 
ми знаходимо особливо в перших часах його еміграції, коли Драгоманов з 
своїм гуртком особливо підпав впливам західноєвропейського політичного 
життя і літератури, і йому здавалось легше, ніж потім, поставит^українське 
життя коротко і просто на пробиті європейською мислю дороги. Його велика 
праця про Шевченка* з сього часу, як і інші писання, були виявом тодішніх 
настроїв1. Але переживши в цілості той період занепаду, який перейшло україн
ське громадянство після указу 1876 р. — всі ті зусилля українських патріотів, 
навіть таких визначних, як Костомаров, одна з окрас Кирило-Мефодіївського 
братства, вгонити український рух в рамці російської реакції, «примирити з 
собою правительство» і звести українську роботу до такої тоненької нитки, 
що вона б могла пролізти і через іглине ухо централістичної й україноїдської 
політики російського правительства, Драгоманов з усіх тодішніх зиґзаґів 
українського хуторянства й галицького рутенства набрався пересвідчення,

1 Він сам писав про се в «першім листі до киян», 1886 p.: Я був загнавсь думкою, що 
Шевченко вже пережитий фазис, що новий український рух піде далі, по новоєвропейській 
дорозі, а тепер бачу, що не тільки маса українофілів, але й українофільські писателі не тільки 
в Галичині, а й в  Росії ще не догнали Шевченка років на 10—20 (с. 173) (пор. в автобіогра
фії, ст. 389, що до видання Шевченка, задуманого Ляхоцьким, він «відносився трохи бай
дуже, бо вважав Шевченка з ідейного боку уже «пунктом пережитим» — «тепер же я пере
конався, що не тільки до галицьких, але й для російських українофілів, навіть для найученіших 
із них, треба ще немало духової праці, щоб догнати навіть Шевченка»). Так само своїм га
лицьким кореспондентам писав він в тім же 1886 році: «В  теперішній час добровольного 
холопства галичан і росіян Шевченко писатель не опортунний — та все-таки безпремінно 
треба поставити його на сторожі хоч коло молодших людей, тих, що ще по гімназіях вчаться, 
коли вже старші спелешились» (Листи до Франка, с. 237).
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наскільки кирило-мефодіївські ідеї зостаються жизненими і для його поколін
ня, і для тих молодших, котрих він хотів справити на добру дорогу.

Він не тільки признав і проголосив, що кирило-мефодіївська програма — 
при всіх своїх слабших сторонах, — «досі є найрозумніше з усього, що вига
дало ук раїн олю бство»1* ,  але й ділом самим старався реалізувати сі ідеї, давши 
їм нову редакцію, відповідно зміненим обставинам, справивши ріжні помилки 
й обтрусивши з пережитків старого національного романтизму, що ще не 
стратив був своєї власті над тим поколінням українолюбців. З а  кілька місяців 
до смерті, характеризуючи свою діяльність (в відповіді на привітання з на
годи тридцятилітнього ювілею його праці), він писав: «Коли я претендую на 
що-небудь (як на свою заслугу), то лишень на те, щоб проповідати і пробу
вати прикладом до політичної діяльності ті провідні думки, до котрих дійшли 
в 40-і роки славні братчики кирило-мефодіївські, і котрі лежали в основі 
українського народолюбства мого і товаришів, в наші молоді часи, в 60-ті і 
70-ті роки, звісно — з одмінами, котрі принесла всесвітня наука і політика в 
новіші часи»2.1 дійсно, — відкинувши деякі зиґзаґи, без котрих не обійшовсь 
і сам Драгоманов3 (тільки у нього ті зиґзаґи не були так значні, бо консеквент- 
ність і витривалість в реалізації назначеної програми він уважав першим 
обов'язком серйозного політичного діяча і сам старався не розминатися з сим 
принципом), — се справді можна означити як провідний мотив багатої й 
ріжносторонньої діяльності Драгоманова — що він, рахуючися з поступами 
світової мислі і досвіду, з розвоєм українського і світового життя, розвивав, 
поглибляв і ширив, популяризував і по змозі — реалізував ідеї радикального 
українолюбства, піднесені провідниками Кирило-Мефодіївського братства.

Що ж було се тривке і не скороминуще, принесене Кирило-Мефодіївським 
братством, що лягло в основу світогляду і громадської праці молодших по
колінь — 1850 і 1860-х pp., до котрих належав Драгоманов з своїми товари
шами київської доби, і потім в провіреній, розвиненій, очищеній формі було 
передано Драгомановим і його співробітниками з женевської доби новим ге
нераціям української демократії, що сій літературі, на сій праці вчились і ви
ховувались на переломі X IX  і X X  століття і потім виступили під прапором 
сих ідей під час російської революції 1905 p.?

Опираючись як на літературній спадщині Драгоманова, так і на інших 
відомостях, я збираю сю вікову спадщину в сих точках:

Суверенність українського народу, самостійність його, як нації, рівно- 
рядність і рівноцінність з іншими народами-націями світу. Сі ідеї іноді доволі 
ясно проглядають і в давніших часах, в літературних українських творах і в 
реальнім українськім ділі, — але ясніше і свідоміше, ніж коли-небудь, вони

1 Чумацькі думки, с. 116.
2 Ювілейна збірка матеріалів*: Михайло Петрович Драгоманов, зладив і видав М. Пав

лик, 1896, с. 105.
3 Одним з таких зиґзаґів, чи переборщень в противний бік, було те «русофільство» 

Драгоманова, яке особливо викликало опозицію в українських кругах: протестуючи против 
національної виключності і русофобства, до котрого доходили українські націоналісти, він 
сам занадто підносив неминучість уживання російської мови і культури, як «своєї», і, подіб
но, як Куліш, договорювався до апологій^російського царизму в його відносинах до України 
(Листи на Наддніпрянську] Україну, с. 2,8 і дд.).
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були висловлені в програмних працях кирило-мефодіївців і в їх практичній 
роботі.

В політичній сфері ся ідея суверенності виявляється в постулаті української 
республіки, окремої і рівнорядної з іншими слов'янськими республіками, разом 
з нею на рівних правах об'єднаними в слов'янській федерації.

В сфері культурній вона виявляється в постулаті української культури, 
повної й абсолютної, не обмеженої ніякими поняттями її підрядності чи «до
машнього вжитку» поруч якихось інших, ширших чи вищих культур, — здібної 
задоволяти потреби і менше освічених і вище розвинених верств народу.

При тім український нарід мислиться передусім, як трудовий нарід. Не 
недогризки панства, які ще якось тримались при українській свідомості, не 
елементи української буржуазії, котрі могли бути притягнені до національної 
роботи, а трудова українська маса — передусім, та таки й майже виключно 
селянська, — вона вважалася представником українського народу його на
ціонального обличчя, його традицій, його домагань, його правди. Ного інте
ресам передусім мала служити і та українська культура і та відроджена україн
ська державність, котру братчики ставили своїм завданням. Навіть такий 
архікультурник, як Куліш, ставлячи одним з завдань української культурної 
роботи присвоєння здобутків світової культури, найбільших письменників всіх 
народів і часів, — заразом висував, як основну прикмету української літера
тури, що вона була, єсть і мусить бути простонародною, в противність 
ріжним панським літературам інших народів.

Патріотизм і національність братчиків були свобідні від усякої виключ
ності і реакційності. Високо цінячи історичні змагання українського народу до 
свободи, соціальної справедливості і гуманності, вони далекі були від тенден
цій переносити форми й тенденції минулого в будучину і ставити своїм зав
данням привернення сих пережитих форм. Високо ставлячи стару боротьбу 
за батьківську віру, за свободу віри взагалі, братський рух з його змаганнями 
до очищення церкви, вони були чужі якого-небудь клерикалізму в сучаснім, 
були свобідними євангеліками, деїстами або свобідними мислителями в сфері 
релігії. Апофеозуючи стару козаччину, її ідеали свободи й рівності, вони рі
шучо відкидали всякі плани реставрації сеї козаччини чи Гетьманщини в су
часних відносинах. В ім'я старих і непережитих народних українських ідеалів 
вони без вагання йшли назустріч тим поступовим кличам, які приносило світо
ве життя, зв'язували проблему національного визволення з завданнями куль
турного і соціального визволення, клали підвалинами того устрою, котрого 
хотіли доходити, повну свободу сумління, свободу слова і друку, усунення 
всякого переслідування за переконання, культурне й економічне подвигнення 
мас, скасування всяких соціальних привілегій, класового устрою суспільності. 
Старий національний романтизм в сих концепціях переходив цілком рішучо 
на шляхи соціалізму і новітнього гуманізму, як він зарисовувався тоді, особ
ливо в творах французьких началоположників нового соціалізму.

Здійснювати свою програму братчики намірялися дорогою революцій
ною* — Кирило-Мефодіївське братство чи товариство було політичною орга
нізацією безпосередньої акції. Щ о можна було здійснити в рамках легально
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го ширення ідей братства, мало здійснюватись — але сі рамці були тоді дуже 
тісні, і головна надія покладалась на нелегальну пропаганду серед молодіжі й 
народу. Братчики мали йти між нарід, зав'язувати там зв'язки — й «громадою 
обух сталить», приготовляти народне повстання.

От се й були, власне, ті дорогоцінні основи нового українського руху, які 
були особливо оцінені молодіжжю 1850-х і 1860-х pp. і мусили стати підста
вою дальшого політичного і культурного розвитку українського народу. Ми 
чули тільки, що свідоцтво Драгоманова про те значіння, яке мали сі кирило- 
мефодіївські ідеї для його покоління. Він виріс в осередку, де поступові на
родолюбні течії мали добре приготований ґрунт. Його дядько був членом 
«Товариства з'єдинених слов'ян», одного з предтеч Кирило-Мефодіївського 
братства. В полтавській школі, де він учився, між його учителями були люди, 
серйозно захоплені кирило-мефодіївськими ідеями, які вміли прищепити їх і 
своїм учням. Але перейшовши до університету, до Києва (в 1859 р.), Драго
манов попав в течію «малих діл», якою попливло українство 1860-х pp. Піс
ля розгрому українства з кирило-мефодіївським процесом нова, ліберальна 
російська доба відкрила можливості легальної роботи в дусі кирило-мефоді- 
ївських ідей, і в сім напрямі пішли не тільки старші українські генерації, самі 
кирило-мефодіївські братчики з Костомаровим і Кулішем на чолі, але й мо
лодше покоління, будучі українські провідники 1870 і 1880-х pp. Одні кину
лися до реалізації селянської реформи 1861 p., наділу селян землею, органі
зації селянської громади, в ролях мирових посередників, членів «по крестьян
ским делам присутствий» тощо. Спеціально декого заінтересувала перспек
тива зломити одвічне панування польської шляхетської верстви на Україні, 
користаючи з сеї реформи і тих репресій, які повело правительство на поляків 
(знаємо, що се завело навть Куліша на службу в російській адміністрації 
Польщі). Київщина молодіж — і саме Драгоманов в тім числі, гаряче взялась 
до шкільної справи — організації недільних шкіл, приготування учителів для 
шкіл в дусі поступових і народолюбних ідей. Інші прикладали свою енергію до 
популярної літератури, наукового українознавства, збирання етнографічного 
і всякого іншого матеріалу про народне життя.

Все се вабило й захоплювало по довгім примусовім застрої. Все се було 
безсумнівно цінне. Воно, дійсно, реалізувало різні пункти кирило-мефодіїв- 
ської програми. Але, як часто буває — за сими «малими ділами» упускалися 
з очей ширші перспективи, затрачувались провідні лінії. А  з другого боку — 
се розвивання суспільної енергії в сторону найменших перепон, прикладання 
національних сил до справ, які не заборонялись урядом, а де навіть можна 
було працювати під урядовим омофором (як напр., в боротьбі з польським 
пануванням) — воно непомітно, але дуже шкідливо, зводило українське гро
мадянство на дорогу нездорового опортунізму, який вкінці й привів до отої 
ославленої формули «помирення правительства з українством», проголошеної 
Костомаровим. Драгоманов потім, в історичній перспективі, дав і пояснення 
і навіть певне оправдання сьому опортунізмові і лоялізму сих генерацій — який
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потім молодші покоління п'ятнували просто як московський сервілізм1*. Але, 
як свідок і учасник сеї стадії українського життя, в 1860-х і особливо 1870-х pp., 
він дуже ясно розумів шкідний характер сього опортунізму, в широкім зна
чінні слова — се замикання української справи в дрібні питання біжучого дня, 
розуміння її виключно в рамках російської державної кон'юнктури, затрачен- 
ня за ними ширших перспектив соціального і політичного поступу людства, 
тої координації українського життя з світовим походом наукової мислі і со
ціального ладу, яка одна могла дати провідні лінії його розвиткові незалежно 
від змін в російській чи австрійській кон'юнктурі, що викликали такі сумні 
хитання в українських кругах.

Спочатку усно, в українських гуртках, в «старій київській Громаді», одним 
з лідерів котрої він був, потім в галицькій пресі, в женевськх своїх виданнях, в 
широкому і дуже важному в історії українського життя листуванні2, Драгоманов 
енергійно, палко, послідовно виступав против аполітизму, опортунізму і фор
мального націоналізму, котрими підмінювано давніший активний революційний 
зміст українства, виявлений в програмних і всяких інших утворах кирило- 
мефодіївців. В часах занепаду суспільної енергії в Росії взагалі, а на Україні 
особливо, — 1880-ті та 1890-ті роки були, власне, таким періодом занепаду, — 
голос Драгоманова і його ближчих товаришів, що гуртувалися під його прапором, 
лунав, як революційна труба, закликаючи громадянство отрястися з пасивності 
й інерції, скинути з себе апатію й зневіру та вернутися до тих гасел, які залуна
ли в добу відродження — в творах Шевченка передусім.

Отсі два основні пункти можна й зазначити як програму діяльності Дра
гоманова: боротьбу против аполітизму й опортунізму, з одного боку, і против 
націоналістичної ексклюзивності й ізоляції, з другого, — против замикання 
українського руху в вузьких націоналістичних рамках, а навпаки — за його 
європеїзацію, за координування з поступовим, соціалістичним рухом у ближ
чих сусідів і світового людства взагалі.

Се була славна в історії українського життя боротьба «культурників» 
і «політиків», котру повів Драгоманов ще на Україні перед своєю еміграцією
і ще з більшою силою продовжував за кордоном. Драгоманов доводив, цілком 
справедливо, що, силкуючись відвести урядові репресії від українства і для того 
виключаючи з нього політичні завдання, прихильники сього культурницького 
напряму, які стали брати перемогу, після 1860-х pp., не рятували українства 
від урядових нагінок, непримиренних на сім полі, зате відпихали від такого 
аполітичного українства всі живі, активні елементи, особливо молодіж, яка йшла 
за революційним російським рухом, малоприхильним українству, але зате при
надним своєю активністю, — і взагалі губили і присипляли старі інтереси, які 
українство було придбало в період своєї активності.

Українство, обмежене белетристичною роботою та українознавством, укра
їнці, як «ділетанти-патуа і археологи-романтики в межах цензурного дозволу»

1 Листи на Наддніпрянську Україну, с. 29 і дд.
2 На жаль, з  нього більша половина погинула, бо листи Драгоманова по прочитанні 

звичайно нищились адресатами «страха ради поліцейська» або згинули при ревізіях, і тому 
в найбільшій збірці листів, виданій Павликом (переписка М.Драгоманова з М.Павликом, 
I—VIII), листів Драгоманова дуже мало*.
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(як Драгоманов характеризував їх в листі до киян 1886 р .*)1 не могли притягти 
до себе ні живих активних сил, ні викликати інтересу до українських кривд серед 
сторонніх людей. «Увесь прихильний українству рух в 60-ті роки був на кредит 
стихів Шевченка отаких, як «Сон», «Кавказ» і т. ін. Як тільки показалось, що 
за цею політичною поезією політична проза темненька, а потім висунулась про
грама Костомарова, примирить з собою правительство, так од нас свіжі люди 
й одвернулись»2, «Україна не може інтересувати Європу з національно-дипло
матичного боку, а могла б інтересувати з двох боків: як один з фокусів демокра
тичного строю і як один з фокусів російського прогресивного культурного руху, 
якби він був». А  тепер — «що ж я напишу європейцям? що Україна носила до 
Ваала (цензури) на жертву свої книги, коли їй сказано наперед, що Ваал їх по- 
жре? що передові українці признали всяку політичну літературу українську 
«бесполезною» ? що українська програма чудесно зрезюмована станіславівським 
єпископом Пелешом*?»3

Тому, доказуючи українському громадянству неминучу потребу політич
ної боротьби за горожанські і національні свободи, боротьби хоч би в формах 
поміркованих, легальних, але витривалої й послідовної, далі — неминучість 
зв'язати національну програму з питанням соціально-економічних реформ, 
поставити українство на ґрунт соціалістичний, рішучо і ясно, з огляду на за
гальний світовий рух у сей бік, — Драгоманов разом із тим прикладав всю 
енергію до того, щоб заінтересувати і російське, і європейське громадянство 
тими поступовими вартостями, які містить у собі українство: його демокра
тичними і соціалістичними традиціями в минулому, його ролею як важного 
фактора против царського деспотизму і реакції в будучності.

В своїй програмній передмові до «Громади» (1878)*, вказуючи українсько
му громадянству на потребу зв'язатись в своїй роботі з тими дорогоцінними 
традиціями українського життя, які взяли своїми гаслами кирило-мефодіївці, — 
він заразом для вжитку широких кругів української й російської інтелігенції 
виробляє широку програму, як нове, справлене і доповнене видання кирило- 
мефодіївської — свою «Вільну спілку» Східної Європи, оперту на принципах 
широкої громадської автономії, федерального ладу і націоналізації економічних 
засобів. Се було для того часу дійсно «словом на часі» для поступового гро
мадянства всіх народів Східної Європи, котре, на жаль, через цензурні умови, 
не дістало належного поширення, але там, де його знали, воно викликало 
велику увагу і заінтересування і зосталось непережитою вартістю до самої 
великої революції Сходу.

Вказуючи на необхідність зв'язати український культурно-націонльний 
рух якнайтісніше з рухом світовим, міжнародним, космополітичним, він за
разом мріє, яке б то значіння могла б мати для світового культурного життя 
українська література, мужицька по формі, космополітична і поступова по 
змісту: який би інтерес вона б могла збудити для українства, яку б прихильність 
йому придбала. «Колись д[о6родій] Куліш вказував на «простонародність»

1 С. 172.
2 с. 158.
3 с. 163.
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української словесності, як на її найбільшу славу, як на її осібну прикмету 
серед других. Коли б нам пощастило виробити літературу строго мужицьку 
по мові, посвячену інтересам найбільшої маси людності нашого краю, тепер 
соціально найнижчої, а в той же час літературу, одушевлену найвищими ідеа
лами європейської цивілізації, тоді б ми появили щось дійсно оригінального 
серед культурного світу, — такого, що про нього і той світ заговорив би!»1

Програму українського руху Драгоманов зводив до принципів соціалізму, 
автономізму і федералізму в сфері соціальних відносин, раціоналізму і пози
тивізму в сфері культурній — «хто признається до громадівства, своєї  волі 
(автономії) мужа і жінки кожної особи, спілки, громади, людської породи 
(раси), до вільного товариства  (федерації) громад і пород людських, до 
вільного розуму (раціоналізм) й твердої  науки (позитивізм)», тих 
женевська громада вважала своїми однодумцями2. В ряді праць наукових і 
популярних ся громада, і передусім Драгоманов, її провідник і найбільша ак
тивна сила, з одного боку, подавала українському громадянству взірці євро
пейської акції в реалізації сих принципів, з другого боку, — для вжитку і відо
ма поза українських кругів вони видобували з української традиції, фолькло
ру, сучасної літератури і громадського українського руху те, що виявляло 
впливи, свідомі чи півсвідомі, сих «основних думок про життя громади і при
роди», як їх називав Драгоманов.

З  своїх спеціальних студій по політичній історії, що мали бути його уділом 
в академічній колегії, він скоро перейшов на широкий шлях порівняних студій 
релігій, фольклору, національних обопільних впливів в сій сфері, слідячи й 
підчеркуючи на кождім кроці тісні зв'язки, що зв'язували й зв'язують укра
їнський нарід з його сусідами і всім світовим духовим життям людства. Своїм 
завданням він ставив написати історію української словесності з того «між
народно-соціалістичного становища», з якого була написана його студія про 
Шевченка, і особливо приналіг на найменш розроблену й висвітлену її части
ну — усну — висвітлював її безпосередні зв'язки з світовим фольклором і 
публікував на сі теми більші й менші студії, щоб «через приклад космополі
тичного методу хоть до одної частини культурного українського матеріалу, — 
як він висловлювавсь, — протидіяти ограниченонаціоналістичному настрою 
українофільських кружків, що розвився у них в зв'язку з загальною в Росії 
«самобытнической» реакцією» .

Не вважаючи можливим в рамцях отсеї статті ширше спинятись на сих 
працях, які були незвичайно цінним вкладом в літературу порівняного фольк
лору і письменства, я хочу тільки підчеркнути, як і чисто наукову свою роботу, 
яка становить одну з головних рубрик в його творчості 1870—1880 pp.4, Дра
гоманов підпорядкував свому основному завданню: боротьбі против ізоляції

1 «Ну, та, мабуть, ся моя колишня мрія так мрією і зостанеться», — додає він гірко до 
сих слів, писаних незадовго вже перед смертю. — Листи на Наддніпрянську Україну, с. 190.

2 Переднє слово «Громади», с. 84.
3 Автобіографічні записки з 1889 р. в згаданій збірці Павлика*, с. 392.
4 Завважу, що се якраз одинока рубрика в спадщині Драгоманова, яка приступна для 

перегляду, завдяки збірному виданню, зладженому Павликом і виданому Львівським] на
уковим товариством* (Збірник філ. секції, м. 2, 3, 4 і 8).
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українського руху і наповненню його змістом світовим. З  незвичайною силою 
виразу і ясністю думки він схарактеризував сю свою принципіальну позицію 
в передсмертній полеміці з одним з діячів Наддніпрянської України*:

«Ми признаємо національності,  як очевидний факт, як результат 
певних природних і історичних обставин життя народного (хоч іноді необслі- 
джених науково і завше перемінних); ми признаємо, що сей факт завше треба 
мати на оці, при громадській праці, а надто ми признаємо важність найви- 
днішої національної ознаки, народної мови, як способу морального зв'язку 
між людьми. Ми признаємо не тільки право живих груп людей, в тім числі й 
національних, на автономію, а й безмірні користі, які виносять люди від такої 
автономії. Тільки ми не можемо шукати собі провідних думок для гро
мадської праці культурної, політичної і соціальної в почуттях і інтересах на
ціональних, бо інакше ми б заплутались в усяких суб'єктивностях, в лісі іс
торичних традицій і т. д. Ми шукаємо таких провідних і контрольних думок в 
наукових виводах і інтересах інтернаціональних, вселюдських.  Через 
те, кажучи коротко, ми відкидаємо не національності, а націоналізм, а над
то такий, котрий себе сам виразно протиставляє людськості, або космопо
літизму. Ми не признаємо примусових думок і почуть, котрі видаються за 
національні, ніяких обов'язкових історично-національних святощів, а надто 
ненавистів до других національностів. Д[обродій] Вартовий ганьбить україн
ських радикалів, що вони забувають мої власні слова, висказані б то «в одно
му з останніх моїх творів» і признаваємі галицькими радикалами, тобто, що 
«розвиток (мас народу) можливий тільки на національному ґрунті». На самім 
ділі я висказував подібну думку з а в ш е , починаючи від своїх перших печат
них студій по римській історії (1863), в котрій я вперше здибався зо справою 
космополітизму й націоналізму в ту пору, як по слову римського ж поета «за
полонена Греція заполонила суворого побідителя» своєю культурою. Почина
ючи з тих студій, я всякий раз, коли була потреба, казав одно: космополітизм 
в ідеях і цілях, національність в ґрунті і формах культурної праці! Я по
лемізував ЗО років против російських псевдокосмополітів, котрі не призна
вали ураїнської національності, і против українських націоналістів, котрі, 
виступаючи проти космополітизму, рвали єдину провідну нитку безпохибно- 
го людського поступу і саму підставу новішого відродження національностів 
і відкривали дорогу до себе для всякого шовінізму, виключності й реакції»1.

В сфері соціальній Драгоманов особливо наполіг на необхідність стати 
українству на ґрунт соціалізму, або « грома дівства», як він перекладав се сло
во. В програмі «Громади» він поставив сей свій славний афоризм, що кождий 
послідовний українець мусить бути соціалістом і кождий соціаліст на Україні 
мусить бути українцем2. Відповідно до того рушучо виступав против претен

1 Листи на Наддніпрянську] Україну, с. 68—69; всі підчеркнення авторові.
2 «Мусимо давати одсіч усякому, хто дума порядкувати на нашій землі не тільки на 

шкоду нашому мужицтву, але й не знаючи його, не питаючи його, або й зневажаючи його. 
Хто ж і чужий працює в спілці з нашими людьми, поважаючи їх, хто пристає до наших гро
мад, а особливо до громад мужицьких, той для нас такий же наш чоловік, як мовбито був 
наш і зроду. Та такий і мусить бути усякий громадівець: коли українець, котрий не став гро- 
мадівцем, показує тілько, що він не додумавсь або не довчивсь до кінця, — також само й
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зій всяких чужорідців, будь то соціалістів чи не соціалістів, розпоряджатись 
долею України і українського народу (особливо в своїй прекрасній книзі «И с
торическая Польша и великорусская демократия»* (1882). А  з другого боку 
неустанно товк українському громадянству про безвиглядність самого тільки 
формального українського націоналізму і необхідність поставити українську 
справу, щоб забезпечити її полагодження, на ґрунт щирого і чесного селян
ського соціалізму. Не будучи прихильником виключно пролетарського соціа
лізму і взагалі марксівського економічного матеріалу1, він твердо стояв на тім, 
що трудова селянська маса являється єдиною реальною базою українства і, 
тільки зв'язавши національні й політичні українські інтереси з соціальними 
домаганнями селянства, — з одного боку, з соціалістичним світовим рухом, 
з другого, організуючи соціалістичні українські громади, як атоми світового 
соціалізму, можна забезпечити українству і реальні сили, й підтримку соціа
лістичних і взагалі поступових кругів інших націй.

Те місце, котре в реалізації українських завдань Драгоманов давав мето
дам революційним і засобам еволюційним, не було однакове, а змінялось, як 
у практичного політика, в залежності від політичної кон'юнктури. Призна
ючи народне повстання найбільш доцільним і реальним засобом визволення — 
оскільки лише воно здійсниме2, призначаючи і політичне убийство (тиранно-

громадівець на Україні, котрий не пристав до українців, — теж не довчивсь, не додумавсь 
до кінця, не поборов в собі пана, чиновника» (с. 85).

1 На сю тему вистане цитати з листа Др[агоманова] з останнього року життя (липень 
1894 р.) до Юл[іана] Бачинського, звісного автора «Ukraina irredenta»*: «Ви знаєте, я не 
згоджуюсь з філософією історії і політики виключно економічною, бо вважаю її за свого роду 
метафізику, а життя людське за занадто складне, що його пояснити лишень одним елемен
том. Але я нічого не маю проти і однобічної доктрини, коли вона веде до досліду нових фак
тів. На лихо, марксисти, або ліпше енгельсисти, рідко коли досліджують що, а просто à priori 
чертять історичні і політичні фігури, часто зовсім фантастичні». (Переписка Юліана Бачин
ського з Михайлом Драгомановим, 1900, ст. 7—8). Півтора року перед тим, в «Листах на 
Наддніпрянську] Україну» (с. 87) Др[агоманов] писав: «Вважаючи людський організм за 
річ дуже складну і будучи єретиком проти всіх ортодоксій, в тім числі й соціалістичної (або 
ліпше — німецької соціал-демократичної), я ніяких громадських інтересів, ні культурних, ні 
політичних, ні економічних, не становлю наперед, а всі нарівні — всі вкупі!»

2 В передмові до «Громади» Драгоманов писав: «Нам здається, що розмови про те, коли 
слід «кликати народ на спільний переворот» і як «зводити в один великий взрив» малі бунти, — 
даремні клопоти, бо коли б вже дійшло діло до того, то «більша частина народу» обійшлась би 
й без усяких верховодів, котрі б її кликали, та строїли, та зводили. Та коли б більша частина 
народу «построилась в ряди громадівців» (соціалістів), то, певно, нічого б було вже й переворот 
робить. Значиться, коли розмовляється про те, як держатись громадівцям до повстань, то 
можна говорити тільки про малі, крайові повстання, бунти. Ми вже сказали, що, як нам зда
ється, бунти не робляться згори, а що вони піднімаються знизу от немоготи терпіти неправду. 
Нам здається далі, що хто б що не думав про крайові бунти, чи вважав би їх корисними чи 
шкідливими, а державні й громадські порядки в Росії й в Галичині тепер зайшли в такий кінець, 
що мужицькі бунти мусять підніматись дедалі все частіше. В 95 случаях із 100 навіть «бунта
реві», не громадському чоловікові, трудно буде розпалітись самою думкою настільки, щоб по
нести свою голову в тій справі, котра просто не вража його ока й уха. З  другого боку, ні один 
справді живий чоловік не витримає, щоб не пристати до діла, що робиться коло його, в котрому 
він бачить хоч зерно своєї правди, і не постаратись, щоб те зерно розрослось якнайбільше. 
Коли такі живі люди з громадівців наших, ставши своїми людьми в мужицьких громадах, бу
дуть свідками того, що громадам тим робиться кривда, котрої вони не можуть стерпіти, то, 
певно, вони й повстануть вкупі з громадою, і в такім случаю вже, звісно, мусять приложити всю 
свою силу на те, щоб повстання громадське пішло якнайдальше: щоб не тільки громада проти
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цидію) і навіть терор, як засоби політичної боротьби, — аби лише вони від
бувалися в формах, свобідних від зрадництва й підступу, — Драгоманов в 
обставинах 1880-х і 1890-х pp. — доби пониження громадської активності 
вважав ці засоби малореальними1. Але тим більше вимагав витривалості, 
плановості і послідовності в легальних, еволюційних формах політичної бо
ротьби, котрі не вимагали ні крайньої саможертви, ні героїзму, не «ламали 
екзистенції», говорячи словами галицьких консерватистів, але при чеснім і 
витривалім виконуванні свого громадського обов’язку могли розвинути вели
ку політичну силу і принести важні здобутки.

Але ж, зводячи програму політичної акції до такого мінімуму, він тим 
гостріше ставивсь до пасивності й лінивства, що перетворяли сучасне україн
ське життя в гниле болото, до підміни політичної акції політиканством, полі
тичною інтригою та авантюрою, що деморалізували громадянство й робили 
його не здібним до праці. Відти його гарячі й жорстокі виступи против сучас
них провідників українофільства в Україні Наддніпрянській, против угодовства 
галицьких народовців, що придбали йому стільки ворогів — і стільки гарячих 
прихильників серед елементів більш чутливих на вимоги громадського 
обов'язку, особливо серед молодших поколінь.

В Галичині, де твори Драгоманова циркулювали свобідніше (хоч його 
женевські видання заборонювались австрійського цензурою, сливе, без ви

вилась тій найближчій кривді, з-за котрої піднялась вона, а й попробувала змінити й усі ті по
рядки, од яких вона терпить: напр., в селі обернула всю землю в громадську, як цього маленькі 
проби вже й робили наші мужики позаторік в Подольській губернії, правда, тільки з землями 
своїх же мужицьких багатирів. Так, значиться, й тут все діло зводиться на те, чи стане грома- 
дівець — «проповідач ділом» осілим громадським чоловіком, чи ні» (с. 67—69).

1 П ’ять літ пізніше (1883) Драгоманов писав в своїй автобіографії*: «Будучи соціалістом 
по своїм ідеалам (додам: соціалістом західноєвропейської школи, та не російським нігілістом, — 
назва, котрою я, зустрічаючи її в газетах, у прикладі до мене, обіжаюсь сильно; я виложив 
у IV т. «Громади», в статті «Шевченко, українофіли і соціалізм» свій погляд на антикультурний 
елемент і націоналістичне самоосліплення у російських революціонерів і народників школи Ба- 
куніна і Лаврова, що восхищалися Ст[епаном] Разіним і Пугачовим, великоруським розколом 
і т. ін.), — я переконаний, що здійснення того ідеалу можливе тільки в звісній постепенності і 
при високім розвитку мас, а через те достижиме більше духовою пропагандою, ніж кривавими 
повстаннями. Так як Україна, — моя батьківщина, розділена на дві частини: австрійську і ро
сійську, і так як у першій існує певна політична воля, котрої в Росії нема, то, по-моєму, діяль
ність соціалістів у кожній частині повинна бути ріжна: в Австрії можна братись за організацію 
властиво соціалістичної партії з  робітників і селян-русинів, — в союзі з  поляками і жидами: — 
в Росії ж треба перш усього добиватись політичної волі, соціалістичні ж ідеї можуть бути поки 
що ширені в Росії тільки научно-літературним способом. Добути ж політичну волю в Росії 
українська нація, на мою думку, може не дорогою сепаратизму, а тілько вкупі з іншими націями
і країнами Росії, дорогою федералізму» (М .П .Драгоманов, с. 374).

Се програма-мінімум, обрахована для аудиторії сторонньої, але як minimum, певно, вило
жена Драгомановим щиро, — бо принципіально він був завзятим ворогом всякої дволичності. 
В другім листі до киян 1886 p.* він і для внутрішнього вжитку, приміняючись до сумирних на
строїв сеї громади, ставив таку програму: «Щ об (український] рух) вп’ять не повернувсь у 
«нігілізм» і не розвіявсь, а також щоб він де одбив нашу українську молодіж од українства, 
треба, щоб старші не пропустили часу і, по крайній мірі, постановили ясно свої політично-соці- 
альні ідеали. Які ці ідеали на цей час, мені, думаю, нічого розводитись. Скажу тільки, приміром, 
що найбільше тепер могли б мати ваги, окрім програми політичної волі (прав чоловіка і само
управи), соціальні програми, середні між програмами європейських соціалістів (комуністів) і 
радикалів, напр., англійських і французьких, Швейцарської нар[одної] партії і т. ін.» (с. 212).
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їмки, а його ближчі прихильники мусили перебути вже в 1878 р. політичний 
процес* і відсидіти в в'язниці за соціалізм) і він міг доволі свобідно писати на 
політичні теми в пресі, а його ім'я скоро стало звісним і в народних масах, уже 
з кінцем 1880-х pp. організувалася мужицько-соціалістична партія на його 
принципах*. Прийнявши назву «радикальної», вона була по програмі й духу 
своїм соціалістичною, поки зіставалась під безпосереднім впливом Драгома
нова (потім, ввійшовши в блок з народовцями, вона затралила свій соціаліс
тичний характер і стала простим сателітом галицьких націонал-демократів в 
їх політичних зиґзаґах). Сам Драгоманов дививсь на неї, як на реставрацію 
старого народовства, такого, яким воно було, поки стояло на ґрунті кирило- 
мефодіївських ідей та не було викривлене пізнішим опортунізмом і політикар- 
ським крутійством1.

На Україні, по тодішнім обставинам російського життя, не дійшло тоді до 
організації такої соціалістичної партії — революційно-соціалістичною, розу
міється, вона б мусила бути, тому, власне, що умови російського життя ви
ключали фактично всяку можливість боротьби парламентарної легальної. Ідеї 
Драгоманова і його товаришів мали тут також гарячих прихильників: засвід
чили се між іншим і привітання, заслані Драгоманову на свято його тридця
тилітньої діяльності, справлене у Львові при кінці 1894 p., за півроку до його 
смерті2*. Вплив його ідей відбивсь значно на перших зав'язках нових політич

1 В цитованій полеміці з Вартовим* (Листи, с. 153—154), протестуючи против ототожню
вання початків радикалізму з формальним заснуванням «Русько-української радикальної партії» 
в 1890 p., він писав: «Радикалізм в Галичині появився, власне, в 1862—1864 pp. вкупі з творами 
Шевченка. Тодішні молоді народовці були, власне, радикали: документ тому, напр., брошура 
д. Ом. Партацького «Провідні ідеї в письмах Т. Шевченка», котра і тепер продається в Галичи
ні. Сей радикалізм почали затемнювати старші рутенці або москвофіли, як Лавровський*, Кача
ла*, Ом. Огоновський* і др., котрі пристали до народовців з ріжними «дипломатичними цілями»
і котрих народовці прийняли до себе теж по дипломатії. Але з народовецьких видань від часів 
«Мети» аж до самої «Правди» Вол[одимира] Барвінського можна виписати цілу хрестоматію 
досить радикальних уступів. Вся біда лишень у тому, що народовці самі не брали всерйоз тих 
фраз — і перелякались страшно, коли в 70-ті роки молодші люди, підперши старі «українсько-
хлопоманські» думки новим інтернаціональним соціалізмом, задумали винести сі думки із стін 
кружкових у маси народу, не боячись переслідувань, майже завше протизаконних у Австрії».

З  невеличкими змінами, як бачимо, се можна б повторити і до нинішньоїУкр[аїнської] 
партії соціалістів]-революціонерів]*, яка так перелякала «старших» українців тим, що за
думала реалізувати старі народницькі гасла, коли революція відкрила для того змогу.

2 Позволю собі нагадати дещо з тих привітань, мало кому, мабуть, пам’ятних тепер. От 
виривок з привіту старших київських громадян, котрих Драгоманов так нещадно обертав в сво
їх писаннях:

«Були в ваших словах не тільки нещадні докори нашим владикам і нашому державному 
ладу, що забивають народне життя в муках безправ’я, бідоти і темряви, — були в них гострі 
докори і всім нам, навіть і значним репрезентантам нашого інтелектуального життя. Боляче від
давались ваші докори в наших серцях, але ми бачили в них поривання створити серед нашого 
народу ту міць, що перемагає весь світ не поліційною муштровкою громади, не грубою силою 
штиків та гармат, а вірою в правду та рівність, коханням до невидющого гречкосія, відомістю, 
що для всіх людей, чи він раб, чи він свобідний, існує одна й та ж істина, одна й та ж справедли
вість. І ми оживали, росли, міцнішали під впливом ваших слів, що досягали до нас наперекір всім 
застереженням вічно несплячої варти. І ми віримо, що слова ваші не тільки межи нас, інтеліген
тів, але і серед людей в сірячині зроблять ще багато для розвитку нашого народного скарбу».

А  от виривки з привітань університетської молодіжі:
«Підписані цілком стоять за висловлені тобою гадки про самостійний лад громадський на 

Україні, серцем радіючи, що на прапорі твоєму повсякчас виразно визначувалася політична і
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них груп і організацій, при кінці 1890-х і в початку 1900-х років, в українській 
політичній акції під час Першої російської революції, особливо в сформуван
ні «Української радикальної партії» 1905 р.*, програмово дуже близької до 
Галицької радикальної партії в її початковій, драгоманівській фазі. Але неза-

демократична воля українського народу. Ми певні, що тільки з такою волею народ наш матиме 
змогу вийти з темряви і убожества, що тільки через таку волю найде він в собі ту силу, яка вия
вилася в повитку в історії українського народу, якою складався демократичний лад суспільного 
життя старої козацької України ».

«Нехай ваше вільне слово піддержує віру у кращу будучину, указує шляхи, якими йти до 
неї, розкриває хиби й помилки іноді на погляд блискучих теорій. Робило воно се досі, а тепер, 
при пануючій навкруги нас реакції та путаниці думок, се найпотрібніше. Ви стоїте в першім ряді 
борців за волю України, і, коли настануть кращі часи, коли «потече кров ворожа у синєє море»..., 
добрим словом пом’яне вас вільна сім’я. Віримо, що часи ті не за горами, й щиро бажаєм вам 
вернутись у рідну країну, вільну й щасливу».

Наведу ще з  привіту «з Київської губернії» отсі характеристичні рядки:
«Ви перший правдиво зняли наше національне питання, показавши, що саме воно далеко 

не задовольня усього змісту народного життя, і ви перший стали правити для українського на
роду корінних змін — і освітніх, і економічних, причому розуміли єсте добре, що без політичної 
свободи зміни ті зовсім неможливі. Для того то ви й нагадували раз у раз українській громаді, 
що найперед і найбільше вона мусить дбати гуртом про зміну тії політичної будови, яка в’яже у 
теперішні часи і в Україні, і в цілій Росії розвиток світла і добробуту всіх взагалі громадян. При 
тім ви будували політичну свободу не на ґрунті централізму, а на основі федерації і автономії 
місцевих одиниць, для того і ра’іли українцям не зачинятись у одрубні громади, а сполучатись з 
однодумцями-браттями по широких обшарах нашої великої та нерозумної держави. Нарешті, 
нехтуючи всякі вузькі, несусідські, ненависні погляди, ви будили в українцях жагу до європей
ської науки, до її поступовного життя, а разом з тим не тільки не ворушили ворожди, а явно 
займали прихильність до поступових визвільців, що виходили з державно-пануючої над нами 
великоруської народності» (М .П .Драгоманов, с. 52, 57, 58, 62).

Нарешті з тої ж юбілейної збірки зацитую привіт з тих великоруських революційних 
кругів, з  котрими Драгоманов так часто воював — особливо за їх централізм і нехтування 
українських національних інтересів, — але, де все-таки були люди, які розуміли вселюдську 
соціал-революційну правду покійного. Він був присланий з Лондона, за підписами С.Крав- 
чинського-Степняка, Єг. Лазарева і Ф.Волховського*. Не буду його перекладати.

«Как русские социалисты, политические единомышленники и личные друзья Михаила 
Петровича, мы считаем своим долгом и дорогим правом присоединиться к торжеству, которым 
наши украинские братья и товарищи собираются почтить его тридцатилетнюю литературную и 
политическую деятельность. М[ихаил] П[етрович] был и остается украинцем душею и серд
цем. Но живая и горячая любовь к своему родному народу ни на одну минуту не делала его 
узким националистом. Напротив: она была именно той силой, которая побуждала его в его 
многотрудной борьбе за освобождение всего русского народа. Он принадлежит всему русско
му племени, всей великой славянской семье в такой же мере, как своей Украине. Украина, 
давшая нам величайшего из наших художников слова, основателя русской беллетристики, и 
множество первоклассных поэтов, артистов, музыкантов и ученых, может гордиться тем, что 
в трудную эпоху формирования политических партий в России она выдвинула одного из круп
нейших политических мыслителей нашего времени, который более кого-либо из современни
ков способствовал выведению русской революционной интеллигенции из того идейного хаоса, 
в котором она находилась лет пятнадцать тому назад. Сознательно или бессознательно, охот
но, или затыкая уши, русские революционеры почти всей своей массой идут по тому пути, ко
торый Драгоманов предвидел и не переставал указывать с первых дней своего появления за 
границей. Многие из его практических положений и указаний, основанных на подробном изу
чении политического организма современной России и на глубоком знании политической исто
рии передовых народов образованного мира, до такой степени опережают события, что могут 
быть оценены и утилизированы только после совершения политического переворота, который 
даст России возможность организоваться и устроиться сообразно своим желаниям и потреб
ностям. Они могут быть названы его политическим наследством, завещанным потомству — 
надеемся, не весьма отдаленному» (с. 85).
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лежно від таких формальних проявів весь новий напрям українського нового 
руху — котрий залюбки відмежовував себе, як «український» від «україно
фільства» 1880-х pp., з яким боровся Драгоманов, він весь стояв під вплива
ми драгоманівської критики того старого «культурництва» й опортунізму.

Він і служить переходом від Драгоманівської доби до тої великої револю
ційної епохи, котру ми переживаємо і в котрій маємо нагоду провіряти, справ
ляти, а ще частіше — повторяти ідеї Драгоманова, в нових формулах, в нових 
редакціях, продиктованих великою світовою кризою — так як він вносив такі 
поправки й доповнення в програму кирило-мефодіївців.

Дух Драгоманова живе з нами в нинішній добі, ми чуємо його над со
бою — так само, як дух Шевченка й його товаришів з 1846 року. І в сій не
розривності нашого ідейого руху і його здібності до постійного оновлення, до 
перевірки й приноровлення до все нових змін світового життя, до все нових 
здобутків вселюдського досвіду й поступу шукаймо гарантій успіху наших 
спеціальнонаціональних і загальнолюдських змагань!

ПАМ’ЯТІ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ

Соціалістичний світ поминає Паризьку Комуну в п'ятдесяту її річницю. 
18 березня 1871 вона була проголошена. 19-м квітня датована її «Декла

рація французькому народові» — її програма, або «її тестамент», як назива
ють сей документ. 21 травня зрада відкрила вже браму Парижа її ворогам. 
Цілий тиждень потім ще бивсь паризький пролетаріат, обстоюючи дільницю 
за дільницею, улицю за улицею, і «найкраща армія, яку коли-небудь мала 
Франція», кажучи словами Тьєра, — поливала його кров’ю улиці, місця по
льових судів, концентраційних таборів — поки не прийшла черга буржуазної 
справедливості видати свій присуд над недобитками, призначеними на катор
ги, заслання, в'язниці. Ся «робота» потяглась потім на довгі роки, аж доки 
«республіка без республіканців» не почула себе вповні забезпеченою.

І от через півстоліття ся примара комуни вийшла з залитих кров'ю ям, 
куди звозились на тисячах підвод трупи, з каторжних в'язниць, де змарнува
лись тисячі людських одиниць, — і ходить знов по Європі, по тій самій Фран
цузькій Республіці, над котрою витає тінь її переможця Тьєра. Ґрунтовно 
скритикована, як два рази два, ясно роз'яснена в своїй безвиглядності і аб
сурдності сотками і тисячами запроданих і за совість відданих пер публіцистів, 
економістів, істориків і т. д., — вона знову бентежить тривожний сон буржуа
зії, завертає голови робітникам, які забувають свій обов'язок залатати своєю 
шкірою діри, пороблені в сучаснім добробуті переборщеною енергією буржуа
зії. Се страшне слово, яке дев'ять віків тому назад вперше виглянуло на світ 
в тій же Франції — «нове і препогане слово», як характеризував його всечес- 
ний абат Ґіберт з Ножану, свідок перших дебютів сього нечуваного домаган
ня, котре заявляли піддані, об'єднуючись в комунах — що вони будуть пла
тити своїм сеньйорам тільки річний податок, «а від інших поборів, які звичай-
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но накладаються на сервів, — мають бути свобідні!»— потім визирнуло 
знову під час Великої французької революції, коли найбільш революційно 
настроєні елементи поставили собі завдання радикально покінчити з феодаль
ним строєм, против котрого піднялись перші комуни XI віку, — воно знов 
визирає, як вісник останнього обрахунку з-поза тих лаштунків, якими пани 
ситуації заходились маскувати крах і руїну старого економічного ладу, так 
немилосердно оголеного в усіх своїх найбільш небезпечних місцях «превен
тивною війною» його керманичів. І як історичний прецедент, як незаперечний 
документ шелестить знову своїми протертими, кров'ю залитими листками ся 
двомісячна історія державного життя паризького пролетаріату, який серед усіх 
несприятливих умов, серед усіх обставин, які він зарані мав проти себе, встиг 
все-таки записати на сих листках, що він міг і що він може.

Розуміється, паризький пролетаріат не був приготований до сеї ролі. Се 
прекрасно доведено всіма критиками Комуни, і тут нема що споритись. Див
но, коли б він міг бути приготованим під всевластним пануванням буржуазії, 
під п'ятою Другої імперії, і взагалі се дуже сумнівно, чи де і коли-небудь 
владущі верстви, оскільки матимуть в своїх руках керму, дадуть змогу трудо
вим масам дозріти до провідної ролі й узяти її в свої руки «без ґвалту і крику». 
Різня, задана паризькому пролетаріатові в 1848 p., випустила з нього кров 
дійсно ґрунтовно, і весь пізніший режим імперії мав не інше завдання, як те, 
щоб не дати йому прийти знову до сили. Пролетаріат III Республіки розпо- 
ряджав дійсно дуже скромними інтелектуальними силами. Але він відчував 
також всю критичність хвилі, коли республіка, проголошена ним, «паризькою 
улицею» в вересні 1870 p., попала в курателю Тьєра і його компанії, що по
ставили завданням позбавити її, сю нову республіку, всякого змісту — зро
бити з гасел Великої революції просто нову декорацію для старих застінків і 
розправ буржуазного режиму, — як се дійсно і сталось з їх тріумфом, і святі 
літери L.E .F. (liberté, égalité, fraternité) стали вивіскою поліцейських участків 
в'язниць.

Пролетаріат знав сих людей і знав, бачив, відчував, що з хвилею, коли 
буржуазна фронда дохопилася керми, завдяки йому, паризькому пролетаріа
тові, зараз її дійсною провідною гадкою стала не оборона Франції від Німеч
чини, не знищення бонапартівського режиму, не закріплення демократії, 
а знищення «паризької улиці», сього привиду, небезпечного для доброго сну 
і «обміну матерій» правлячої верстви. Знав, що вона не заспокоїться, поки не 
повторить над сею «улицею» червневої різні 1848 р. — раз тільки вже поба
чила, що ся улиця виявила познаки життя. «Республіка мусить бути консер
вативною, або її зовсім не буде!» Се політичне гасло Тьєра і всіх правлячих 
кругів III Республіки було сказане пізніше, але воно відчувалося в поведенні 
всіх сих «республіканів» від перших кроків в республіці, і паризький пролета
ріат, невважаючи на всю слабість і неприготованість, не завагався прийняти 
виклик на бій, кинений йому сими «консервативними республіканами».

Боротьба була нерівна, і пролетаріат мусив її програти. З а  спиною Тьєра 
стояла не тільки побідоносна Пруссія, великий майстер Бісмарк, прусське 
юнкерство, але й усі консервативні, всі буржуазні круги світу, котрим треба
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було, щоб примара пролетарського повстання була знищена, затоптана, за
гнана назад до своєї ями, і вбито їй осиковий кілок настільки твердий, аби 
можна було бути безпечним інтересів «цивілізації й моралі» на якийсь час. 
Єдиному буржуазному фронтові, об'єднаному «святою солідарністю» в інте
ресах сих найвищих дібр людства, пролетаріат не міг протиставити ні одності 
акції, ні одності думки. Він не мав ніякого конкретного плану соціальної ре
форми, приймаючи накинену йому війну з «версальцями». Він хотів тільки 
забезпечити себе від можливого повороту, під тим чи іншим титулом, знена
видженого режиму імперії, хотів, щоб нова республіка була «соціальна», а не 
консервативна, щоб вона шукала способів для утворення більш справедливо
го і розумного соціального ладу, а не служила закріпленню позицій владущої 
буржуазії. Тільки в процесі самої праці, творчої, правлячої роботи він міг зна
йти себе, усвідомити ясно свої потреби і намацати дороги до їх задоволення.

«Робітнича класа не вимагала чуд від комуни», — писав Маркс в своїм 
маніфесті (виданім іменем Інтернаціоналу) під свіжими вражіннями її погрому. 
Вона не пробувала заводити дорогою народних декретів ніяких готових і ви
роблених утопій. Вона знає, що на те, аби визволитись і добитись вищих форм 
життя, котрим перегороджує дорогу своїм економічним устроєм сучасне сус
пільство, їй, робітничій класі, прийдеться ще витримати довгу і завзяту бо
ротьбу, пережити цілий ряд історичних процесів, які зовсім змінять як людей, 
так і всю обстанову їх. Вона не домагається здійснення ідеального, вона хоче 
тільки визволити елементи нового громадянства, які розвинулись серед роз
кладу буржуазної суспільності».

Конкретні, елементарні питання біжучого дня — як доля національної 
гвардії, право гвардистів на прожиточний мінімум, доля кватиронаємців і всіх 
довжників буржуазії, котрим нове правительство республіки приставило ніж 
до горла, — пхнули паризькі маси до диктатури. Організація рад солдатських 
депутатів національної гвардії послужила першою підставою нової організації. 
В програмовій роботі стрічалось кілька відмінних течій: революційний комунізм 
бланкістів, — більш рішучий і агресивний, — мирний мутуалізм і федералізм 
прудонівців. В їх боротьбі і конкуренції мусила поволі визначитись середня 
лінія комунальної політики. Готової формули і програми акції не було для 
сього не передбаченого моменту, для таких несподіваних обставин. І против
ники комуни, розуміється, мають всяку рацію критикувати загальний і мало 
конкретний характер її декларації:

«Париж працює для цілої Франції, своєю боротьбою і жертвами приго- 
товлюючи правдиве моральне, політичне і економічне відродження, славу і 
добро цілій Франції.

Чого добивається Париж?
Признання і закріплення республіки, єдиної і одинокої форми правління 

згідної з правами народу, правильним і свобідним розвитком громадянства.
Повної суверенності комун, поширеної на всі місцевості Франції, яка за

безпечує кождій містині нестісненність її прав і кождому французові повне 
використання своїх здібностей і можливостей як людини, громадянина і ро
бітника.
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Повна суверенність комуни обмежується тільки таким же правом на су
веренність інших комун, котрі приступлять до союзу, і спілка їх забезпечить 
французьку одність.

Комуні належать такі основні права: Ухвалювання комунального бюдже
ту, доходів і видатків, накладання і касування податків, уставлювання і про
вадження громадських урядів, організація судівництва, поліції й освіти, заві
дування маєтками, приналежними до комуни. Призначування вибором або 
конкурсовим іспитом всякого роду властей і комунальних урядників, під умо
вою відповідальності і повсечасного права відкликання. Повне забезпечення 
індивідуальної свободи, сумління і права на працю. Постійна участь громадян 
в комунальних справах через свобідний вияв їх гадок, свобідну оборону своїх 
інтересів: комуна гарантує такі вияви і вона одна тільки уповажнена нагляда
ти і забезпечувати свобідне і правильне користування правом зібрань і публіч
ності. Організація міської оборони і національної гвардії, котра сама вибирає 
своїх начальників і сама одна пильнує утримання спокою в громаді.

Париж не хоче більш нічого щодо своїх місцевих прав — під самозрозу
мілою умовою, щоб в центральнім органі — делегації федерированих комун — 
здійснялись і практикувались отсі принципи. На підставі своєї суверенності 
і свободи діяльності, Париж застерігає собі переведення у себе дома по своїй 
волі й гадці, як того добилась його людність, таких адміністративних і еконо
мічних реформ, які могли б сотворити умови, здатні розвинути і поширити 
освіту, продукцію, обмін і кредит, узагальнити власть і власність відповідно 
потребам моменту, бажанням інтересованих і зробленим досвідам...

Комунальна революція, розпочата народним переворотом 18 березня, 
розпочинає нову еру експериментальної, позитивної наукової політики. Кінець 
старому світові правительства, духовенства, мілітаризму, бюрократії, експлу
атації, лихвярства, самовластя і прерогатив, котрому пролетаріат завдячує 
своє поневолення, а вітчина свої нещастя!»

В сих фразах, котрі я вибрав з сеї Декларації, противники комуни про
бували доглянути її безплановість і навіть ідейну імпотенцію. В дійсності вони 
свідчать про те, що автори Декларації не були шарлатани і демагоги, раді ви
махувати паперовими панацеями, а чесні люди, свідомі всеї відповідальності 
своєї ролі, які сумлінно в тих незвичайно трудних обставинах, в хаосі подій 
намацували конкретні способи наближення до поставлених завдань, не хва
лячись посіданням готових програм. Маркс в своїм маніфесті дав такий ко
ментарій сій роботі:

«Виклик: нехай живе соціальна республіка, котрим паризький пролетарі
ат привітав лютову революцію, виявляв неясний порив до республіки, яка б 
усунула не тільки монархічну форму класового панування, але й саме се пану
вання. Комуна і стала ясною формою такої республіки.

Комуна сформувалась з членів магістрату, вибраних секціями Парижа 
загальним голосуванням. Члени її були відповідальні і відкличні. Більшість їх 
були, розуміється, робітники або відомі оборонці робітничої класи. Комуна 
була інституцією не парламентською, а робітничою, і сполучала в своїх руках 
власть екзекутивну і законодатну.
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Париж дістав змогу противитись Версалеві тільки тому, що облога звіль
нила його від армії, котру заступила національна гвардія, сформована в голов
нім з робітників. Сей припадок треба було перетворити в явище постійне, і 
тому першим декретом комуни був декрет про скасування регулярного війська 
і заміну його озброєним народом.

Поліція, дотеперішній знаряд державної влади, була зараз же позбавлена 
своїх політичних обов'язків і перетворена на відповідальний і відкличний 
кождої хвилі апарат комуни. Те ж саме сталось і з урядниками інших відділів 
адміністрації. Публічні уряди перестали бути приватною власністю креатур 
центрального правительства. Не тільки міська управа, але вся ініціатива, яку 
мала держава, перейшла до комуни.

Знищивши регулярну армію і поліцію, сі засоби матеріальної сили старо
го уряду, комуна негайно забралась до знищення власті духовенства — засо
бу духового поневолення народу. Вона декретувала експропріацію церковних 
маєтків і позбавлення церкви всіх її доходів. Всі роди шкіл, визволені від 
впливів церкви і держави, відкрито народові безплатно. Шкільна освіта ста
вала приступною кождому. З  науки здіймались кайдани, наложені на неї 
класовими забобонами і урядом.

Суддів позбавлено тої фіктивної незалежності, яка тільки маскувала їх 
підлеглість усім урядам, які наступали одні по одним. Як усі інші комунальні 
урядники, вони стали виборними і змінними.

Комуна Паризька мала служити взірцем для всіх великих індустріальних 
центрів Франції, і коли б комунальний режим закріпивсь у Парижі й усіх 
другорядних центрах, старий режим і на провінції уступився б перед само
врядуванням продукційної верстви. В короткім начерку національної органі
зації, котрого комуна не мала часу розвинути в деталях, говориться виразно, 
що комуна повинна стати політичною формою найдрібніших осель. Оруду
вання спільними справами сільських громад мало перейти до збору делегатів, 
які мали збиратися в головнім місті округу, а сі окружні збори мали посилати 
своїх представників до національного збору в Парижі; сі делегати могли від
клику ватись кождої хвилі й мали докладно триматись іструкцій своїх виборців. 
Нечисленні, але важні функції, які зіставались для центрального уряду, мали 
бути не знищені — як-то явно набріхували вороги комуни, — а передані 
комунальним, вповні відповідальним функціонерам. Комуна не руйнувала, 
а організовувала одність нації: ся одність мала стати чимсь реальним тільки 
з скасуванням державної влади, яка удавала з себе репрезентацію сеї одності, 
а хотіла бути незалежною від нації, стояти над нею, являючись паразитом на 
її організмі».

Не продовжую сеї яскравої і влучної характеристики, відповідно спопу
ляризованої тільки комуністичними письменниками останніх літ. Хто мав 
нагоду вдуматися в неї, того програма комуни, начеркнена Марксом, вража
ла не бідністю і поверховністю свого змісту, як старалися вмовити апологети 
побідоносних версальців, а навпаки, глибиною і доцільністю, з котрою вона, 
при всій своїй простоті й елементарності, підходила до розв'язання основного 
завдання моменту — повороту від безвиходних суперечностей індивідуаліс
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тичного режиму і класової держави до «узагальнення власті і економічних 
дібр». З а  своє коротке існування, напружуючи передусім всі сили свої на 
боротьбу з наступом версальців, маючи на голові безконечно тяжку організа
ційну роботу для задоволення потреб нинішнього дня, — сей непідготований, 
невироблений пролетаріат виявляв чудові конструктивні здібності. Як у лю
дині в момент смертельної небезпеки обгострюються здібності і розбуджу
ються не раз можливості, котрих ніхто у неї не підозрівав, так у сім людськім 
колективі, покиненім його «мозком», паризькою інтелігенцією, і навіть ко
лишніми проводирями (адже такі навіть люди, як Луї Блан, стояли в лавах 
його ворогів!), відживав інстинкт колективності, солідарності, універсалізму, 
приглушений і ослаблений віковою розкладовою роботою індивідуалістично
го режиму, і клав свю печать на ті скромні розпорядження і реформи, котрі 
встигала робити Паризька Комуна в сім вирі турбот про нинішній день. І дуже 
правдоподібно, що те, в чім критики добачали її слабість і безвиглядність — 
що вона не стояла в повній і нероздільній власті одної партії, одної доктрини, 
одної програми, а що в ній спирались і конкурували ріжні ідейні течії, ріжні 
напрями, тільки дуже загальнооб’єднані спільним потягом до повороту від 
капіталістичної анархії до здоровіших і справедливіших форм господарства і 
соціальної організації, — власне, се було одною з причин, які давали сю ши
роту і універсальність скромній по скількості і незвичайно цінній в своїй 
якості творчій спадщині комуни.

Не тільки своєю моральною висотою і громадським героїзмом, котрих не 
можуть заперечити їм навіть найтяжчі її вороги, але і широтою своєї гадки і 
геніальною простотою підходів до реалізації своїх принципів провідники П а
ризької Комуни записали своє ім'я на почесних сторінках історії боротьби 
людства за кращу будучність.

Позаторішнім літом, коли буржуазний Париж гіпнотизував себе тріумфом 
побіди над своїми переможцями 1870 року, одного недільного ранку пішов я 
на кладовище Пер-Лашез поклонитись могилам комунарів, розстріляних на 
нім в 1871 р. Тим часом, як космополітична публіка товклась коло розкішно
го мавзолею, яким «республіка без республіканців» ушанувала свого фунда
тора — Тьєра, «того, що боровся з Бісмарком», як поясняв якийсь казенний 
провідник-інвалід, а сентиментальна молодіж відвідувала гробовець героїв 
середньовічної легенди Абеляра й Елоізи, — я розпитав дорогу до пустопо
рожнього кута отверженців, очевидно, умисно полишеного в своїм занедбанім 
і безрадіснім вигляді правлячими кругами Парижа. Сівши на одкосі під рудою 
«стінкою», під котрою впали сі невідомі, переважно, борці за «моральне, 
економічне і політичне відродження» світу, довго роздумував я над паралеля
ми сеї першої комуни, і тої другої, яка в 46 літ по її розгромі підняла наново 
червоний прапор і повела новими методами свою боротьбу, навчена досвідами 
1871 року, з твердою постановою не повторяти помилок своїх попередників, 
а засоби і методи, котрими світова буржуація зломила пролетаріат в 1871 p., 
повною мірою використати на зламання її самої для забезпечення сим разом 
перемоги пролетаріату.
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Революція і сим разом застала пролетаріат не приготованим. Але ті пред
ставники буржуазної мудрості, котрі мріяли повторити діло версальців і дати 
світові ще одну «республіку без республіканців», сим разом помилилися в 
своїх рахунках. Вони стрілися з людьми, які добре витвердили науку, дану 
пролетаріатові папа Тьєром, не переочили в ній ні титли, ніже коми і, рішившись 
поборотись з буржуазією її ж зброєю, виявили таке ж майстерство терору, 
таку ж холодну жорстокість і вирахувану безглядність, — ті прикмети, які 
буржуазія оцінила в компанії Тьєра, як вияв державного уздібнення класи, 
покликаної і управненої до правління і повелівання, і за сі прикмети помири
лася з III Республікою.

Тепер уже не знайшлось тих висміяних нею «мрійників-дурників» 1871 p., 
що стерегли в підвалах державного банку буржуазні мільярди від розтрати, так 
що під пануванням пролетаріату вони зберігались певніше, ніж стерегли б їх 
версальці, — як висловлювавсь один з істориків комуни, — на акти насильства 
пускались тільки під натиском версальської провокації, а коли такої провокації 
не було, — свобідно пускали на чотири вітри прихоплених агентів старого ре
жиму, даючи їм змогу ще раз віддати свої талани новим панам ситуації на при
боркання трудящого люду. Не було тих ентузіастів, що на міністеріальних по
садах, обертаючи мільйонами, вдоволялись старою платнею конторських писа
рів, а своїх жінок посилали по-давньому на роботу. Сеї потіхи нові комуністи 
не дали вже буржуазії; вони виступили з усім маєстатом владущої класи!

Ми, котрі думаємо, що колективізм не осягається формальним зрівнянням 
і касуванням старих установ, що він не може бути декретований, а тим мен
ше — накинений насильно, а вимагає певного морального, психологічного 
потягу до солідарності і «універсальності»; ми, переконані, що соціалізм для 
того, щоб бути живим і активним творчим елементом життя, мусить мати в 
собі сильний елемент етичний, — ми, розуміється, з тривогою мусимо диви
тись на методи насильного октроювання соціалістичного устрою, на зв'язування 
з ідеєю соціалістичного режиму системи терору і реквізицій. Ми можемо 
серйозно непокоїтись, що надуживання методів буржуазного, класового па
нування, бюрократичного правління, вжите на закріплення соціалістичного 
ладу, може самим серйозним способом компрометувати соціалізм, комуну 
і т. д., як тому й бачимо деякі познаки. Можемо боятись навіть, що сі гасла 
з-під нинішньої комуністичної диктатури можуть вийти далеко більш ослаб
леними і розбитими, ніж після версальського терору 1871 р.

Ми можемо думати, що комунари 1871 р. більшу прислугу робили своїм 
гаслам своїм соціалістичним романтизмом і ідеалізмом, ніж комуністи 1917 р. 
своїм мудрим зверхреалізмом; що нинішня сектантська виключність і нетоле- 
рантність до соціалістичних некомуністичних партій ослаблює успіхи комуніз
му більше, ніж ідейна неоднорідність Паризької Комуни.

Але буржуазія, котрій не обов'язково журитись інтересами соціалізму і 
колективізму, — та мусить схилити голову перед нинішньою комуністичною 
революцією й її провідниками, як людьми, котрі здали «відлично» державні 
іспити по версальським підручникам 1871 року і вповні доказали свою уздіб- 
неність перейняти від неї владу з огляду на виявлену здібність орудувати її 
методами ще з більшою безоглядністю і силою...
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Такі гадки переходили у мене в голові, коли я сидів два роки тому перед 
рудою «стінкою» Пер-Лашез і виполовілими червоними стяжками вінців, 
розвішаних по ній на цвяшках в останню річницю комуни.

Історія оправдала паризьких комунарів в повній мірі. Вона показала, що 
при всій «неприготованості» своїй вони вірно відчули чергові гасла людського 
життя — «колективізм» і «узагальнення».

Всі об'єктивні дані були против негайної реалізації сих гасел. Але з не
терпеливістю предтеч сі люди приступили до їх реалізації, не рахуючися з її 
труднощами, і їх діло не було марним, — як не бувають звичайно марними 
жертви предтеч.

Нова комуністична революція довела повну реальність провідних ідей 
Паризької Комуни і своїми контрастами підняла на високий постамент мрій
ників 1871 р. їх двомісячний «експеримент» зостанеться одною з світлих 
сторінок історії людства й його потягів до кращого життя.

19 квітня 1921

ДО НАШИХ СПРОБ СПІВРОБІТНИЦТВА З  УСРР

До В[исоко]поважаних товаришів:
М.В.Левицького, пов[новажного] представника] УСРР, 
Ю.С.Новаковського, гол[ови] торговельної] місії, 
Д.Е.Кудрі, представника] Вукопспілки в Празі

Відень,  29.Х.1921

Високоповажані товариші!
Не треба, мабуть, Вам аж нагадувати, як в липні сього року, Ви, тов. Ми- 

хайле Васильовичу, звернулись до мене* через одного з моїх партійних това
ришів, І.Д.Штефана, з запитанням, чи я не схотів би зайнятись організацією 
за кордоном помочі радянським республікам, Україні особливо. Я поспішив 
відізватись з повною принципіальною згодою* на сю пропозицію, і вона була 
Вами тоді ж передана урядові: суджу з того, що в початках серпня Голова Ради 
нарком т. Раковський мав уже в Москві розмову з другим моїм товаришем 
М.Ф.Чечелем про те, що я дав свою згоду і, певно, т. Чечель уже застане 
мене на чолі сеї запомогової акції Українського] Черв[оного] Хреста за кор
доном. Під час Вашого приїзду до Феслау, 10.VIII, мали ми з Вами, т. Ле- 
вицький, розмову про форми, в яких мала бути організована ся акція. Я тоді 
ж на сій підставі зв'язався з Віденським українським] комітетом запомоги 
радянським республікам, мав конференцію з представниками Українського] 
Черв[оного] Хр[еста] і на підставі сього виладив до Вас 17.VIII свого листа, 
в котрім виложив гадки про те, як повинна бути поведена справа: щоб з самої 
України піднісся голос про потребу помочі їй (особливе санітарним матеріалом), 
щоб мене узброєно мандатами українських] громадських організацій і Укр[аїн-
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ського] Черв[оного] Хреста або принаймні сього останнього, використано 
закордонні червонохресні сили, котрі могли б бути корисні для діла, і все се 
щоб було зроблено скоро — аби використати хвилі заінтересування станови
щем людності в радянських республіках.

Слідом одержав я Вашого листа, тов. Юдо Соломоновичу*, з побажанням 
моєї участі в справі видавничій, і я так само заявив щире бажання послужити, 
чим зможу*, постачанню наукових і освітніх засобів Україні, тим більше, що 
т. Чечель тоді вже поінформував мене про свої розмови з Головою Всевидату 
т. Приходьком у Харкові: що у них уже рішено перевести в широких розмірах 
закупно книг і шкільних прирядів і організувати видавництво шкільної й по
зашкільної літератури за кордоном, для того є вже фонди і т. д. Ви в відпо
віді на сей мій лист* заповіли мені ближчу розмову на сю тему т. М.В.Левицького, 
що з т. Кудрею виїздив тоді до Відня. Дійсно, 12.IX  мало місце моє побачен
ня з Вами, тт. Левицький і Кудря, — недовге, бо Ви спішили на інше поба
чення, але все-таки настільки змістовне, що здавалось — всі головні моменти 
були вияснені. Ви, тов. Левицький, сказали мені, що вже мали радіо про те, 
що мандат від Українського] Черв[оного] Хреста на моє представництво за 
кордоном вже вислано і що всі цінні червонохресні закордонні сили можуть 
бути взяті на роботу, щоб увести Українського] Черв[оного] Хреста в між
народну організацію Черв[оного] Хреста й організувати міжнародню допо
могу Україні. В справі книжній Ви з першого ж слова згодилися на мою 
пропозицію, щоб закупка і видання велись під фірмою кооперативів (Вукоп- 
спілки), причім літературно-наукову сторону відала б колегія з людей, котрих 
я при тім назвав як кандидатів. На основі сього, 14.IX  відбулись уже поба
чення Ваші, при моїй участі, з співробітниками Українського] Черв[оного] 
Хреста («Закордонним Бюром Українського] Черв[оного] Хреста») і на
міченими членами проектованої Наукової колегії, а 16.IX  був нами спільно з 
Вами вироблений текст протоколу*, який намічав головні риси діяльності на
укової колегії як громадської установи — делегації Українського наук[ового] 
товариства в Києві, яка виконувала б ті видання, які подавала б їй Вукопспіл- 
ка (а через неї чи Наркомпрос, чи Всевидат чи інші установи), а з свого боку, 
з уділених їй підотчотно кредитів, вела б підготовчу літературно-наукову 
роботу, вибираючи все потрібне з закордонної літератури, підготовляючи на
уковий, педагогічний і популярний матеріал, з котрого все підхоже для установ 
УСРР могло б виходити під їх фірмами й їх коштом, а поруч того постачалась 
би література для книжного торгу Вукопспілки. Ви мене запевнили, що на 
підставі сього протоколу зараз же може початись робота, за кілька день буде 
привезений Вашим секретарем літературний матеріал і перші кошти на орга
нізацію, в розпорядження місцевого представника Вукопспілки, і т. д.

На сій підставі я зараз же переслав, через Вас, тов. Кудря, копію про
токолу Українському] наук[овому] товариству в Києві, закликаючи до учас
ті тамошніх співробітників і почав робити приготовчі заходи на місці. Але 
замість обіцяних матеріалів і т. ін. одержав я від Вас, тов. Левицький, листа 
з дня 23.IX *, в котрім Ви без усяких мотивів попросту переходили до денно
го порядку над планом, зафіксованим в протоколі 14.IX, навіть не вказуючи,
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що саме в нім здалось неможливим до здійснення і вимагало якихось корек
тивів, і на його місце проектували «редакційну колегію» при видавничім від
ділі торговельного представництва УСРР, «яка переглядає і ставить свої за
ключения належачим в виданні підручників» (тут в листі є якась помилка, 
котру я не важусь поправляти).

Думаю, що Ви самі вгадаєте міру мого здивування. Думаючи, що тут, 
може, сталось якесь непорозуміння, я скористав з присутності в Празі 
тов. О.Т.Жуковського і просив поінформуватись, яку властиво реальну ко
ристь від моєї участі в такій редакційній колегії Ви собі уявляєте. Т ова
риш] Жуковський повідомив мене, що по розмові в сій справі Ви, тов. Нова- 
ковський, постановили остаточно вияснити сю справу, прибувши до Відня, 
десь коло 10—18.Х. Але Ви не приїхали, приїхав тов. Левицький і заявив 
тов. М.І.Шрагу, який бачився з ним, що він уже сеї справи відрікся і передає 
її тов. Шумському, котрому телеграфує, щоб приїздив до Відня. Чи має дій
сно бути в Відні тов. Шумський, не відомо.

Такий поки що результат тримісячних переговорів і переписок в сій пеку
чій справі постачання українській людності санітарного, освітнього і шкільно
го матеріалу. Мандат від Українського] Черв[оного] Хреста не прийшов, без 
нього я не міг нічого починати, а те, що починали ріжні закордонні організації, 
вийшло незвичайно анемічно і малоуспішно. Ні шкільних книжок, ні іншого 
матеріалу на Україну, наскільки знаю, не пішло нічого, її людність і на сю зиму 
зісталась без ліків, без книжок, без шкільних приладів. Зате по чорносотенній 
пресі пішли відомості (не від мене, розуміється!) про безуспішні мої перего
вори, — які дали їй нагоду не тільки вилити нові цебри помий в мій і моїх 
товаришів бік, але й продемонструвати повну, мовляв, безвиглядність всяких 
проб порозуміння з урядом УСРР та співробітництва з ним, хоч би на ґрунті 
культурнім чи гуманітарнім, з огляду на його абсолютну, мовляв, імпотенцію 
до якої-небудь творчої акції.

Я дійсно вважаю з сього погляду весь сей епізод малокорисним, бо та 
нервовість, несогласованість, невитриманість, яка в сих переговорах виявилась 
з радянської сторони, не могла зробити доброго вражіння на людей так чи 
інше причетних сій справі. Тому, посилаючи разом з сим короткий комунікат 
в сій справі до львівського « В п е р е д у » * , я заразом звертаюсь до Вас з сим 
листом, котрого копії, до нього долучені, прошу переслати Голові Раднаркому 
т. Раковському, наркому т. Гриньку і Українському наук[овому] товариству 
в Києві, — тому що вважаю сей епізод досить симптоматичним, маючи те 
переконання, що його розвій залежав не стільки від Вашої доброї волі, скіль
ки від центрів УСРР і загальних принципів і методів їх роботи.

Відкликаючися з усею щирістю на згадані вище пропозиції, я водивсь 
надією, що моя участь в порушених справах зможе принести щось скоре і 
реальне нашому трудовому народові — в санітарній, культурній, освітній до
помозі йому, і то в ширших розмірах. Сподівався, що, користуючись довір'ям 
правлячих кругів УСРР з одного боку, а з другого — маючи певний авто
ритет в українськім громадянстві, я зможу і в даних обставинах заохотити до 
культурної роботи в інтересах українського народу ширші крути інтелігенції, 
і при щирім до мене відношенні мені вдасться знайти форми, які, лишаючи на
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боці дражливі політичні й соціальні розходження в ще не пережитій націо
нальній і політичній кризі, дадуть змогу українській інтелігенції працювати в 
умовах нинішнього радянського режиму. Я і вказав для сього дорогу: органі
зацію роботи під фірмою громадських установ — кооперативів, Червоного 
Хреста, Наукового товариства і т. ін. та вияснив, що тільки сею дорогою 
можна притягнути на поміч українській людності гуманітарні західноєвропей
ські та америкаські інституції, а тутешні капітали — на видавничу роботу, на 
постачання українській школі й сім'ї культурних і просто обихідних засобів.

Я поставив перед Вами людей цілком певних щодо напряму своєї роботи, 
які солідарізуються з принципами трудової школи й соціального виховання, 
прийнятими радянськими установами. Сі люди відразу ставили на роботу 
кадри співробітників, технічний видавничий апарат, положили перед Вами 
готові, вискладані підручники, котрі в кілька день можна було випустити в 
світ, в якій-любо скількості і під тою фірмою, яку б Ви схотіли на них поста
вити. Перед Вами була вияснена повна можливість вести видавничу роботу в 
напрямі, за котрий ручили люди, яких Ви бачили перед собою, самим загра- 
ничним капіталом, в необмеженій висоті, скоро б тільки Вукопспілка відкри
ла свій книжний торг на Україні і декларувала висоту накладів, котрі вона 
забирала б для сього торгу. З  сорозмірно дуже невеликими затратами можна 
було в короткім часі наладити велику машину культурного постачання, — по
руч такої ж санітарної допомоги.

З  становища інтересів трудового українського народу пущення сеї мож
ливості — се тяжка і невіджалована шкода, до котрої я не можу ставитись 
рівнодушно. Переписка, яка зісталася в Ваших руках від сих справ, в кождім 
разі показує з повною очевидністю, що з моєї сторони, і з сторони тих людей, 
котрих я представив Вам як моїх евентуальних співробітників, не бракувало 
щирої охоти віддати свої сили жизненним потребам робітництва й селянства 
України. Лишаючи на боці наші розходження і нашу оцінку болючих сторін 
нинішнього режиму УСРР, я і вони були готові, в ім'я сих потреб, віддати 
нашу працю й наші ймення на підтримку будівництва нинішньої УСРР. Думаю, 
що й Ви, товариші, як відповідальні представники її уряду і правлячої партії, 
Вукопспілки, Червоного Хреста, теж серйозно і свідомо ставились до сих 
потреб, маючи достаточні уповажнення й інструкції від керуючих органів для 
переговорів, котрі Ви завели зі мною. Отже, коли сі переговори раптом за
стрягли в піску і справи, так надійно заініційовані, опинились на мертвій 
точці, думаю, що се сталось не з Вашої ініціативи і не з Вашого легковаження 
сих справ, тільки через якісь зміни в планах і поглядах керуючих центрів УСРР, 
або — справді тут виявили себе якісь органічні хиби її державного апарату, 
які не дають і найкращим замірам переходити від слова до діла та ставлять 
непереборимі перешкоди співробітництву правлячої комуністичної партії на
віть з тими українськими радянськими партіями та групами, котрих завдання 
лежать в одній площині з завданнями КП(б)У.

Через се, як серйозне «мементо» на будуще, я і прошу Вас переслати сей 
мій лист на згадані вище адреси і зістаюсь

з товариським привітом
М . Грушевський
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ДО РЕДАКЦІЇ «ВПЕРЕД»-У У ЛЬВОВІ

Шановна редакціє!
З а  останні місяці заявлялися ріжні звістки про мене по часописах (дещо 

з того і у вашій*), що я їду з товаришами по делегації, українськими соціаліс- 
тами-революціонерами на Україну, то що їду до Львова, то що вже приїхав до 
Одеси, — або знову, що взяв представництво Українського Червоного Хрес
та за кордоном, став на чолі видавництва для шкіл Радянської України і т. ін. 
Люди з цього приводу звертаються з ріжними запитами, роблять ріжні ви
сновки. Отже, позвольте на сторінках вашої часописі пояснити, що в тім є.

Протягом цього року кілька разів переказувано мені від ріжних міродай- 
них представників Української Радянської Республіки заклики, щоби я сам 
чи з співробітниками прибув на Україну*, став до культурної, наукової праці 
та потягнув своїм прикладом українську інтелігенцію. Та при тому підчерку- 
валося, що роботу я можу робити виключно наукову, культурну, всякої ж 
політичної діяльності мушу виріктися і вийти з партії українських соціал-ре- 
волюціонерів. Через це я не вважаю цю комбінацію підхожою для себе, особ
ливо після того, як член закордонної делегації українських] соціалістів]-ре
волюціонерів] Мик[ола] Чечель на місці в Харкові в липні—серпні ц. р. ви
яснив, що уряд Української Радянської] Республіки ніяк не годиться на ле
галізацію Партії українських] соц[іалістів]-рев[олюціонерів]*, а Центральний 
комітет цеї партії вважає необхідним, щоби його делегація продовжувала ді
яльність за кордоном в нинішньому складі — себто і я в тому числі. В при
знанні заслуг цеї партії в Українській революції і в свідомості її цінності для 
нашого трудового народу в будучині, приступив я до цеї партії в часах її най
тяжчого упадку, в 1919 р.*, щоби по змозі послужити її реорганізації і ідео
логічному піднесенню1 і трудно мені відійти від неї, поки вона зістається під 
тяжкою нагінкою і не може стати на ноги.

Потому я дійсно отримав пропозицію зайнятися організацією міжнарод
ної помочі Україні, з мандатом Українського Червоного Хреста*. На цю тему 
мав розмову з тов. Чечелем голова радянського уряду Раковський*, а зі 
мною — представники Українського Червоного Хреста за кордоном. Про
поновано мені також стати на чолі Науково-редакційної колегії*, що мала 
зайнятися видаванням і закупном книг і шкільних прирядів для шкільного і 
позашкільного вжитку Української] Радянської] Республіки. В обох справах 
я дав свою принципіальну згоду, але заразом вияснив, що якійсь значніщі 
наслідки Україні ця акція зможе дати тільки в тому разі, коли не я сам один 
займуся справами, але до роботи стануть ширші ряди обізнаних з цим людей. 
Отже, я подав свої гадки про те, як мала б бути організована ця червонохрес- 
на і видавничо-закупочна робота під фірмою невтральних громадських орга
нізацій, як Червоний Хрест, Українське наукове товариство, кооперативи, — 
щоби вона могла справді розвинутися реально, широко, успішно. В такому 
напрямі 14. IX  мною і деякими запрошеними евентуальними співробітниками-

1 Мотиви і свої погляди в цій справі я виложив докладно в своїй статті в 1[-му] числі 
«Борітеся — Поборете»*, органі закордонної делегації українських соціал-революціонерів.
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спеціалістами був списаний протокол* з  представниками місій Радянської 
Республіки, і в ньому були зафіксовані головні принципи організації роботи. 
Але, очевидно, запроектовані мною методи громадської організації роботи не 
знайшли спочуття в правлячих кругах Української] Радянської] Республіки. 
Переговори перервалися і не відновилися.

Так стоїть справа. Я  зістаюся за кордоном і продовжую свою діяльність 
лише як член Закордонної делегації українських соціалістів]-революціонерів 
і організатор Українського соціологічного інституту*, не виконучи ніяких інших 
доручень. Був я і тепер зістаюся при тому переконанні, що в інтересах укра
їнського народу українське громадянство, без ріжниці поглядів, повинно від
давати свої сили культурному будівництву в рамцях Української Радянської 
Республіки, заповнюючи живим змістом ці рамці прокламованої української 
самостійності, а, з  другого боку, що правляча комуністична партія для уряту
вання соціал-революційних здобутків повинна якнайтісніше зв'язатися з 
українськими радянськими соціалістичними партіями, покликати їх до роботи 
й зробити співучасниками державного й соціального радянського будівництва. 
Переговори, ведені мною й моїми товаришами з правлячими кругами Україн
ської] Радянської Республіки, показали, що справа ще не дозріла. Отже всім, 
хто відкидає боротьбу з  цими кругами, приходиться ще раз узброїтися терпе
ливістю і віддати справу єдиному посередникові — часові.

Відень, 29ХА921
З  товариським привітом

М их.  Грушевський
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ВІДКРИТИМ ЛИСТ МИХ[АИЛА] ГРУШЕВСЬКОГО, 
ЗАКОРДОННОГО ДЕЛЕГАТА УПСР,

ГОЛОВІ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
Х.Г.РАКОВСЬКОМУ

Високоповажаний Християне Георгієвичу!
Коли два місяці тому мій товариш М.Ф.Чечель, повернувшися з Харко

ва*, передав мені від Вас ріжні матеріали про нинішній стан України і оповів 
свої довгі й ґрунтовні розмови, котрі мав з Вами, користаючи з Вашої гостин
ності, — моїм першим бажанням було подякувати Вам за прислані Вами 
видання і за ту уважливість, з котрою Ви поставились до нашого товариша, 
ввівши його в подробиці нинішнього становища на Україні, мотивів і перспек
тив Вашої політики. Хоча подана йому формальна відмова в легалізації Україн
ської партії соціалістів]-революціонерів* загороджувала мені і моїм товари
шам поворот на Україну, котрого ми щиро бажали і бажаємо, — я і мої това
риші покладали надію, що, рахуючися з реальними фактами, Ваша партія 
згодом таки відступить від свого принципу недопускання ніяких партійних 
організацій крім комуністичних. А  тим часом в живім творчім співробітництві, 
котре допускалось Вами і незалежно від питання легалізації УПСР, можна 
було сподіватись, — зросте і скріпиться те довір'я до нас як до соціалістів і 
революціонерів, котре Ви заманіфестували вже і в своїх розмовах з т. Чечелем. 
Саме під час його побуту в Харкові Ваш представник за кордоном зробив 
мені пропозицію стати на чолі запомогової акції Україні, яка вестиметься іме
нем Українського Червоного Хреста*, — на що я, розуміється, дав свою 
повну згоду*, і Ви, прощаючись з т. Чечелем, висловили своє переконання, 
що він застане вже мене в сій новій роботі. Слідом я одержав також від голо
ви Вашої торговельної місії пропозицію взяти участь в організації видавництва* 
шкільної, наукової і белетристичної літератури за кордоном. З  огляду на се я 
стримався з задуманим листом до Вас, сподіваючись, що незабаром матиму 
для нього далеко більше конкретного матеріалу, ніж загальні вирази моїх по
чувань, — з того реального співробітництва, на користь трудових українських 
мас, котре мені уявлялось дуже близьким і своєчасним.

З  матеріалів і інформацій, привезених т. Чечелем, і з ріжних інших відо
мостей, які в тім же приблизно часі були приставлені нам з України, я набрав 
вражіння, що період гострої окупаційної боротьби, котру Російська] кому
ністична] партія і її галузь, КП(б)У, вели на Україні, властиво, закінчився. 
І з Вашої, і з української сторони, на мій погляд, все сильніше виступало ба
жання від боротьби, чи навіть — від пасивної резистенції перейти до співро
бітництва. З  сторони правлячої Комуністичної партії се, як мені представля
ється, було бажання вжити українські сили як конструкційний елемент в бу
дівництві Радянської України, віддавши все належне українським національ
ним потребам і домаганням. Навзаєм, з української сторони — навіть серед
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елементів не соціалістичних — наростало бажання, відложивши на бік старі 
рахунки і всю історію УСРР, взяти від радянського режиму все, що він може 
дати для закріплення здобутків революції та задоволення культурних і націо
нальних вимог українського люду, — і заразом підтримати радянський режим, 
оскільки він буде водитись інтересами краю та не тільки іменем, а ділом самим 
буде урядом України. Коли б сі обопільно наближаючіся течії зійшлись 
і подали собі руки, в процесі роботи, при обопільнім бажанні, скоро б могли 
вигладитись ті непорозуміння і упередження, які зістаються з обох сторін. 
Отже, ставляючи поруч себе зроблені мені пропозиції з тими розмовами, 
котрі Ви і Ваші товариші вели з тт. Чечелем і Мазуренком щодо бажаності 
моєї роботи в Радянській Україні*, я й розумів се так, що Вас інтересує не 
збільшення штатів служащих в радянських установах ще п'ятьма-десятьма 
новими спеціалістами в справах наукових, педагогічних чи економічних, а утво
рення ширшої кооперації українських кругів з радянськими установами, при
тягнення більших українських сил до культурної, політичної й економічної 
праці, і в сім Ви і Ваші товариші ждете моєї помочі.

Справді, переговорюючи з ріжними видатними українськими робітника
ми в сфері культурній, гуманітарній, червонохресній, набрав я того переконан
ня, що вони готові стати разом зо мною на роботу для трудового люду україн
ського, хоч би й під знаком нинішньої УСРР, — коли се дійсно буде реальна, 
продуктивна праця в користь сього трудового люду, а не збільшення паперо
вого проізводства в її установах. На підставі сих переговорів і інформацій я в 
середині вересня, разом з представниками Вашими і деякими визначними 
українськими діячами, виробив на найближчий час план (почасти зафіксова
ний в нашім протоколі з 14.IX *)  роботи, яка мала запевнити Україні санітар
ну поміч, постачання шкільних книжок і знадобів, наукової і белетристичної 
літератури, і я певен і тепер, що коли б ся робота була дійсно поведена, так, 
як се було начеркнено в протоколі (котрий Ви маєте, певно, у себе1), вона б

1 Наводжу, зрештою, текст протоколу, поминаючи тільки імена присутніх учасників*,
котрі не належать ані до місії УСРР, ані до УПСР:

Протокол організаційного засідання
в справі видання і закупна за кордоном книг для потреб України.

У Відні 14 вересня 1921 року.
Присутні: Михайло Левицький, політичний представник УСРР для Австрії й Чехії, 

Данило Кудря, уповноважений Всеукраїнської кооперативної спілки (Вукопспілка), член 
Українського наукового товариства в Києві Михайло Грушевський...

М.Грушевський, запрошений уповажненим Вукопспілки т. Кудрею для зорганізування 
наукової колегії по справам видання і закупна за кордоном книг та шкільних приладів, пові
домлює, що він запросив для співпраці в сій колегії тт. ... Приймається до відома.

Обговоривши потім справу організації, зібрані приходять до таких висновків:
В інтересах справи бажано, щоб уся технічно-видавнича і торговельна сторона її велась 

українськими кооперативами (Вукопспілка), котрі б приймали поручения від урядових і при
ватних установ України і для власного торгу переводили закупно книг і шкільних приладів та 
замовляли видання.

Вся наукова, літературна і редакційна робота по видаванню і закупну книг на сі потреби 
вестиметься науковою колегією, зложеною з тт. Грушевського і ... які бажають працювати як 
делегати Українського] наукового товариства. Зміни в складі колегії робитимуться нею за по
розумінням з Вукопспілкою, і навзаєм — Вукопспілка визначатиме своїх представників, які 
вестимуть технічно-господарську роботу по вище вказаним справам за порозуміням з колегією.
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не тільки задоволила в певній мірі вопіющу українську нужду, але вплинула 6 
і на ослаблення напруження і обгострення між українськими масами і урядом. 
Коли б, збираючи продовольчий налог, український уряд міг разом з тим дати 
українському селу чи ліки, чи книжку, чи шкільний приряд, се, розуміється, 
творило б зовсім інший настрій, ніж коли сей уряд все-таки нічого взамін не 
може дати, окрім обіцянок.

До того всього, як Ви знаєте, не прийшло1*. Мені, і моїм найближчим 
товаришам, з котрими велись паралельні переговори, дано зрозуміти, що 
передумовою співробітництва являється наше повне політичне самовідречен
ня*. Закордонна делегація мала б відступити від своєї резолюції2, котрою вона 
заявляла солідарність з ув'язненим Центральним комітетом*, який прийняв 
її позицію, — мала не друкувати сеї резолюції. Коли ж делегація заявила, що 
вона не може відмовитись від опублікування сеї своєї декларативної ухвали, — 
се послужило притокою до розірвання переговорів. З  другого боку, дано 
зрозуміти, що мене хочуть бачити не в іншій ролі, як тільки служащим одно
го з комісаріатів, і моя заява, що, не бувши бюрократом ніколи за все моє 
життя, я і тепер не хочу йти між сю верству і своїм прикладом підтримувати 
бюрократизацію Радянської України (про котру нижче), — а хотів би послу
жити їй своєю ініціативою й свобідною працею тих елементів, які Радянській] 
Україні спочувають, прийнята була теж як такий факт, який уневажнює всяку 
можливість порозуміння. Не знаю, які методи закордонної праці, кінець кін
цем, прийнято замість пропонованих мною, і наскільки вони показують себе 
реальними. Але бачу, що сей епізод не стояв відокремлено, а загалом замість 
тактики миротворчої, супроти української інтелігенції, принаймні тут, за кор

Члени колегії як громадської організації не отримують ніякої сталої платні, але Вукоп- 
спілка уділюватиме їй під одчот кредити на удержування технічних і наукових помічників та 
видатки, зв ’язані з  працею колегії. Загальні норми гонорарів за виконані праці та удержання 
для наукових і технічних співробітників Наук[ової] колегії визначаються нею в порозумінні
з представниками Вукопспілки.

Праці, передані Наук[овій] колегії для видання Вукопспілкою, колегія редагує з літера
турної та наукової сторони, що ж до доцільності переданих їй для видання праць вона може 
висловлювати свої гадки, котрі Вукопспілка бере під розвагу та направляє по призначенню. 
Видання, ініціатива котрих вийшла від Наукової колегії і вони не входять в загальніші за по
розумінням з Вукопспілкою прийняті плани, — такі видання фінансуються Вукопспілкою, 
після того як колегія порозуміється з Вукопспілкою.

Самостійно, в межах визначених для сього сум колегія переводить всякого роду при- 
готовчу роботу для наукових, технічних, літературних та популярних видань, комплетує бі- 
жучу літературу для перегляду, закупляє видані за кордоном українські книги для коопера
тивного торгу і всякого роду літературу для бібліотек вищих наукових інституцій України. 
Але закуп великих скількостей якоїсь книги для шкіл чи кооперативного торгу переводиться 
за порозумінням Наук[ової] колегії і Вукопспілки.

Детальніше відносини між Науковою колегією і Вукопспілкою мають бути означені 
окремою умовою. Представник УСРР і Вукопспілки беруться улегшити зносини Наук[ової] 
колегії з  Українським] науковим товариством в Києві для уставлення їх відносин між собою, 
а також командирування з Наук[ового] товариства його членів за кордон в поміч Науковій 
колегії, за порозумінням з колегією.

Підписали: М.Грушевський, Д.Кудря, М.Левицький.
1 Історія в головнішім розповіджена в моїм листі* до празьких представництв, надру

кованим нижче, в відділі «Фактів і документів».
2 3  5.IX  с. р. — див. «Борітеся», №  9, с. 26—27.
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доном, знов узята тактика непримиренного поборювання, так би сказати, — 
виголоджування її. Наслідком того ся інтелігенція, розчарована в наших за
ходах порозуміння, шукає собі помочі деінде. Скріплюються центри анти- 
большевицької акції. Україна зістається і на сей рік без санітарної і культурної 
помочі. А  контрреволюційні сили, користаючи з неудачі порозуміння, з новою 
енергією починають свої заходи коло повалення чи захитання радянського 
режиму, розворушуючи наново повстанську енергію, сіючи терор і анархію, 
щоб з свого боку утруднити перехід до якоїсь творчої конструктивної роботи, 
яка і без того іде так мляво й тяжко.

В своїм інтерв'ю з французьким делегатом А.Морізе Ви, Християне 
Георгієвичу, висловили недавно переконання, що коли Вам не будуть пере
шкоджати зовні, Ви за п'ять літ поставите на ноги Україну економічно і куль
турно. Я думаю, що перешкоди зовні припинились би й стратили ґрунт, коли 
б наступило внутрішнє замирення, — коли б зникли ті перепони, які паралі
зують і розривають усі проби порозуміння між суголосними українськими 
елементами і Вами, коли б зійшлись ті руки, які були протягнені зовсім щиро 
до згоди так недавно і зістались висіти в повітрі, — тому що вмішались знов 
ті фактори, ті принципи, котрі нейтралізували всякі зв'язки правлячої партії 
з живим життям, і ще раз зробили Україну замість арени конструктивної 
роботи — ареною горожанської війни.

Роздумуючи над усім, що протягом останнього півроку мені прийшлось 
побачити й почути, в перших безпосередніх зносинах з Вашими закордонни
ми представництвами, з відомостей, отриманих з Ваших установ, і т. д., я 
передусім велику перепону для Ваших бажань перейти від негативної сторони 
програми — знищення старого буржуазного ладу, до позитивної творчості на 
нових підвалинах і опанування реального життя радянськими установами, — 
бачу в глибокій бюрократизації Вашого державного апарату і засміченні його 
несоціалістичним і взагалі безідейним, часто нечистим і при тім — україно
фобським елементом. Сей елемент, який набивсь до Вашої машини в часі 
гострої окупаційної боротьби, — він став між Вами й живими трудовими си
лами краю й гальмує взагалі всяку живу конструктивну роботу, всяке відро
дження краю, в якім сьому елементові нема й не буде місця. Перед сим еле
ментом Вас й інших провідників нинішньої УСРР я бачу в значній мірі без- 
радними. Ви не маєте чим заступити його, бо ідейний, морально тривкий, 
морально не зломаний елемент не може проходити через ту процедуру пока
яння, самоосудження і повного політичного самовідречення, котрої від нього 
вимагають, щоб прийняти до співробітництва. Згаданий же бюрократичний 
елемент, — чи свідомо, чи просто силою своєї резистенції, ставить всякі утруд
нення припливу здорових, соціалістичних українських сил, з котрим треба 
рахуватись і перед ним не дуже розперізуватись. Притягаються деморалізо
вані, морально зломані, ренегатські українські елементи1, котрим фактичні 
хазяї бюрократичної машини радо улегшують проходження згаданої про

1 Застерігаюсь, що я не маю на гадці прикладати сього до українських ідейних одини- 
чок, які приставали до Комуністичної партії з переконання, від початків революції, тим мен
ше — до цілих груп, які організовано вливались до сеї партії.
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цедури, рахуючи на їх безопасність і безмежну готовість вислужуватись. Але 
Ви самі добре розумієте, що сі елементи тільки збільшають відчуження апа
рату Радянської Республіки від живого народного життя, від трудових робіт - 
ничо-селянських мас України, відновлюють старе російське «средостение», в 
котрім застрягають і гинуть потяги до творчої праці, до помирення і об'єднан
ня в спільних завданнях українськонаціональних і загальносоціалістичних 
течій, яке може й повинно бути здійснене Радянською, власне, — Р а 
дянською Україною.

Отсі чужорідні елементи, які прикрасили себе комуністичними відзна
ками і під їх покровом буйніше, ніж коли-небудь, розвинули свої впливи та 
держаться в державнім апараті, не вважаючи на енергійні чистки партії, — 
вони, очевидно, й задержують правлячу Комуністичну партію України в не
нормальнім положенні російської експозитури, колоніальної адміністрації, 
делегованої РКП. Відти походять такі курйозні аномалії, що тимчасом як 
радянський принцип завоював собі за останні роки глибокі й тривкі симпатії 
трудових мас України, знайшов собі — на місце розбитого і знеохоченого 
революційними зусиллями промислового пролетаріату, сильні, активні, на
дійні кадри серед молодого, вихованого в революційних бурях селянства, — ся 
Радянська Україна, себто все, що є тепер живішого, активнішого і надійнішо
го на Україні (а заразом, може бути, в цілій Східній Європі), ставиться воро
жо до диктатури Комуністичної партії і до всіх, хто занадто тісно зв'язує себе 
з нею, з її установами, або навіть тільки мириться з сею диктатурою і капіту
лює перед нею. Власне, вона, ота радянська бюрократія, зависно підтримую
чи свою монополію власті і кормленія, як стара російська, пильнуюча, щоб 
ніщо не робилось поза нею, щоб усе проходило через її руки, носило на собі її 
відомственний штемпель і номер, і для того підтинаючи або гальмуючи всякий 
громадський почин, все, що могло б нарости і піднятись поза нею1, — під
тримує в стані негації чи опозиції до нинішнього урядового і партійного апа
рату сі живі соціалістичні, радянські, творчі, активні сили України і полишає 
правлячу партію в її ізольованій, відірваній позиції, в ролі російської експо
зитури, яка не рішається відокремитись і стати на власні ноги в свідомості 
своєї слабості: браку твердого ґрунту під ногами на місці, на Україні. Неумін- 
ня сеї бюрократії дати собі раду з національними потребами України, її нена- 
ціональний або навіть антиукраїнський характер, який дає такий вдячний 
матеріал для агітації против неї, — тільки прояв і наслідок основної прикмети 
її бюрократичного єства, антигромадськості і відірваності від громадського 
життя й його інтересів.

1 Для мене глибоко симптоматична отся деталь з моїх переговорів в справі організації 
закордонного видавництва і постачання шкільних приладів, котру Ви знаєте з долучених 
прилог: я настоював, щоб діло організувалось кооперативним об’єднанням, і се було при
йняте потім як принципіальне і непримиренне розходження, а сама гадка, що така справа 
може вестись кооперативними силами, а не комісаріатами УСРР, була признана за прикру і 
небезпечну єресь. А  йшла ж мова про кооперативну організацію, т. зв. Вукопспілку, сотво
рену заходом самої ж правлячої партії. При такім відношенні до неї чи не грозить їй перспек
тива зістатись мертворожденним чадом комуністичного бюрократизму поруч із іншими по
дібними quasi-громадськими креаціями його?
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З  сього погляду наші партійні митарства — непризнания партії УСР, 
заходи коло її дискредитації, відмова в її легалізації, се тільки маленька деталь, 
яка ілюструє систему. Легалізація партії, я розумію, являється неможливою, 
тому що вона принципіально суперечить нинішній системі. Але ся система 
неминучо мусить бути змінена, тому що вона штучно утримує окупаційний 
режим України, держить її під вічними загрозами катаклізмів, стримує гро
мадський елемент від живого і щирого співробітництва з нинішніми радян
ськими установами, бо — мовлять — сей комуністичний режим однаково не 
вдержиться, і нема що з ним зв'язуватись та компрометуватись. А  всі про- 
тивсоціалістичні сили, весь капіталістичний світ ся система годує надіями на 
неминучу ліквідацію східноєвропейської революції і попихає до нових і нових 
проб його захитання і повалення — як-от ті, що йдуть тепер на наших очах. 
Уступки, котрі правляча Комуністична партія робить капіталізмові, буржуаз
ним апетитам, щоб урятувати свою партійну диктатуру, тільки прикро і болю
чо для кожного радянця, соціаліста, революціонера підчеркують її неохоту, 
чи, може, неуміння помиритись з суголосними соціалістичними елементами, 
заінтересованими всім своїм єством в збереженні революційних здобутків і 
соціалістичних перспектив, дорогих їм стільки ж, що й їй. З  другого боку, сі 
уступки, такі великі, неоправдано надмірні, не осягають своєї цілі, не витяга
ють серйозного капіталу, ні ініціативи на економічну і культурну роботу, тому 
що ізольованість і відірваність правлячої партії (та її різкі зиґзаґи, які допус
кались тактикою її) не викликають ні довір'я до її уступок, ні охоти зв'язува
ти з нею свою долю. Необхідно змінити систему — відмовитись від партійної 
виключності, ввійти в щире і чесне порозуміння з соціалістичними радянськи
ми партіями України, як Укр[аїнська] комуністична] партія, Укр[аїнська] 
партія соц[іалістів]-рев[олюціонерів]*, й інші аналогічні їм неукраїнські течії, 
щоб поширити соціал-революційну базу і в поміч пролетаріатові, який роз
тратив і свої сили, і свою енергію в революційній боротьбі, став індиферентним 
і пасивним, — притягнути нові, не зужиті, активні елементи українського 
революційного селянства й інтелігенції. Треба поділитись з ними властю, 
працею і відповідальністю, щоб піднести кредит Радянської Соціалістич
ної України в очах своїх і чужих, і притягти на службу, на роботу, елементи 
чесні, але несвідомі й соціально-індиферентні, та відбити спекулянтам на по
валення УСРР всяку охоту до нових провокацій серед сих мас, які нині все 
ще хитаються між признанням УСРР і повстанством, не можучи знайти за
спокоєння своїй національній і горожанській совісті при сій системі.

Се те, що ми, — я і мої товариші, — протягом цілих двох років неустанно 
повторяли в наших писаннях і усно Вашим закордонним представникам і, 
нарешті, устами т. Чечеля, широко аргументували особисто перед Вами і Ва
шими найближчими товаришами, провідниками УСРР. З  сих виступів і сих 
розмов, маю те вражіння, Ви і Ваші товариші переконались, що за нашими 
соціалістичними гаслами нема укритих націоналістичних чи реакційних планів 
і наш український патріотизм не входить в конфлікт з нашими соціалістични
ми переконаннями. В ім'я інтересів світового визволення праці від експлуата
ції капіталом, ми були готові переступити через трупи наших партійних това
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ришів, що безвинно погинули від червоних куль*, через попіл наших культур
них скарбів, понищених «на страх українській контрреволюції» большевиць- 
кими генералами, були готові працювати під Вашим проводом, підпорядкову
ючи ідеологічні й тактичні розходження інтересам сеї світової акції.

В тім переконанні, що реальні інтереси трудового народу, який являється 
єдиним дійсним репрезентантом української нації, лежать в площині сеї світо
вої програми, ми не побоялись стягнути на себе прокльони, лайки й клевети 
українських реакціонерів, навіть з т. зв. соціалістичних партій, які при сій ока
зії вилили на мене спеціально цілі цебри помий за сю тактику. Ми були певні, 
що праця наша нас оправдає, але Ви, Ваша партія, Ваш уряд не дали нам сеї 
змоги — на велику шкоду не тільки нашу, але й трудового народу України.

Не перецінюючи наших впливів і ролі в українському житті, я все-таки 
можу сказати з значною певністю, що коли б Ваша партія послухала нашого 
голосу і прийняла ту програму кооперації українських соц[іалістично]-радян- 
ських партій, яку ми Вам предкладали, ту систему громадського співробітни
цтва з радянськими установами, котру особисто висував я в переговорах з 
Вашими представниками, — для інтернаціональної провокації на українськім 
ґрунті не знайшлось би того місця, котре знайшла вона ще раз!

З  суперечних відомостей, які з'являють ся в пресі і доходять до нас про 
повстання, наново роздмухане антантськими прислужниками, трудно оцінити 
його силу і рефлекси, викликані ним в масах. Але в кождім разі, що сей за
мисел не зіставсь вповні безплодним і Укр[аїнська] Радянська] Республіка 
вступає в п'ятий рік комуністичної революції під знаком «національного укра
їнського повстання против московських наїздників», як се представляють 
вороги радянства, — представляють не без успіху і знову втягають вище 
схарактеризовані хиткі і малосвідомі, хоч і добросовісні національні елемен
ти в орбіту антибольшевицької акції, — сей факт, що в момент, коли всі со- 
ціалістично-радянські елементи жадібно чекали переходу до конструкційної, 
творчої соціалістичної праці, в великій частині української території сей пере
хід спаралізовано і край поставлено знову в стан горожанської війни, а вся 
Україна взагалі і на сей рік зісталась без культурних засобів, без книги, без 
санітарної помочі і т. д., — факт незвичайно сумний, який домагається від 
правлячих кругів УСРР рішучого перегляду партійної тактики і внутрішньої 
політики!

Так, як єсть, зістатись не може, Високоповажаний Християне Георгі- 
євичу, і те, що мусить бути змінено, повинно бути змінено якнайскорше!.. Ви 
розумієте, що я як соціаліст і демократ, який міряв завсіди все і вся інтереса
ми трудового народу, не можу заспокоїтись на альтернативі, котрою заспо- 
коють себе люди, байдужі на сім пункті: «або большевики дійдуть до зрозу
міння ситуації і вийдуть з своєї партійної виключності, або вони впадуть». 
По-моєму, ся альтернатива реально вірна, — але я ніяк не хотів би, щоб 
«большевики впали», не переживши своєї системи, і потягли за собою в без
вість здобутки революції і перспективи соціалізму. Як соціаліст до соціаліста, 
в ім'я спільних інтересів соціалістичної революції, — того світового визволен
ня праці і працюючих мас, яке являється нашою і Вашою спільною метою,
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я рішаюсь обернути сей мій відклик — первісно задуманий як приватний лист, 
в відклик прилюдний до Вас, і з Вами — до Вашої партії, до тих, від кого 
залежить напрям Вашої політики:

Поки час і можливості не страчені, поки українські соціалістичні] радян
ські партії мають силу і змогу підтримати нинішній радянський режим, поки 
реакція не перекотилась через голови наші і Ваші, — треба спільними силами 
всіх, зрікшись партійної виключності, скріпити радянську будову і наповнити 
її живим змістом силами, котрі б забезпечили її від небезпеки катаклізмів 
і потрясінь з боку всіх темних сил внутрішніх і зовнішніх.

В і д е н ь , 15 падолиста 1921
З  соціалістичним привітом

М . Грушевський
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УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ 
СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ

Програма зі вступною довідкою делегації [УПСР]

В С Т У П Н Е СЛ О ВО

У розвитку революції в Україні та формуванні Української Республіки 
Українська партія соціалістів-революціонерів* відіграла, безумовно, важливу 
роль. Саме вона організувала, очолила й керувала українським селянством, 
створюючи соціальну й політичну базу революції. Партія залишається до на
ших днів вірною цій керівній ролі, що забезпечує їй успішне майбутнє. Ось 
чому ми пропонуємо інформацію про цю партію та її програму усім, хто ціка
виться українським питанням, сучасністю і майбутнім Західної Європи.

Делегація Української партії соціалістів-революціонерів 
Березень, 1919 р.

Д О ВІД К А

Історія партії
Українська партія соціалістів-революціонерів, так само як і Українська 

партія соціал-демократів, — це парти, які відділились від однойменних російських 
партій. Толерантність російських соціалістів-революціонерів у питаннях децен
тралізації та регіоналістських тенденцій була більшою, ніж у соціал-демократів, 
і це стало причиною того, що українські соціалісти-революціонери відокремились 
від російської партії пізніше, ніж українські соціал-демократи. У той час, коли 
Українська соціал-демократична партія* почала організовуватись незалежно від 
російської партії під час революції 1905—1906 pp., українські соціалісти- 
революціонери все ще не наважувалися порвати з російською партією, незва
жаючи на принципові розбіжності. Лише в останні роки, які передували рево
люції 1917 p., визрів план організації Української партії соціалістів-революціо- 
нерів, а її ефективне формування завершилось уже під час самої революції.

Головні причини її організації
Суперечка, яка спричинила поділ двох частин соціалістів-революціонерів, 

виникла, насамперед, через різні погляди на дві проблеми: політичну неза
лежність України і селянське питання. Прийнявши в теорії ідею автономії 
народів і провінцій Росії, Російська партія соціалістів-революціонерів на



206 БРОШ УРИ , СТАТТІ ТА ЛИСТИ..

практиці йшла іншим шляхом, і вимоги українців не те що незалежності, а 
навіть автономії України і окремих Установчих зборів, так само, як і вимога 
окремого земельного фонду для українського народу — все це було сприйня
то російською партією дуже ворожо. У селянському питанні російські соціа- 
лісти-революціонери обрали модель «миру» [«селянської общини»] як осно
ву для вирішення проблеми по-соціалістичному, тоді як українці не поділяли 
такого підходу. Селянські общини в Україні значного поширення не мали*, 
а їх створення викликало б чимало організаційних труднощів, довелося б навіть 
шукати іншого способу ведення селянського господарства.

Програма партії
В той час, коли нова революція закликала всі прогресивні і ліберальні 

елементи до активної політичної діяльності, українські соціалісти-революціо
нери не мали завершеної політичної і економічної програми. Займаючись у 
цей час українським селянством і робітництвом і бажаючи бути незалежними 
в цій роботі, українські соціалісти-революціонери спішно організувалися і на 
з'їзді партії (15—19.VII.1917) виробили програму*, якою визначили важливі 
напрямки своєї тактики. Ця програма до теперішнього часу не замінена новою*, 
і, за винятком кількох конкретних питань, відносно яких партія продемонстру
вала свою окрему думку, надалі залишається чинною.

Чимало доволі важливих питань зовсім не були висвітлені в цій програмі, 
щодо інших — то їхнє рішення лишалося тільки на папері, бо вони не відпо
відали реальним потребам трудящого люду, ще інші стали предметом дискусій 
між різними течіями в партії; але, незважаючи на всі ці недоліки, українські 
соціалісти-революціонери не переглянули програму 1917 р. Це пояснюється 
обставинами українського політичного життя, особливо бурхливого протягом 
останніх двох років, і виснажливою працею, яка відбирала всі сили партії.

Діяльність партії
Українська революція, враховуючи нинішню структуру українського на

роду, не могла знайти іншої міцної соціальної бази, ніж збідніле селянство: 
батраків і дрібних селян. Українські соціалісти-революціонери, так само, як і 
російські, доклали всіх зусиль, щоб організувати і просвітити селян чи то 
прямо в полі, чи на селянських зборах, пояснюючи їм мету революції, а також 
їхню роль і користь, яку вони отримали б, підтримуючи революцію.

Це була важка праця, яка забирала всі сили та енергію членів ледь сфор
мованої партії.

Велика робота була виконана в цьому напрямі. Все те, що було зроблено 
для розуміння селянами політичних і соціальних проблем революції, було здій
снено майже виключно Українською партією соціалістів-революціонерів. Інші 
політичні партії України, українські й неукраїнські, мало в цей час займалися 
селом: всю чорнову роботу змушені були виконати соціалісти-революціонери, 
які працювали також серед солдат і робітників. Для аграрної країни, де бідні
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селяни становили більшість від ЗО мільйонів*, це була гігантська праця, особ
ливо, якщо взяти до уваги низьку освіту українських селян, брак преси й по
літичної літератури, труднощі з комунікаціями і транспортом.

Роль партії
Завдяки цим зусиллям між партією і трудовим народом було встановлено 

непорушний зв'язок і довіру цього народу, яку він зберіг не зважаючи на тяжкі 
кризи й нещастя, які випали на політичну долю українських соціалістів- 
революціонерів (це було підтверджено під час Трудового конгресу, трудового 
парламенту України, у січні цього року, коли майже всі селяни й частина робіт
ників віддали свої голоси українським соціалістам-революціонерам, таким чином, 
що фракція українських соціалістів-революціонерів центральної течії, не раху
ючи лівої течії, навіть одержала більшість у Конгресі*). Але безперервні «торги» 
з трудовим людом і його представниками в законодавчих органах забирали всі 
інтелектуальні сили партії, не залишаючи часу на теоретичну роботу, розвиток 
своєї ідеології, опрацювання проблемних пунктів своєї програми й тактики.

Не маючи іншої успадкованої розвиненої ідеології, ніж розробленої со
ціал-демократами, керуючись тільки загальними принципами, проголошени
ми Інтернаціоналом, українські соціалісти-революціонери переймалися лише 
донесенням до мас готової доктрини, а не пошуками в соціальних і економічних 
відносинах в Україні та в реальних потребах українського робочого люду рівно
діючої сили, яка б відповідала принципам Інтернаціоналу.

Несприятливі умови
Усе це нелегко було реалізувати в такій різнорідній аграрній, економічно 

відсталій країні, як Україна, і ці труднощі не допомагали ідеологічному роз
витку партії та викристалізовуванню її програми.

Зрештою, незгоди, які поділили партію минулого літа після буржуазного 
державного перевороту* й приходу німецьких військ в Україну, знову від
клали перегляд програми. Більшість у партії, яка отримала назву центральної 
течії, організувалась в окрему від лівих партію і прийняла програму 1917 p., 
відклавши остаточний її перегляд на партійний з'їзд, який повинен покласти 
край розколу.

Реакційний режим Гетьманщини, який спровокував повстання всього на
роду восени 1918 p., революція і більшовицька війна наприкінці року обумо
вили неможливість скликання з'їзду, який прояснив би розбіжності в партії.

Ось чому, публікуючи текст програми, ми вважали необхідним зробити 
кілька зауважень там, де її зміст не відповідає більше положенням партії і її 
нинішній тактиці, а також у тих пунктах, які в процесі роботи були ефективно 
замінені на інші.

Отож, напевно, не буде зайвим запропонувати разом із цією незавершеною, 
а місцями вже неактуальною програмою, основні вимоги українських соціаліс- 
тів-революціонерів, якими керувалася партія останнім часом, а саме:
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Основні принципи
Незалежність і суверенність Української Республіки як перехідна форма 

до федерації з іншими соціалістичними республіками світу.
Республікансько-демократична форма правління без президента з одно

палатним парламентом, обраним на загальних, рівноправних, прямих, пропор
ційних виборах таємним голосуванням.

Децентралізація регіонів із чітко визначеним обмеженим втручанням 
центральних органів, автономія і федеративний зв'язок з тими регіонами, які 
мають чітко виражені економічні, соціальні та національні особливості.

Екстериторіальна автономія для національних меншин.
Гарантія праці (колективні договори, охорона праці та державне страху

вання робітників, контроль з боку держави і робітничих спілок за виробництвом 
тощо).

Вирішення селянського питання за принципами соціалізації землі.
Переведення лісів, водойм і природних ресурсів у державну власність.
Націоналізація промислових підприємств загальнодержавного значення.
Якнайшвидший розвиток колективних форм господарювання як підго

товчий етап до соціалістичної системи економіки.
Поглиблення класової та інтернаціональної солідарності трудящих, орга

нізація їхньої згуртованості для класової боротьби з метою взяття влади 
трудовим людом.

Трудовий принцип на сьогоднішній день
Внаслідок деструктивної діяльності буржуазії, яка проявилась у державно

му перевороті і недавній Гетьманщині, нині партія виступає за трудовий принцип 
як основу для соціальної організації і за передачу влади в руки трудящих як на 
рівні центральної влади, так і на рівні автономних місцевих органів. До тих пір, 
доки реакція не буде подолана і завоювання революції не будуть повністю 
утверджені, буржуазія буде позбавлена права участі у виборах, а влада у центрі 
й на місцях належатиме радам робітничих і селянських депутатів.

Окрім того, потрібно здійснити підготовчу роботу з організації парламен
ту й муніципальних представництв на основі загальних, таємних, рівноправних, 
прямих і пропорційних виборів одразу, як тільки з'явиться можливість це 
нормально організувати.

СОЦІАЛЬНА І ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ 
в 1917-1918-1919 pp. 

Соціальна структура України
Певні історичні події вплинули на соціальну структуру українського на

роду. Внаслідок цих подій провідні верстви населення неодноразово піддава-
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лися денаціоналізації. Вперше — під час окупації західноукраїнських земель 
Польщею в X IV —X V  ст. Тоді польська шляхта витіснила клас землевласни
ків — боярів. Пізніше те саме з невеликими видозмінами сталося в Централь
ній Україні. Врешті, після об'єднання із Московією, відбулося глибоке змос- 
ковщення шляхти в Східній Україні, яка втратила будь-який зв'язок із народом. 
Процес вилучення і надання земель урядом, як і особливості національної й 
економічної політики країни, залежали від московської та сильно змосковще- 
ної корінної аристократії.

Схожий процес денаціоналізації, хоч і в різних проявах, відбувався в се
редовищі української буржуазії, ремісників, промисловців, капіталістів: їх або 
витісняли іноземці, або ж вони самі асимілювалися під впливом поляків і ро
сіян. Внаслідок єврейської еміграції з Німеччини до Польщі в X V —X V I ст., 
в Україні, що була на той час польською територією, опинилася велика кількість 
євреїв — ремісників, торговців і фермерів з різними державними прибутками 
та поміщицьким майном.

Такою була соціальна структура України під час революції.
Все сільське господарство, за невеликим винятком, перебувало в руках 

іноземців, особливо росіян і поляків: росіян і поляків не так за походженням, 
як за вихованням та антиукраїнськими настроями.

Велику промисловість монополізували іноземні або місцеві капіталісти — 
росіяни, поляки, євреї та ін., однак, аж ніяк не українцями. Технічний персонал 
і майстрів також не набирали з місцевого населення.

Такою ж російською або денаціоналізованою була влада; російським було 
і вище духовенство, а нижче — під тиском антиукраїнської політики уряду 
віддалилося від народу.

Серед інтелігенції переважали іммігранти неукраїнці або денаціоналізо
вані внаслідок заборонної політики центральної влади щодо виховання, осві
ти, мови тощо.

Внаслідок історичних умов, описаних вище, дрібна буржуазія здебільшо
го також була представлена чужинцями — росіянами або євреями.

Серед міського пролетаріату й робітників містечок теж було багато іно
земців через денаціоналізацію та імміграцію робітників з інших регіонів 
Росії.

Тільки консервативні й пасивні селяни, що перебували в несприятливих 
для власного розвитку й освіти умовах, зберегли національні форми в їхньому 
первісному стані. Саме тому тепер селяни становлять 85% українського на
селення країни. А  враховуючи той факт, що більшість територій України є, 
власне, сільськогосподарськими, стає очевидною чисельна перевага українців 
перед іноземцями. Таким чином, станом на сьогодні українське населення 
налічує 75% всього населення країни. Це селяни, в основному — незаможні, 
адже лише десята частина населення є власниками понад 10 га землі на гос
подарство, українці ж становлять невелику частку з них порівняно з інозем
цями; і понад 50% селян мають менше ніж 5 га землі.
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Соціальний елемент у національній боротьбі
Внаслідок такої соціальної та економічної структури України, питання 

національного й політичного визволення тісно пов'язане з економічними та 
соціальними проблемами.

Вже в XVII ст. масові народні рухи, які призвели до відокремлення Укра
їни від Польщі і формування Української республіки (яка потім приєдналася 
до Московії), мали як соціально-економічне, так і національно-політичне під
ґрунтя. Національне та політичне визволення України було водночас і звіль
ненням українських селян з-під влади польських поміщиків, землі яких пере
ходили в державну власність або до рук селян, які переважно займали їх навіть 
без дозволу обробляти. Недавні бунти проти російського й польського режи
мів стали водночас бунтами проти влади іноземців та усталеного економічно
го ладу; це була так звана боротьба «за землю і свободу трудового люду». 
В уявленнях народу політична свобода була неможливою без переходу земель 
до рук дрібних землеробів, і той, хто хотів підбурювати його до боротьби 
проти пануючого режиму, мусив обов'язково вносити до своєї програми пункт 
про скасування приватної власності на землю. Від 1870 р. саме під таким 
гаслом пропагували ідеї революції та соціально-політичного визволення. Під 
час Першої російської революції у 1904—1905 pp. політичні партії револю
ційного спрямування, особливо соціалісти, поширюючи ці ідеї серед «Селян
ських спілок», значною мірою вплинули на формування їхньої політичної та 
соціальної свідомості. Селянський революційний рух, який поширився по 
Україні, та насильна експропріація великих маєтків і їх розподіл між селянами 
як її результат, репресії під час реакції в 1906—1907 pp., які торкнулися всіх, 
хто був причетний до заколотів, тільки посилили переконання прихильників 
національно-політичного визволення і трудового люду.

Найсвідоміші із селян розуміли неможливість покращання соціально- 
економічного становища без радикальної реформи політичного режиму. Без 
гарантій на свободу не могло бути землі. З  іншого боку ті, які прагнули націо
нально-політичного визволення, переконалися, що лише економічна, а в такій 
аграрній країні, як Україна, — аграрна реформа, могла посприяти об'єднанню 
інтелігенції та робітничого класу і залученню останніх до боротьби за націо
нальну і політичну свободу.

Оскільки не лише російський уряд, але й ліберальна буржуазія та соціа
лістичні російські партії фактично не поділяли національних прагнень україн
ців, українська інтелігенція розуміла, що тільки створення відповідної со
ціальної бази допоможе їм досягнути відчутного успіху в своїй національній 
політиці.

У найближчому майбутньому лише селяни могли стати цією базою, адже 
робітничий пролетаріат у більшій своїй частині був денаціоналізований і пере
бував під впливом російських соціал-демократів, які завжди ставилися воро
же до національних українських рухів. А  селян можна було схилити на свій 
бік лише за допомогою аграрної реформи, проведеної на користь бідних селян, 
дрібних землевласників і пролетаріату.
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Захищаючи ідею такої реформи, прогресивна українська інтелігенція про
голошувала війну буржуазії і передусім — великим землевласникам. Це не 
могло зупинити розвиток проукраїнських настроїв, адже антиукраїнська за 
народженням, вихованням і самоідентифікацією буржуазія ставилася вороже 
до будь-яких претензій українців щодо національного самовизначення. Не
великою втратою було принести її в жертву, позаяк її роль на політичній 
арені та в культурному житті була незначною і для національної ідеї вона 
становила радше загрозу, ніж підтримку. Звільнити Україну з-під влади ве
ликих землевласників і ліквідувати всі їхні маєтки означало для трудового 
люду не лише позитивне вирішення економічного питання, а й усунення пере
шкод для національного руху, адже саме великі землевласники були надійною 
опорою антиукраїнського режиму та підтримували консерватизм і реакцію1.

З  огляду на такі політичні та національні передумови українська інтелі
генція була змушена стати на захист інтересів бідного селянства.

Революція 1917-го
Роки війни були особливо важливими для розвитку тактики національно

го руху і вирішення соціального питання.
Репресії проти національних тенденцій та української мови сягнули свого 

апогею. Відносна свобода у використанні української мови після революції у 
1905 р. дала змогу представникам національного руху продемонструвати всю 
її силу та здатність до виживання, і занепокоєні правлячі кола скористалися 
війною, щоб перешкодити цьому і знищити українську мову. Сподівання 
російського уряду на знищення національного руху в корені особливо розго
рілися з новими силами після того, як російська армія восени 1914-го окупу
вала Галичину, яку вважали українським П'ємонтом. З  небаченою силою 
розгорнулися антиукраїнські репресії: масові арешти та заслання на Сибір 
тисяч українських інтелігентів через їхні національні переконання; заборона 
вживати українську мову і видавати українські книжки й пресу.

Репресії та політичний і соціальний післявоєнний безлад по всій Росії 
змусили українців за першої ж нагоди розгорнути вирішальну боротьбу проти 
царського уряду і тих, хто його підтримував. Революція 1917-го надала таку 
нагоду. Однак Центральна Рада, керівний орган українського революційного 
руху, організована на початку революції здебільшого з київських радикалів, 
мусила бути дуже обережною в своїй політиці, поки не заручилася безпосе
редньою підтримкою трудового люду.

З  розглянутих вище причин вона не могла розраховувати на вагому під
тримку з його боку. Однак на скликаному на початку квітня Всеукраїнському

1 Щоб краще розуміти масштаби економічної та політичної впливовості великих зем
левласників під час революції, достатньо ознайомитися з такими даними: в 9 українських 
губерніях селяни володіли приблизно 23 млн десятин землі (1 десятина =  1.09 га); близько 
13 млн перебували в руках великих землевласників, 3 млн були фіскальними, церковними 
землями тощо. Для детальнішої інформації див.: Аграрне питання в Україні та земельний 
закон Центральної Ради.
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національному конгресі, який зібрав багато селян і солдатів, стало зрозуміло, 
що вони готові підтримати ідею політичної автономії України в надії, що тут 
їм забезпечать економічні та соціальні гарантії. У кінці травня на Всеукраїн
ському селянському з'їзді, скликаному Селянською спілкою, вони підтверди
ли свої наміри. Обрана на цьому з'їзді Рада селянських депутатів, а також 
Рада солдатських депутатів, обрана на Українському військовому з'їзді, які 
представляли півтора мільйона осіб, влилися до складу Української Централь
ної Ради. Згодом до них приєдналася Рада робітничих депутатів, обрана на 
робітничому з'їзді, який відбувся в липні. Таким чином, наприкінці літа Цент
ральна Рада разом із неукраїнськими партіями в своєму складі, насамперед 
соціалістичними, була представницьким органом селян і робітників, радою 
селянських, робітничих і солдатських депутатів.

Більшість була сформована членами соціалістичних партій: соціал- 
демократами та соціалістами-революціонерами, не враховуючи радикалів і 
націоналістів, які приєдналися до соціалістичних лозунгів радше із тактичних 
мотивів пристосуванства, ніж із переконання. Соціалісти-революціонери та 
соціал-демократи мали більшість у вирішенні всіх питань. Саме завдяки цьо
му Центральна Рада зайняла впевнену позицію у вирішенні політичних питань, 
на відміну від соціальних.

Політичне питання
У перші місяці революції українські партії боролися за надання Україні 

автономії в межах її етнічних кордонів з автономними законодавчими органа
ми, що допомогло б вирішити економічні проблеми. Вони вимагали також 
перетворення Росії на федеративну державу, але це не могло вирішитися без 
участі всіх народів Росії.

Місцеві партії були переконані, що статус автономії Україні потрібно було 
надати не зволікаючи, як з огляду на перші ознаки руйнації та анархії, які вже 
проявлялися в царській імперії, так і з огляду на численні економічні й куль
турні проблеми, які вимагали негайного вирішення. В економічній сфері перш 
за все необхідно було провести аграрну реформу, в культурній — припинити 
примусову русифікацію українців.

Російські партії та Тимчасовий уряд відкладали вирішення цих питань до 
з'їзду всіх народів Росії, але його весь час переносили, і загалом факт його про
ведення виглядав надто сумнівним, особливо після того, як наступ Тимчасово
го уряду в липні зазнав поразки, й розпочався розкол військового фронту.

Усвідомлюючи явне небажання з боку влади йти на поступки у вирішенні 
питання української автономії, Центральна Рада була змушена проголосити 
своє самоврядування в Україні. І коли більшовики повалили російський коа
ліційний Тимчасовий уряд, а Україна опинилася в небезпечній ситуації між 
двох вогнів — прибічників коаліційного уряду, з одного боку, та большеви- 
ків, — з другого, — єдиним способом захистити українські національні інте
реси та забезпечити підстави для влади Центральної Ради й уряду, створених 
українськими партіями, було проголошення України окремою республікою.
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Водночас було задекларовано, що Українська Народна Республіка мала 
залишатися у федеративних зв'язках з іншими республіками колишної Росії. 
Однак український уряд ніяк не міг домовитися з урядом Російської респуб
ліки — Радою народних комісарів, який він був готовий визнати урядом Ве
ликої Росії. Хоча теоретично більшовики визнавали право кожної нації на 
самовизначення, насправді вони хотіли диктувати українському урядові свою 
внутрішню та зовнішню політику, нав'язати Центральній Раді свій план ство
рення радянської республіки. Врешті, вони розпочали наступ проти України і, 
щоб покласти край такому стану речей, українські партії були змушені проголо
сити 22 січня 1918 р. незалежну суверенну Українську Народну Республіку.

Приймаючи всі ці рішення, українські партії були одностайними. Військо
ві делегати — найрадикальнішими. Соціал-демократична партія та партія 
соціалістів-революціонерів (есери) залишалися вірними принципові федера
тивного устрою та, бачучи, що всі спроби створити федерацію в межах колиш
ньої Росії провалилися, ставилися до проголошення незалежності як до про
міжного етапу на шляху до створення світової федерації. Всі інші українські 
партії підтримали факт незалежності. Соціалістичні неукраїнські партії в 
Україні, хоч і боляче переживали послаблення українсько-російських зв'язків, 
проте були змушені прийняти ситуацію, що склалась.

Україна відокремилася і мусила самостійно організовувати своє політичне 
й економічне життя. Не могло бути й мови про створення федерації, тим біль
ше в ході громадянської війни.

Коли Донська область проголосила себе республікою в складі Російської 
Федерації, московський радянський уряд ввів туди свої війська, вважаючи її 
контрреволюційним центром, і висловив Україні свої вимоги припинити з нею 
будь-які відносини (це був один із приводів українсько-радянської війни).

Навіть найзатятіші прибічники ідеї федералізму розуміли, що до її реалі
зації можна буде повернутися лише згодом.

У той час утвердилися нові державні форми — республіки, які виявляли 
власні уявлення про соціально-політичний уклад з тим, щоб пізніше знати 
напевне, з ким і як об'єднуватися у федерацію.

Припинення війни
До причин, через які була проголошена Українська Народна Республіка, 

можна віднести також нагальну потребу покласти край Світовій війні.
В Україні цю війну вважали плодом міжнародного імперіалізму, та й 

оскільки Україну в неї втягнув ненависний всім царський режим, її не схвалю
вали від самого початку.

Через те, що воякам з України, яка була під владою Росії, доводилося 
воювати проти своїх етнічних братів з Австро-Угорщини, ця війна ставала ще 
більш жахливою та неприпустимою. Вони добре знали російські наміри при
душити «український сепаратизм», адже це посприяло б перемозі Росії в цій 
війні. З і страхом і ненавистю вони брали участь у російській кампанії в Гали
чині, власними руками руйнуючи надії на українське майбутнє, до втілення
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яких в життя доклалися з такою наполегливістю та ентузіазмом українці як 
з Австрії, так і з Росії. Під час царської політики заборон українці Росії вба
чали в Галичині український П'ємонт, і не шкодували сил та користали з 
кожної можливості розвинути тут українське національне життя настільки, 
наскільки це було можливим. Саме тому в Україні так палко й завзято, як ніде 
більше, бажали покласти край цій війні.

Як тільки після революції український народ отримав змогу висловлюва
ти свої бажання на мітингах і зібраннях, він вимагав також негайного припи
нення війни. Будучи на боці народу, Центральна Рада внесла цей постулат до 
своїх політичних вимог. Але до того моменту, як була проголошена незалеж
ність, цей пункт залишався без реалізації.

Коли радянський уряд Росії, який також вніс до своєї програми пункт про 
негайне припинення війни, розпочав мирні переговори в Бресті (Брест-Ли- 
товську), Українська Центральна Рада не зволікала з тим, щоб відправити 
туди своїх делегатів. Юридично УНР як самостійна держава не була визнана, 
тому брала участь у переговорах як член Російської Федерації, хоча такої й 
не існувало насправді. Зволікання з тим, чи визнавати її право брати участь 
у міжнародній політиці, затримували прийняття рішення про укладення 
миру.

Російська делегація то визнавала, то заперечувала за українцями право 
брати участь у переговорах, то оголошувала про те, що право представляти 
Українську Республіку передається організованому більшовиками у Харкові 
радянському Центральному виконавчому комітетові. Отже, позиція російської 
делегації стосовно питань миру була нестійкою та мінливою. На переговорах 
вона проголошувала декларації з метою довести до відома Європи свою про
граму, і не замислювалася про власне укладення миру. Тому українська деле
гація втратила будь-яку надію укласти мир спільно з російською делегацією.

Ситуація ускладнювалася тим, що закінчення війни Центральна Рада 
розглядала своїм першочерговим завданням перед українським народом, але 
наступ радянської армії на Україну загрожував існуванню УНР та інтересам 
нації. Тому Центральна Рада надала своїм делегатам повноваження довести 
мирні переговори до кінця. Був укладений мирний договір на досить вигідних 
умовах: Україна залишалася нейтральною державою і мала постачати країнам 
Четвертного союзу пшеницю, а вони їй натомість — німецькі продукти, яких 
потребувала.

Недоліком цього миру можна вважати те, що він був сепаратним — Цент
ральна Рада сама це визнає, — але, як було сказано, вона була змушена 
зробити такий крок через непослідовну та нераціональну з точки зору соціа
лістичних принципів політику більшовиків щодо України.

Соціально-економічна проблема
Хоча в політичному середовищі різні погляди на ті чи інші проблеми зав

жди завершувалися жвавими суперечками, у вирішенні питання незалежнос
ті України та її гарантій українські партії, як ми вже згадували, були одно
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стайними. Важче було працювати злагоджено, коли йшлося про соціально- 
економічні питання.

Партії, які розуміли, про що йдеться, намагалися не піднімати цієї проб
леми доти, поки не буде вирішене політичне питання, або хоча б не буде за
тверджена українська автономія. Але й вони не були спроможні його вирішити 
з огляду на централістські тенденції, глибоко вкорінені в російських областях.

Тому делегати неукраїнських партій (здебільшого соціалістичних) у скла
ді Центральної Ради були змушені відстоювати інтереси росіян і боротися із 
сепаратистськими тенденціями українських партій, всіляко перешкоджаючи їм, 
адже вони, на їхню думку, були проявом шовінізму. Це була невдячна й дарем
на справа, тому що українські парти, як соціал-демократи, так і соціалісти-ре- 
волюціонери, сприймали політику Центральної Ради з точки зору чистоти її 
революційних і соціалістичних намірів. Вони самі виступали проти найменшо
го прояву шовіністичного та реакційного націоналізму серед українців.

Такі політичні й національні протистояння із супротивниками, спроби 
роз'яснити ситуацію російським областям, вороже налаштованим партіям, у 
пресі, в різних організаціях, і навіть у Центральній Раді виснажували україн
ські партії і не давали підступитися до вирішення соціальних та економічних 
питань, які потребували згуртованої співпраці з метою негайного проведення 
реформи, — цього вимагали обставини.

Внаслідок розпаду армії в країні різко збільшилася кількість цілковито 
необізнаних у ситуації солдатів, деморалізованих дизертирів та іноземців з 
Росії, яка в той час уже розколювалася в соціальному плані. Це викликало 
небезпеку, особливо серед селян. Вони дорікали українським селянам тим, що, 
дослухаючись до порад українських партій, ті затримували аграрну реформу, 
тоді як у Росії всі землі вже були соціалізовані, великі землевласники про
гнані і т. ін.

Російські більшовики також розпочали нищівну кампанію проти україн
ських партій, Центральної Ради та її уряду, натякаючи на їхню буржуазну й 
реакційну сутність і висуваючи інші, далекі від правди, звинувачення. Все це 
змушувало українські соціалістичні партії якомога швидше оприлюднити свою 
соціально-політичну програму, щоб покласти край наклепам. Але зробити це 
було нелегко через те, що партії ніяк не могли домовитися щодо чіткого зміс
ту цієї програми, зокрема, через неоднакову кількість партій у парламенті 
(Центральній Раді) та уряді.

Українську соціал-демократичну партію, спадкоємицю марксистської 
ідеології, яка відкололася від російської під час Першої російської революції 
1905—1906 pp., представляла трудова інтелігенція, нечисленна, щоправда, 
але добре підготовлена. Її політична кампанія була радше інтенсивною, ніж 
екстенсивною; вона більше працювала в пресі та нових урядових органах, аніж
з народом.

До Української партії соціалістів-революціонерів, яка відкололася від 
російської лише на початку революції 1917 p., входили в основному молоді 
люди*, які завзялися виховувати та організовувати українське селянство. Вони 
мали великий успіх серед селянства та його щиру довіру. Інтелігенти й напів-
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інтелігенти, які продовжували старі традиції української еліти, орієнтуючись 
на селянський клас, також приєдналися до соціалістів-революціонерів, вва
жаючи своїм обов'язком представляти партію селян. Але таке розширення не 
пішло на користь партії, яка не мала змоги ні розробляти свої теоретичні 
принципи, ні активно долучатися до урядової роботи, як це робили соціал-де- 
мократи.

Все це спричинило непевну ситуацію, коли партія соціалістів-революціо- 
нерів, маючи більшість у парламенті, не прагнула відігравати вирішальну роль 
у діяльності уряду і добровільно уступала таку можливість соціал-демократам 
та іншим партіям. Таким чином, більшість в уряді не мала більшості в парла
менті і залежала від прихильності соціалістів-революціонерів. Це не сприй
мали партії в уряді, особливо соціал-демократи. Переконані у вищості своєї 
ідеології, соціал-демократи хотіли мати ухвальний голос у вирішенні всіх пи
тань, враховуючи й аграрне, яке було найважливішим для соціалістів- 
революціонерів. Такий стан речей викликав явне роздратування в останніх. 
У питанях щодо захисту інтересів робітників вони схвалювали програму соціал- 
демократів, але хотіли самі вирішувати ті, які стосувалися інтересів селянства, 
розраховуючи, що соціал-демократи, які не мали довершеної власної аграрної 
програми, підтримають їх у відповідь.

Недовго вагаючись, Українська соціал-демократична партія прийняла 
принцип націоналізації земель, тоді як соціалісти-революціонери наполягали 
на її соціалізації. Це була найсуттєвіша розбіжність, однак, можна було б 
одностайно провести деякі часткові реформи, як, наприклад, вилучити землі 
з товарного обігу, конфіскувати майно, яке перевищувало трудову норму, роз
ділити землю між безземельними й малоземельними селянами і т. ін., якби 
умови політичної боротьби та послідовність подій дозволили виділити час для 
того, щоб прояснити ці питання, організувати співпрацю партій і взяти до 
уваги думку народу. Але, звичайно, саме часу бракувало найбільше.

Проголошуючи незалежність Української Народної Республіки, партії 
вважали за необхідне зазначити її соціальні ознаки. У Третьому Універсалі 
Центральна Рада наголошувала на основних рисах соціально-економічного 
устрою нової республіки. Окрім пунктів про укладення миру, амністію полі
тичних в'язнів, скасування смертної кари, адміністративну та судову реформи, 
задекларовано скасування права власності на землі сільськогосподарського 
призначення, запровадження 8-годинного робочого дня та національно-пер- 
сональну автономію для національних меншин.

Але розроблений пізніше міністром соціал-демократом і наданий на роз
гляд урядові Земельний закон* зустрів спротив серед селян, адже вони вва
жали його занадто поміркованим і недостатньо радикальним. Особливо за
пропонована норма власності в 40 десятин (44 га) видавалася завищеною та 
давала привід до закидів у буржуазності.

Українські соціал-демократи воліли не чіпати власності середняків, щоб 
не спровокувати виступу цього досить численного класу проти реформи. Вони 
також відмовлялися від соціалізації, вважаючи, що вона лише зміцнить по
зиції буржуазної власності селян. Соціалісти-революціонери, навпаки, були
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на боці селянського пролетаріату і вважали недопустимим залишати недо
торканними середні маєтки, навіть селянські чи робітничі, наполягаючи на 
соціалізації. Націоналізація земель бачилася їм ризикованим вирішенням 
аграрного питання, бо надавала урядові надто велику економічну владу.

Така жвава полеміка в парламенті й у пресі, а також спроби кількох неукра
їнських партій використати наведені вище мотиви для поглиблення розбіж
ностей, тільки загострювали стосунки між найбільшими українськими соціа
лістичними партіями. Все це заважало проведенню соціально-економічної 
реформи, хоча політичні умови вимагали негайного вирішення аграрного пи
тання з метою заспокоєння бідного селянства, стривоженого більшовиками.

Соціалісти-революціонери, які мали більшість у Центральній Раді, до
моглися, врешті, прийняття земельного закону в їхній редакції. Хоч він чітко 
й не відображав принципу соціалізації, але зробив можливим вирішення 
аграрної проблеми з урахуванням його основних положень. Розподіленням 
землі мали надалі займатися сільські, волосні та повітові земельні комітети, 
їм надавали право встановити майновий мінімум, а все майно у власників, яке 
за нормою вважали надлишковим, вилучали.

Це був дуже важливий і цікавий законодавчий акт. Земельний закон* і 
закон про національну екстериторіальну автономію* — визначні результати 
діяльності першого українського парламенту в процесі розбудови соціалізму, 
які внесли в нього щось нове. Але протистояння класів і буржуазних партій 
України, які стали наслідком цих законів (особливо земельного), спричини
лися до подальшої кризи.

Перша війна з Росією та німецька окупація
Вторгнення радянських військ в Україну (взимку 1917—1918 і пізніше — 

взимку 1918—1919) та встановлення під їхнім захистом на прикордонних 
територіях радянської влади, яку російський радянський уряд вважав єдино 
можливою і законною владою в Українській Республіці, що перебувала у 
федеративних зв'язках із Росією, мали негативний вплив на розвиток со
ціальної боротьби й на соціалістичну реформу в Україні. І це не беручи до 
уваги інших несприятливих факторів.

Суперечки під час цієї війни виникали навколо радянського режиму (Ради 
робітничих, солдатських і селянських депутатів (останні насправді фігурували 
лише в назві)), диктатури пролетаріату, федерації із Росією. Російський ра
дянський уряд сам або через своїх посередників — більшовицьких комітетів — 
намагався висунути Україні свої вимоги. Водночас він заявляв, що це не він 
розпочав війну проти України, а йшлося про громадянську війну між україн
ськими комуністами та урядом Центральної Ради. Хоча це, насправді, нічого 
не змінювало, адже українські комуністи мали в своєму розпорядженні війська 
та військові ресурси радянської Росії.

Бажаючи нав'язати Україні свою волю, радянська Росія розворушила 
затихлу національну боротьбу, затуманила нею свідомість народу, змусила 
українські соціалістичні партії співпрацювати із несоціалістичними групами,
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паралізувала успішні демократичні й соціалістичні перетворення України, за
шкодила розвиткові соціалізму та призвела до контрреволюційних наслідків.

Той факт, що радянський уряд намагався запровадити свою політику в 
Українській Республіці (ми ще матимемо змогу в цьому пересвідчитися), 
обеззброював навіть його прихильників. Реакційні елементи ж, навпаки, по
чувши клич розпочати війну та дати відсіч більшовикам, попіднімали голови. 
Знову вийшли на авансцену і шовіністичні елементи, яких перед цим витис
нули українські соціалістичні партії. Такими були наслідки для України, навіть 
не згадуючи про те, наскільки ця війна між двома соціалістичними республі
ками ослабила соціалістичні сили та загалом завадила їхньому успіхові.

Закон про національну автономію, земельний і робітничий закони* були 
поставлені на голосування та ухвалені в січні 1918 p., під час більшовицького 
повстання в Києві, блокади й бомбардування радянськими військами. Війна 
затримала виконання цих законів. УЦ Р та український уряд були змушені 
покинути Київ і перебратися під ескортом українських військ на Волинь. За  
цих складних обставин німецький уряд став на захист України проти росій
ського наступу, і німецькі війська фактично окупували Україну. Український 
уряд наполягав на тому, щоб відправити в Україну організований німецьким 
урядом полк з українських військовополонених, але той його відкликав і ске
рував на передову свої частини. Австрійський уряд зробив те саме тоді, коли 
український уряд просив допомоги в українських легіонерів (Січових Стріль
ців). Україну звільнили від радянської окупації, але вона опинилася в руках 
німецького командування. Вона практично не мала власних військових сил, 
адже її війська були розбиті, розсіяні та деморалізовані в ході Світової війни. 
Німецькі воєначальники, які добре це знали, поводилися в Україні, як у за
войованій країні. В березні це вже важко було не помітити.

Реакція та державний переворот
Те, що вище німецьке військове командування стало господарем в Украї

ні, відродило наміри супротивників української державності та соціалістично
го режиму довести свою справу до кінця. Серед українських партій з'явилася 
тенденція скористатися цією ситуацією, щоб дискредитувати партію україн
ських соціалістів-революціонерів, яка була при владі під час блокади Києва 
та в очах народу стала основним автором Берестейського договору, а отже, і 
відповідальною за введення німецьких військ в Україну.

Соціалізація землі одразу ж спричинила заворушення. Буржуазні та ре
акційні елементи проводили серед заможних селян агітацію, лякаючи їх пер
спективою вилучення земель, і змальовували їм у найчорніших тонах резуль
тати реформи. Завдяки такій агітації та гучним аргументам їм вдалося орга
нізувати хліборобську партію, до якої входили великі й малі землевласники, 
метою яких був захист принципу приватної власності. Вони організовували 
мітинги невдоволення, відправляли вповноважених цих мітингів до Централь
ної Ради та до німецького командування, бажаючи показати німецьким воє
начальникам те, що аграрна реформа Центральної Ради породить повний хаос,



Соціальна і політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp. 219

бунт серед селян, у результаті якого поля будуть незасіяні і німці не отримають 
української пшениці, тої, яка була підставою для укладення Берестейського 
миру (хлібного миру «Brotfrieden», як його називали в Німеччині) та вводу 
німецьких військ в Україну. Водночас великі землевласники, та й загалом уся 
буржуазія, незалежно від національності, чи то російської, чи польської, чи 
єврейської, чи навіть української, за першої ж нагоди всіма силами намагали
ся дискредитувати в очах німецьких офіцерів український соціалістичний ре
жим, а особливо — ідею Української держави. Вони повторювали старі ба
нальності про те, що не існувало ні України, ні українського народу, ні мови, 
що все це було не більш ніж вигадкою теоретиків і фантастів, які, не маючи 
жодного уявлення про державне адміністрування, взяли управління країною 
в свої руки, що призвело до анархії, руїни та розорення. Вони благали німців 
врятувати культуру та економіку, вберегти культурні цінності, яким загрожу
вала «соціалізація», від знищення.

У німецьких військових колах головну роль відігравали особи, поєднані 
особистими чи діловими зв'язками з українською буржуазією, різного роду 
підприємствами та старою мілітаристичною і бюрократичною Росією, почи
наючи від головнокомандувача і закінчуючи радниками та інформаторами. 
Саме такі люди працювали в німецькому Головному штабі, їх вважали знав
цями України та призначали сюди на службу. Отже, такі переконання та 
вмовляння не залишилися без результату, до того ж ці знавці та їхні радники 
могли послатися на думки українських партій, не лише буржуазних, але й со
ціалістичних, які, піддавшись рухові, що частково був скерований проти «со- 
ціалістів-революціонерів», волею-неволею стали учасниками виступу неукра
їнської буржуазії проти ідеї Української держави.

Не найменшим приводом для заворушень серед реакційних і шовіністич
них груп був той факт, що євреї брали дуже активну участь і мали значний 
вплив на діяльність Центральної Ради як представники неукраїнських партій, 
їх обурювали розширені законом Центральної Ради про національно «персо
нальну автономію права національних меншин, в тому числі і євреїв.

Тому німецьке командування не брало до уваги всі представництва Цен
тральної Ради та її уряду. В першу чергу воно контролювало сільськогоспо
дарські роботи, доручаючи своїм підлеглим пильно стежити за тим, щоб усі 
без винятку землі були оброблені, а селяни не відмовлялися працювати в по
міщицьких господарствах. Німецьке представництво у Києві вимагало в 
ультимативній формі від українського уряду, щоби селяни заплатили за зе
мельні наділи, отримані з поміщицьких та державних маєтків, і щоб поміщи
ки отримали відшкодування за вилучені землі, й, таким чином, щоб аграрна 
реформа була змінена у своїй основі (не міняючи букви закону, радники пред
ставника знайшли параграфи «до з'ясування»). Ці вимоги залишилися без 
втілення і німецькі вказівки не визнав український уряд. Німецьке команду
вання захопило адміністративну і юридичну владу, заарештувало міністрів, 
перервало сесію Центральної Ради, підтримавши збройно землевласників, 
скликаних з цією метою до Києва. їм надали можливість відновити монархію 
у формі реконструйованої Гетьманщини (яка не мала нічого спільного, крім
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назви та кількох псевдоісторичних аксесуарів з гетьманською козацькою 
республікою XVII ст.). Кабінет був сформований з великих власників, єврей
ської та російської буржуазії і «передових» українців. Багаточисленний Хлі
боробський конгрес (понад 10 тис. делегатів), скликаний у цей час для того, 
щоб передати владу Центральної Ради конституанті, зліквідував її. Значна 
частина членів, здебільшого з українських соціал-революційних партій і «Се
лянської спілки», була заарештована. Соціальні закони Центральної Ради 
були визнані недійсними, земля, вже розподілена селянськими комітетами між 
селянами, була відібрана і повернута землевласникам. Адміністрація знову 
перейшла до рук колишніх агентів поліції і жандармів царського режиму. Все, 
що стосувалося соціалізму, аграрної реформи і т. ін., підлягало переслідуванню 
й окреслювалося як «большевизм».

Режим буржуазії і збройне повстання
Режим буржуазії опирався тільки на німецькі й австрійські багнети (ко

мандування австро-угорських військ було зобов’язане виконувати накази 
німецького командування і в своїй зоні, Центральній Україні, дотримуватись 
тієї ж політики, яку німецьке командування підтримувало у своїй північній 
зоні). Вся Україна залишалася протягом семи місяців у німецьких руках, на
справді — під німецькою окупацією. Німецькі війська організовували караль
ні експедиції проти українських поселень за рекомендаціями адміністрації 
гетьмана. Німецькі солдати допомагали агентам поліції гетьмана шмагати 
українських селян і селянок. Німецькі гарнізони, як і австрійські, тримали 
українські села в покірності гетьману. Його режим, без німецького війська, 
не зміг би протриматися і дня.

Німці, знаючи це, здебільшого поводили себе безцеремонно щодо геть
мана, підпорядковуючи все своїй милості, але, у крайньому разі, з точки зору 
української політики, вони обмежувалися тільки дружніми порадами, не на
полягаючи на їх виконанні. З  огляду на це, командуванню, в деяких випадках, 
бракувало розуміння ситуації. Таким чином, воно настійно рекомендувало 
гетьманові підтримувати стосунки з українськими правими та ліберальними 
партіями, для форми проводити українську національну політику, формально 
підтримувати незалежність України, а що стосується соціально-економічних 
питань, — впроваджувати поділ землі між селянами, не обмежуючи без при
чини інтересів власників.

Без сумніву, подібна політика, яку б проводив гетьман, забезпечила б йому 
щиру допомогу української буржуазії, націоналістичних угруповань і навіть 
деяких соціалістів. Крім того, серед українських соціал-демократів були по
літики, переконані в тому, що українські партії повинні співпрацювати з геть
маном, оскільки він вірно підтримує незалежність Української держави та її 
національний характер. Але гетьман повністю перебував у руках Протофіса — 
союзу, сформованого представниками промислу, торгу, фінансів, сільського 
господарства, які не тільки протидіяли всім планам соціальних реформ, якими 
дрібними вони б не були, але протистояли національному рухові, національ-
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ному характерові адміністрації, підтримуючи прерогативу російської мови як 
державної. Всі переговори про організацію українського міністерства, яке б 
складалося з членів «ліберальних» українських партій, підірвані підбурюван
ням німецького командування і Національного союзу українських партій, ні 
до чого не привели, як і дискусії щодо соціальної реформи.

Зрозуміло, що українська буржуазія з дуже слабкою національною сві
домістю не може відігравати самостійної політичної ролі. Буржуазний режим 
в Україні означав завжди домінування неукраїнської буржуазії, ворожої укра
їнським національним потребам. Українська буржуазія могла деякий час про
триматися завдяки німецькій військовій силі, однак було очевидним, що ні
мецьке командування, а після нього й австрійський уряд, задовольнялися 
поступками, яких вони не могли добитися від уряду Центральної Ради, і які 
отримали від гетьмана, що не наполягав би на вирішенні інших питань.

Це були поступки стосовно боєприпасів в Україні, матеріалів різного 
плану, суден Чорноморського флоту тощо, які німецьке командування трак
тувало як воєнні трофеї. Домовленості і зобов'язання, які взяв на себе гетьман 
у цих питаннях, не були опубліковані дослівно до сьогоднішнього дня, зали
шається тільки довідатись, якою мірою те, що відбувалося в Україні, підтри
мував німецький уряд і яким чином це залежало від німецьких генералів, які 
розпоряджалися Україною спільно з гетьманом і його компанією. Український 
світ не знає, що розкрадання України компанією гетьмана і німців, оргія гра
бунку і спекуляції шаленіла навколо складів зброї, запасів провізії, експорту
вання промислової сировини, українських цінностей і т. ін.

Під Гетьманщиною і німцями Україна потрапила у справжній відстійник 
деморалізації, куди стікалися всі частини старої Росії, вся нечисть царизму, 
покидьки-спекулянти і політичні інтригани, рятуючи свої голови від більшо
вицького терору, одночасно шукаючи в ньому застосування своїм талантам і 
своїм капіталам. За  участю міністрів, гетьмана та німецьких «знавців» ство
рювались групи офіцерів для організації боротьби з російським радянським 
режимом, різного роду операції для відновлення в Росії старого [режиму], 
і одночасно проводилася у великих масштабах купівля-продаж власного й 
чужого. Це була насправді страхітлива картина загнивання і деморалізації 
буржуазного режиму.

Німецький уряд хвалився перед німецьким народом тим, що він відібрав 
владу в українських соціалістів-революціонерів, а також тим, що підтримує 
Гетьманщину, щоб гарантувати ввіз продовольчих товарів до Німеччини. Але 
зерно і свиняче сало, завезені з України після державного перевороту, були 
омиті людською кров'ю — німецькою та українською. Те, що можна було б 
отримати без примусу, взамін на німецькі товари і промислову сировину (на
приклад, вугілля), як це було передбачене в договорі Центральної Ради, до
велося здобувати в боях, де загинуло багато і українських селян, і німецьких 
солдатів.

Якби національні прагнення до незалежності мали гарантію, українська 
буржуазія уклала би мир з Гетьманщиною, однак це було б на шкоду селян
ському класові, тому цілком зрозуміло, що селяни не хотіли цього. Обмежен
ня німцями селянських зібрань, арешти, проведені в Києві після державного
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перевороту, стали приводом до селянського повстання. Починаючи з цих по
дій аж до падіння Гетьманщини, ця боротьба не припинялася. Бувало, вона 
опиралася на військові сили, розпорошувалась на маленькі партизанські війни 
або відступала до московських кордонів; інколи об'єднувалась у невеликі 
групи, які вели боротьбу з німецькими та австрійськими військами. Скільки 
коштувала ця війна і одним, і другим — залишиться таємницею німецького 
командування. Німецькі й австрійські втрати налічували десятки тисяч. Були 
вбиті й розстріляні натовпи повстанців і неповстанців, оскільки панські по
плічники і контрреволюціонери використовували наклепи, щоб звести рахун
ки зі своїми ворогами. Поширювалися хвилі чуток про великі залізничні ка
тастрофи, особливо з військовими ешелонами і поїздами, призначеними для 
експорту товарів, що були організовані службовцями залізниць і повсталими 
селянами.

Протягом семи довгих місяців тривала ця тиха і кровопролитна підпільна 
війна між Гетьманщиною і українським народом. Криза німецького фронту на 
заході привела до масової втечі німецьких та австрійських військ з України. 
Гетьманщина, втративши свою єдину підтримку, ставала, з іншого боку, мало
доступною німецьким політичним впливам. Протофіс усе частіше орієнтував
ся на Антанту, приймаючи з цієї причини гасло відновлення єдиної і непо
дільної Росії. 15 листопада гетьман відправив у відставку українських міністрів 
(представників буржуазних партій, які два тижні до того увійшли до складу 
Кабінету) і, проголошуючи федерацію України з Росією, створив цілковито 
російський Кабінет*. Це безповоротно віддалило його від українських лібе
ральних партій і Національного союзу, схиляючи більшість голосів до рево
люції. Директорія, призначена Союзом, оголосила гетьмана поза законом і 
очолила повстання.

Відновлення Української Республіки і «трудовий принцип»
Цей новий клич дав поштовх до повстання і надію на остаточну перемогу 

над ослабленими силами Гетьманщини, що співпало з відступом німецьких та 
австрійських військ. Українське селянство взяло у ньому найактивнішу участь, 
однак робітники у своїй більшості залишалися пасивними. Гетьманщина опи
ралася на російських офіцерів-добровольців, які після останньої різкої зміни 
її політичних поглядів зважували своє ставлення. Однак ці панове, охоче бе
ручи гроші з української скарбниці, ставали все менш ревними до боротьби. 
Провал Гетьманщини виявив би себе дуже швидко, якби вона не була під
тримана впродовж певного часу спершу німецькими силами, а пізніше коман
дуванням військами Антанти, що висадилися в Одесі, яке ставилося двознач
но до відновленої Української Республіки, гальмуючи таким чином дії по
всталих сил. Тільки в середині грудня під тиском повстання у Києві гетьман 
зрікся влади і частини республіканців захопили Київ.

Українська Республіка була відновлена, можна було повернутися, так би 
мовити, до відправної точки, в час, коли її розвиток був зупинений державним 
переворотом 29 квітня, — до Центральної Ради або Установчих зборів, яким
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Центральна Рада збиралася в цей момент передати владу. Але Директорія і 
групи, які її оточували, більшість Національного Союзу, профспілки і партії 
не бажали відновлення ні Центральної Ради, ні Установчих зборів, вибраних 
солдатами на початку 1918 р.*, оскільки серед цих депутатів переважали укра
їнські есери*. Шукали інших форм домовленостей, і в кінці цих пошуків про
голосили «трудовий принцип» як основу об'єднання українського народу для 
цього часу. Цей принцип, підтриманий «Селянською спілкою», був вислов
лений у декларації Директорії, виробленій ще перед зреченням гетьмана*:

«Директорія вважає, що право управління й порядкування краєм повинно 
належати тільки тим класам, які творять матеріальні та духовні цінності, які 
кров'ю й життям своїх членів вступили до боротьби з руйнуючими силами 
сучасного ладу.

Так звані «пануючі класи», класи земельної і промислової буржуазії, за 
сім місяців цілковитого, нічим не обмеженого свого панування на Україні, до
казали свою цілковиту нездатність і надзвичайну шкідливість для всього в 
управлінні державою. Маючи всі матеріальні, фізичні і духові засоби, маючи 
повну волю для організації економічного і політичного життя, ці класи внесли 
тільки дезорганізацію й руїну в край. Дбаючи тільки про свої вузькокласові 
егоїстичні інтереси, ці класи вели воістину грабіжницьку політику в краю. 
Ними розграбовано, розкрадено й роздано в чужі імперіалістичні руки значну 
частину державно-народного майна. Дбаючи тільки про накоплювання капі
талів у приватних руках, ці люде довели промисловість до повного занепаду, 
а господарство краю — до злиденного стану. Розквіт спекуляції за пануван
ня цих правителів дійшов до нечуваних розмірів. Розтрати підзвітних коштів, 
хабарництво, бажання легкого надприбутку почали проникати навіть у робіт
ничий клас.

Поводячись як у завойованій країні, великовласники правили методом 
безоглядного терору й насильства. Будучи чужинцями в краю, великовласни
ки брутально топтали національні права, з такими жертвами й такою працею 
збудовані державні форми.

З  боку революційного правительства, поставленого народом, що в гніві й 
муках повстав проти цих гнобителів, було би злочинством супроти всього краю 
після всього цього допустити ці класи до участі в правлінні країною.

Отже, Директорія заявляє: класи нетрудові, експлуататорські, які жив
ляться й розкошують з праці клас трудових, класи, які нищили край, руйну
вали господарства й одзначали своє правління жорстокостями й реакцією, не 
мають права голосу в порядкуванні державою. Директорія передасть свої 
права й уповноваження лише трудовому народові самостійної Української 
Народної Республіки».

Трудовий конгрес і питання рад
Було запропоновано, щоб до складу Трудового конгресу увійшли делега

ти від селянства, військових і робітників. Пізніше, у Києві, на конференції із 
представниками партій, цей план був змінений і на з'їзд були запрошені деле-
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гати від селянства, робітництва, трудової інтелігенції та кількох професійних 
організацій, які брали активну участь у повстанні (службовці залізниці, пошт, 
телеграфів). Але ці зміни, продиктовані українськими ліберальними групами, 
спровокували багато незадоволення, і «Селянська спілка» кілька днів перед 
Конгресом прийняла резолюцію негайно організувати місцеві збори (ради) з 
об'єднаних селянських і робітничих депутатів і передати їм владу: без цього 
скликання Конгресу їм видавалося неможливим. Представники правих 
об'єднаних груп Конгресу оголосили на початку сесії, що не бачать можли
вості брати участь у Конгресі, організованому таким способом. Головна час
тина соціалістів-революціонерів, сформувавши більшість Конгресу* (зібрав
ши у своїх рядах майже всіх представників селянства), виявляла також своє 
незадоволення тим, що трудовий принцип, проголошений Директорією, не 
мав ні розвитку, ні реалізації, навпаки, політика уряду демонструвала очевид
ну тенденцію відмови від цього принципу.

Внаслідок наступного вторгнення радянських військ в Україну розпочав
ся відступ Гетьманщини і масова втеча німецьких військ з України на початку 
1919 p., цього разу прийдешній рік викликав реакцію, появу несоціалістичних 
елементів, контрреволюціонерів і націоналістів. Це відразу потягло за собою 
тенденцію до ліквідації Трудового конгресу і повну відмову від трудового 
принципу, підкріплюючи владу агентів уряду і здебільшого підтримуючи вій
ськову могутність диктатури. З  огляду на це досить активними і впливовими 
були представники Галичини, яких Директорія запросила взяти участь у Кон
гресі в справі об'єднання Галичини з Україною.

У річницю проголошення незалежності Української Республіки, 22 січня 
1919 p., було формально проголошено об'єднання з Західноукраїнською Н а
родною Республікою, тобто українським краєм Австро-Угорщини (який 
оголосив себе самостійною державою восени 1918 p., відразу після розпаду 
Австро-Угорської імперії). З  моменту падіння Гетьманщини «Національні 
Збори» (Національна Рада) Галичини прийняли рішення об'єднати українські 
землі Австро-Угорщини в єдину державу зі Східною Україною. Ця деклара
ція була відкладена до святкового відкриття Конгресу. Директорія запросила 
Національну Раду відправити своїх депутатів. Це західне представництво, 
організоване на цілком інших принципах (депутати Австрійського парламен
ту й сеймів, обрані перед Світовою війною, відігравали там важливу роль), 
прийняло недоброзичливу позицію як щодо політики лівих, які захищали 
українське повстання, так і трудового принципу. Воно сформувало правицю 
Конгресу, згруповуючи біля себе інші праві елементи, й постановило, що 
Трудовий конгрес завершить якомога швидше свою сесію, залишаючи на 
майбутнє законодавчу і виконавчу владу в руках Директорії.

Ця сесія відбувалася за досить незвичних обставин, у складній моральній 
атмосфері. Значна частина Східної України взагалі не посилала своїх делега
тів, оскільки була окупована з одного боку радянськими військами, з іншого — 
групами повсталих проти Директорії селян, очолюваних соціалістами-рево- 
люціонерами лівої течії, які вимагали у Директорії зняти з себе повноваження. 
Військове командування республіки розпочало евакуацію Києва, передаючи
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Конгресові тривожні повідомлення та звертаючи його увагу на те, що радян
ські війська можуть прийти з дня на день. Правиця поспішала закрити сесію 
Конгресу якомога швидше. Нарешті, зібравши хоч і незначну більшість, за
вдяки відокремленню лівих і поміркованості центру, вона проголосила резо
люцію, постановивши, що Конгрес обере тільки комісії, які будуть діяти в 
період сесій, а повна влада залишиться в руках Директорії, тоді як місцеві ради 
будуть виконувати лише функції контролю*.

Але водночас, коли елементи, згруповані навколо Директорії, під тиском 
обставин все більше схилялися до правиці, партії українських соціалістів — 
соціалістів-революціонерів і соціал-демократів, — навпаки, як такі, що рані
ше не брали участі у проголошенні трудового принципу, усвідомлюючи в даний 
момент ситуацію, щойно переконалися в тому, що цей принцип дійсно відпо
відав настроям народних мас і вимогам часу. Справді, буржуазія неукраїнська 
і українська цілком проявила себе протягом року, що передував зрадницькому 
повстанню, правлячі класи були цілковито непослідовні у своїх принципах, і 
для того, щоб забезпечити національні здобутки, були схильні до опортунізму 
та поступок у соціальних питаннях. Здавалося, було б добре заспокоїти збу
рені маси й позбавити цю хитру і схильну до інтриг буржуазію політичних прав 
на деякий час, поки не об'єднаються соціалістичні елементи і домінуючі ро
бітничі маси, не схильні до інтриг, як їхні недруги. З  цього огляду, організація 
рад трудового народу в цей момент їм видавалася найвідповіднішою, особли
во для того, щоб повністю замінити адміністрацію, яка засвідчувала їх нікчем
ну бездарність, принаймні — забезпечити собі контроль.

Кілька груп (соціалісти-революціонери лівої течії1) розглядали питання 
такого ставлення вже рік тому. Але принцип зборів (рад), навіть тоді, як 
радянський уряд Росії намагався впровадити його в Україні, наштовхувався 
завжди на опозицію, оскільки його розглядали як капітуляцію перед більшо
виками та їхніми політичними претензіями.

Забували, що принцип радянщини ніколи не був винаходом більшовизму, 
оскільки виокремився меншовицькими соціал-демократами на початку росій
ської революції. Більшовики тільки використали форму цієї організації, при 
тім деформувавши й дискредитувавши її, насправді звели нанівець представ
ництво селян і прийняли за гасло диктатуру міського пролетаріату, цілковито 
неможливу в країні, де селяни становлять 80—85% людності. З  політичної 
точки зору більшовики додали до цього принципу гасло російської федерації, 
яке в дійсності означало повернення тільки до старого принципу російського 
домінування і використання в своїх інтересах інших регіонів. Щ о стосується 
України, ця тактика передбачала очевидну дискредитацію принципу рад як 
такого в очах українців. Тим часом групи правих соціалістів України, холодно

1 Чи треба нагадувати, що в Україні, як і в Росії, соціалісти-революціонери і соціал-де- 
мократи на сьогодні не сформували однорідної партії? Українські соціалісти-революціонери 
поділилися на лівих (на цей момент також поділені на дві групи: одні об’єдналися з більшо
виками, інші — ворожі до російської радянської політики) і центральну течію (правий еле
мент залишається не організованим). Соціал-демократи діляться на групу «незалежних» 
(без утворення окремої партії) і партію Центрального комітету. Але ці розбіжності стосу
ються лише тактики, а не програми.
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розмірковуючи над ситуацією, все більше і більше уявляли собі, що необхідно 
було прийняти принцип рад для цього перехідного періоду, до часу, коли об
ставини сприятимуть проведенню принципів цілковито демократичних. Цен
тральний комітет Української партії соціалістів-революціонерів (лівої течії) у 
своїх резолюціях, прийнятих у червні 1918 p., ухвалив серед іншого таке рі
шення: «Добре знаючи, що партії соціалістів будуть тільки в організованій 
меншості і що соціалістична інтернаціональна демократія не сформує органі
зовану більшість, а соціалістичне перетворення не може бути повністю за
вершеним і соціальна революція й диктатура трудової демократії не можуть 
існувати у всіх країнах, Центральний комітет українських соціалістів- 
революціонерів вважає, що передача влади з рук робітників у руки членів рад, 
делегованих робітниками й селянами, можлива лише на короткий революцій
ний час, тоді як революція, здійснена єдино силами робітничих мас, базуєть
ся на власній організації і розвалиться. Але водночас потрібно готуватися до 
передачі влади на місцях, вибраної за формулою п'ятого розділу, в руки цент
ральної влади, роль якої буде спочатку триматися на українській складовій».

Історія гетьмана і Директорії переконала також лівих соціал-демократів 
(«незалежних») і соціалістів-революціонерів («центральну течію») в тому, 
що на сьогодні, в інтересах організації селянських мас, не можна відкидати 
організацію рад як перехідний етап до надійної і справедливої демократії. 
Селянська фракція Трудового конгресу, зібравшись під гаслом центральної 
течії українських соціалістів-революціонерів, мотивувала свою позицію до 
цього питання таким чином*:

«Беручи до уваги важливі події, які відбулися в житті українського на
роду за останній рік — руйнівну роботу буржуазних верств і тяжкі кривди, 
заподіяні українському трудовому народові, — й оцінюючи великі жертви 
цього народу, котрий виключно власними силами скинув ярмо гетьмана і 
німців, фракція Української партії соціалістів-революціонерів вважає, що з 
цим повстанням трудового люду почалася нова ера соціального будівництва 
і національної творчості, і через це кладе в їх основу трудовий принцип як 
єдину гарантію успіху в організації нового життя.

Беручи за основу принцип децентралізації влади і широкої обласної авто
номії, зазначений Конституцією Центральної Ради 29.IV.1918 p., і розви
ваючи його згідно з прийнятим трудовим принципом, фракція визнає, що 
державні органи влади, як у центрі, так і на місцях, мусять належати колек
тивам, які складаються з представників трудового люду — робітників і селян, 
вибраних таємним і пропорціональним голосуванням на основі рівного, без
посереднього виборчого права.

Такими колективами мусять бути сільські, волосні, повітові і губерніальні 
трудові ради селян і робітників, котрі, маючи в межах своєї території певні 
права і підлягаючи одна другій по інстанціях, будуть підпорою і допомогою в 
переведенні зазначеного соціального будівництва і забезпечення від адмініс
тративної розрухи та анархії.

Органом верховної влади має буде Всеукраїнський Конгрес Трудового Н а
роду, сформований із депутатів, вибраних за вищезазначеним принципом, а ви
конавчим органом — відповідальна перед ним Рада Народних Міністрів».
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Але українські соціал-демократи (Центральний комітет) запропонували 
з цього питання компроміс, який підтримала більшість Конгресу (завдяки 
утриманню центру)*:

«На основі всенародного голосування мають бути скликані нові органи 
влади на місцях, а до того місцева влада в інтересах національної оборони по
винна належати довіреним правительства Української Народної Республі
ки — комісарам, які повинні працювати в контакті і під контролем місцевих 
трудових рад, обраних пропорціонально від селян і робітників.

Трудові ради, що складаються пропорційно з представників селянства і 
робітництва, повинні організуватися як органи контролю за адміністрацією 
Республіки».

Трудові ради
Ця резолюція, між іншим, була підтримана Конгресом, який відбувся 

28 січня, і який цього ж дня, за рішенням правиці, закрив свою сесію. Комісії 
Конгресу були вибрані лише для підготовки до нової сесії і для контролю, за
конодавча і виконавча влади протягом деякого часу залишалися в руках Ди
ректорії1.

Це рішення завершило роз'єднання українських партій: крім того, ліві 
групи, які покинули Конгрес перед голосуванням, і більшість українських со- 
ціалістів-революціонерів центральної течії утрималися від голосування*. Зго
дом вона відкликала своїх членів, які засідали в уряді і в комісіях Конгресу.

Отже, політика уряду перейшла на бік правих, про що свідчить зміна 
кабінету, заміна членів Директорії* і — ставлення до трудових рад.

Виконуючи рішення Трудового конгресу, невдовзі після закриття його 
сесії Директорія підтримала Закон про конгреси і трудові ради* (8 лютого), 
але Рада міністрів зупинила його публікацію, і організацію рад гальмували 
різними способами. їх створювали неправомірно, хоча закон вимагав, щоб 
адміністрація ініціювала їх формування. Закон передбачав, що повітові та 
губерніальні комісари повинні створювати організаційні комісії для скликання 
повітових і губерніальних конгресів, право представництва в яких, як і Трудо
вому конгресові України, належало трудовому селянству, робітництву і тру
довій інтелігенції; за підтримки обраних ними рад ці конгреси будуть здійсню
вати контроль за діяльністю місцевих органів влади і виконанням законів 
Республіки, вести боротьбу з контрреволюцією та анархією.

Влаштована затримка публікації цього закону спровокувала безлад у його 
виконанні. Директорія уже евакуювалася з Києва, сесія Трудового конгресу 
також завершила свою роботу. Резиденція уряду була вивезена спершу на По
ділля, у Вінницю, пізніше — на Волинь, у Рівне. Радянські війська після за
хоплення Києва просувались на захід, і воднораз під керівництвом незалежних 
соціал-демократів розвивалося народне повстання проти радянського правлін
ня, на захист незалежності України, проти його «федеративної» політики, хоча

1 Праві групи і центр добивалися, щоб Конгрес обрав тимчасову делегацію («малий 
Конгрес») зі всіма правами Конгресу, щоб періодично засідати, і щоб ця делегація створила 
уряд. Директорія відмовилася.
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воно відмежовувалося від методів управління Директорії. З а  цих обставин 
організація Трудового конгресу спонтанно ускладнювалася, як уже було ска
зано, з власної ініціативи місцевих соціалістичних організацій, інколи відповід
но до закону Директорії, а інколи способом, зовсім незалежним від цього за
кону (який не буде ніколи надрукований офіційно), і згідно з принципами, 
підтриманими фракцією соціалістів-революціонерів Трудового конгресу.

Відповідно на з'їздах або зібраннях, на яких засідали іноді представники 
селян і робітників, іншим разом — делеговані селяни, робітники і солдати, 
ідея представництва «трудової інтелігенції» не була популярною: висновували, 
що інтелігенція солідарна з селянами або робітниками і, маючи право пасив
ного вибору, отримала б від них мандати (що й насправді мало місце), і що 
іноземна інтелігенція серед робітничих класів через свої погляди і соціальні 
ідеї була б тільки гетерогенним елементом і, як наслідок, приймаючи трудовий 
принцип, не було ніякого змісту робити з неї окремий клас. Пропорційність 
представників селян і робітників була встановлена відповідно до статистичних 
даних цих класів: нараховуючи 80—85% селян, надавали один або два ман
дати в сумі 7—10 членів ради. Отож сюди входили також делегації з місцевих 
рад українських соціалістичних партій: соціалістів-революціонерів — селян
ської партії, соціал-демократів — партії робітників.

Функції рад змінювалися відповідно до закону або рішення Трудового 
конгресу. Інколи ради виконували лише функції контролю, а бувало, вони 
брали на себе ширші зобов'язання: створення народної міліції, організація рек
рутських наборів і мобілізації, продовольчих запасів та інші справи, оскільки 
уряд у цих важких обставинах дуже часто показував цілковиту бездарність.

Щодо активності цих конгресів, яка розвивалася, нам залишалося тільки 
негайно перекваліфікувати всі перервані комунікації. Обрані поіменно в 
Кам'янці-Подільському мали змогу спостерігати дії Конгресу і ради, а автор 
цих рядків хоче представити про них деякі спостереження.

Селяни, зі свого боку, сприймали організацію зі стриманістю, і тільки 
після ретельного переосмислення вони відкрито проголосили йому свою під
тримку і симпатію. Це було доречним, оскільки старі місцеві автономії (зем
ства), а також управління, хоча і демократизувалися під час революції, явно 
втрачали свій кредит довіри у народу. Неукраїнські робітники містечок не 
проявляли жодної цікавості щодо участі в новій організації, робітники цукро
вих заводів, навпаки, будучи в тісних стосунках з селом, ставились до неї з 
цікавістю. Група «трудової інтелігенції» не була сформованою, але селяни з 
задоволенням вибирали до рад соціалістичну інтелігенцію з двох соціалістич
них партій: соціалістам-революціонерам та українським соціал-демократам 
вони надали мандати в раді. Містечка підкорялися з доброї волі порядкам 
місцевих з'їздів і радам, вибраним ними, позаяк сподівалися з їхньою допо
могою змінити управління і персональний склад волосних комітетів, як і 
аграрних комітетів та комітетів з продовольства, які не відповідали їхнім ба
жанням. Під їхнім керівництвом вони швидко організували народну міліцію.

Автор цих рядків отримав загальне враження, що для даного моменту 
Трудовий конгрес був інституцією дуже вигідною, яка могла б насправді ста
ти дуже сильним засобом як проти анархії, так і проти контрреволюційної
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реакції, маючи довір'я робітничого класу і об'єднавши його сили з силами 
трудової інтелігенції. Він це констатує з таким задоволенням, з яким не брав 
участі в проголошенні трудового принципу, і відповідно в уважному, але від
стороненому погляді.

Висновки
Цього короткого огляду буде достатньо для всіх уважних спостерігачів для 

того, щоб пояснити всі ті реальні події, які відбулися протягом останніх років.
Маса збіднілих селян, яких налічують в Україні тридцять мільйонів, може 

бути заспокоєна лише радикальною реформою, яка їй гарантує економічне 
піднесення та інтелектуальний прогрес, тобто радикальну аграрну реформу і 
гарантії національної культури.

Режим буржуазії в Україні, який не опирається на цю масу, здатний опи
ратися тільки на іноземні військові сили. Але така іноземна інтервенція може 
стати саме причиною до повстань і нових воєнних заворушень.

Дати Україні свободу дії і дозволити їй самій розвиватися відповідно до 
своїх границь у реальних обставинах — це єдиний спосіб, який може при
вести її до заспокоєння і порядку. Утворення Української держави є насправ
ді раціональною можливістю, запропонованою українськими партіями для 
досягнення цієї мети. Іноземні експерименти, як російських більшовиків, так 
і буржуазії, німецького правління й Антанти не повинні були призвести в 
майбутньому до іншого результату, до якого вони вже призвели, — повстан
ня і безвихідної громадянської війни.

Українське селянство продемонструвало у всіх цих подіях велику виваже
ність, організаторську здібність і здоровий політичний глузд. Не треба сум
ніватися, що полишеному на себе, йому вдасться, під проводом партій, яким 
довіряє, наблизитися до стійкої рівноваги та організації продуктивної праці. 
Таку мету поставили собі основні українські партії (особливо селянська партія, 
здебільшого — Українська партія соціалістів-революціонерів). Так як Украї
на є аграрною країною, їй потрібно лише два-три мирних роки, щоб початко
во улаштувати елементарний добробут. Але ще треба багато часу, щоб індустрія 
й містечка розвивалися такою мірою, яка б сприяла зростанню робітничого 
класу і національної буржуазії. До цього моменту українська політика повинна 
орієнтуватися на потреби селянства. Український елемент, дуже слабкий в 
інших класах, тепер щиросердечно шукає порозуміння з неукраїнськими еле
ментами. Закон про національну персональну автономію, схвалений Цен
тральною Радою, проголошує ліберальні принципи співжиття українського 
народу з іншими національностями України — широку співпрацю всіх демо
кратичних груп країни, як українських, так і неукраїнських. На цій широкій 
базі соціальний і політичний розвиток можливий, якщо тільки Україна зали
шиться вільною у своїй соціальній перебудові і національних інтересах, без 
того, щоби піддавати її небезпечним експериментам або іноземним інтервен
ціям; оскільки невідомі приклади використання панацеї, винайденої іншими 
країнами, Україна залишає за собою право врегулювання особливих умов, які 
вона знає краще від інших, і не потребує іноземних рецептів.
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СВІТОВА ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ. 
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

В польських кругах Австрії чекали війни з Росією з надіями відірвати від 
неї польські землі й об'єднати їх під знаком союзу з Австрією і Німеччиною. 
Відповідно до того в просвітних українських кругах Австрії було прийнято 
також орієнтацію, ворожу Росії*, — почасти, щоб не дати полякам перегнати 
українців в австрійській лояльності, почасти, може, також під сугестією надії, 
що коли Росія буде розбита, то й українські землі дістануть кращі умови для 
існування. Паралельно з польськими легіонами формовано в українських кру
гах дружини січових стрільців, накликувано до добровільного вступу до війська 
і т. п. Натомість українське громадянство в Росії зайняло строго нейтральне 
становище. Перспектива тіснішого зв'язку з Австрією, з її польською гегемо
нією не могла його дуже вабити. Щ е страшнішою здавалась перспектива пере
моги над Австрією Росії, надзвичайно ворожо настроєної для українства.

Дійсно, плани прилучення до Росії Галичини, що входили в загальний план 
війни, зв'язувались з надіями в російських правлячих сферах певного викорі
нення українства, которого огнищем вони вважали Галичину. Після окупації 
Галичини російським військом восени 1914 р. там почалась сей час розправа 
з усіма, кого вважали впливовим або активним українцем*. Сотнями їх 
арешт[ов]ували, волочили по тюрмах — жінок, дітей, старців висилали до 
Росії, на Сибір, замикали українські товариства і інституції, силоміць вини
щували унію, усю національну українську релігію і заводили православіє.

Разом з тим робились заходи, менше брутальні, але не менше енергічні 
для задавлення і викорінення всякого українського життя і в Росії. Часописі 
українські або заборонено*, або поставлено в неможливість виходу ріжними 
цензурними і навіть правописними придумками. Громадянство затероризова
но арештами, погрозами, висилками. Всіма сими репресіями під кінець війни 
справді припинено всяке національне життя. Всі скарги на сі розпорядження 
зіставались без результату і, що було особливо прикро, в поступових велико
руських кругах, з котрими перед війною нав'язано нібито доволі щирий контакт, 
не підтримано сих протестів проти сих беззаконних розпоряджень і варвар
ського нищення українства в Галичині.

Подібне розчарування прийшлось пережити і австрійським українцям. 
Вся їх австрійська лояльність, активна участь в війні з Росією, жертви, поне
сені в сій справі, не поправили їх становища політичного. Вони далі чули на 
собі тяжку польську адміністрацію, а восени в 1916 р. цісар заявив своє рі
шення поширити автономію Галичини*, обмежившись тільки формальними 
зв'язками з імперією. Се мало бути компезатою австрійським полякам за те, 
що вони не включилися в склад Польської держави — і се мало би віддати 
галицьких українців в повну необмежену власть поляків.

З  тим більшою утіхою прийнято в українських кругах кінець царського 
режиму. Петроградське повстання при кінці марта 1917 p., до котрого при-
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дожили рук і українці, працюючи в українських військових частях, зібраних в 
Петрограді, моментально викликало наверх всі укриті претензії, пригнетені 
репресіями активні українські сили. В Києві зараз же організувався револю
ційний центр — Центральна Рада, яка почала збирати наоколо себе місцеві 
українські організації, без ріжниці їх партійності*. Національний конгрес, 
скликаний Радою на Великодні свята*, невважаючи на всі технічні труднос
ті, випав надзвичайно імпозантно, згромадив велику силу і селян, і вояків і 
об'явив велику активну енергію українського громадянства. Тим не менше в 
спільних інтересах російської революції, рахуючись з тим недовір'ям до орга
нічного масового українського руху, що далі жило в російських кругах, і з 
неохотою до якого-небудь ослаблення зв'язків України з Росією, яку виявля
ли й усякі неукраїнські елементи на Україні, — Центральна Рада дуже обе
режно ставила свої політичні домагання. Вона зажадала від Тимчасового 
російського правительства тільки принципіального признання необхідності 
української автономії та деяких вступних кроків в тім напрямі. Але Тимчасо
вий російський уряд, продовжуючи централістичну політику старого режиму, 
поставився неприхильно навіть супроти сих скромних домагань — відкинув 
їх вповні*. Се викликало велике обурення серед українців. Великі з'їзди — 
селянський і військовий*, що радили в тім часі (кінець мая, початок червня) 
і репрезентували мільйони українського трудового люду, домагались від 
Центральної] Ради більше рішучої політики. Доповнена вибраними на сих 
з'їздах Рада депутатів селянських і військових (трудова комісія — до неї 
ввійшла також і рада робітничих депутатів, вибрана робітничими українськи
ми з'їздами*, і сі три ради утворили основу нової реорганізованої Центральної] 
Ради*), Рада, почувши під собою тверду підставу в народі, дійсно постано
вила виступати більше рішучо. Центральна Рада проголосила себе револю
ційною владою українського народу і організувала перше національне прави
тельство — Генеральний секретаріат*.

Ся рішучість і той ентузіазм, з яким був прийнятий її провід у ній, на міс
це радикальних взяли соціалістичні партії: укр[аїнські] соціал-демократи і 
соціалісти-революціонери*. Особливо ся остання партія, відділившись від 
російських соціалістів-]рев[олюціонерів], якраз тоді остаточно зорганізувалась 
в осібну партію, розвинула незвичайно велику діяльність між українським] 
селянством, здобула його довір'я, поставивши в основу своєї програми задо
волення малоземельного і безземельного селянства і тим самим зайняла про
відну ролю в Центральній] Раді, підтримуючи більше рішучий курс її. Мані
фест (Перший Універсал) 10 (23) червня змусив Тимчасовий російський] уряд 
змінити політику*. Він вислав свою делегацію для порозуміння з Центральною] 
Радою*, признав її найвищим крайовим органом з тим, що вона прийняла в 
свій склад (тим як-то вже нею рішено було принципіально) представників інших 
народностей України, і кабінетові, який буде сформований Ц[ентральною] 
Радою за порозумінням з Тимчасовим російським] урядом, передав всю власть 
на Україні, себто фактично визнав Україну автономічною областю. Одначе, 
признавши се юридично, на практиці Тимчасове правительство — дарма що 
зложене тоді вже з самих тільки соціалістів, далі провадило старий курс, ро
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било всякі трудності в реалізації укр[аїнської] автономії і скінчило тим, що 
розпочало судові доходження проти українства за державну зраду.

Все се готовило серйозний конфлікт, але всьому зробило кінець больше - 
вицьке повстання з кінцем жовтня. Тимчасовий уряд упав. Почалась загаль
на анархія. Центральна Рада з огляду на незвичайно серйозне становище, в 
якім опинилась Україна, між двома ворожими таборами — сторонниками 
Тимчасового уряду і большевиками, не бачила іншого виходу, як піти дорогою, 
на яку вже перед тим накликали її більше радикальні елементи, — проголо
сити Україну окремою республікою, щоб піднести самостійний державний 
фундамент під власть Центральної] Ради і сформованого нею кабінету, що 
тоді був в двоїстій ролі — кабінету Центральної] Ради і мандатора Тимча
сового російського] уряду.

Дня 7 (20) падолиста Центральна] Рада проголосила Народну Україн
ську Республіку в федеративній зв ’язі з іншими республіками бувшої Росії 
(Третій Універсал Ц[ентральної] Ради)*.

На такім федеративнім становищі стояли українські соціалістичні партії. 
Але всі роди правительства нової Української Республіки коло реалістичного 
принципу не довели до ніякого результату. Народи й області Росії не важились 
творити федерації без участі найбільшого з її членів, Великоросії, а та не ви
явила своєї волі до федерації, почасти тому, що була паралізована больше- 
вицькими розрухами, а ще більше тому, що й нові большевицькі керманичі 
«совітської Росії» з усім своїм соціалістичним радикалізмом [були] вірними 
формі [та] імперіалістичним традиціям Росії. Признаючи за народами Росії 
право на самовизначення аж до відділення, вони хотіли далі диктувати свою 
волю тим народам. Не заперечуючи державно-правного становища Української 
Республіки, вони вимагали, щоб Центральна Рада передала на Україні власть 
радам, щоб українське правительство розірвало свої зносини з Доном (з кот
рим воювало совітське правительство Росії, але Україна, рахуючися з тим, 
що Дон заявляє себе членом федеративного зв'язку республік бувшої Росії, 
як окрема республіка, вважала своїм обов'язком числитись з його правом 
самовизначення ).

Коли укр[аїнське] правительство відмовилось виконувати такі жадання*, 
совітський московський уряд став діймати його жадання ріжними способами, 
наповнив Україну своїми агітаторами, які стали «зривати зсередини» Україн
ську] Республіку, а потім повело формальний віськовий наступ на Україну з 
півночі і заходу (з старого воєнного фронту). Під ослоною совітського війська 
гурток большевиків проголосив себе в Харкові правительством совітської 
України і замість боротись з «контрреволюційним Доном», большевицькі 
війська почали завойовувати Україну для свого совітського правительства, 
проголосивши У[країнську] Ц[ентральну] Раду й її кабінет буржуазним, 
реакційним і т. д. Щоб покласти межу всім спорам і баламутствам, які ви
никали з неясних відносин між Україною й совітською Росією, що далі пре
тендувала на провідну, командуючу ролю серед республік і областей бувшої 
Росії, Центральна Рада не бачила іншого виходу, як відложити до кращих 
часів прокламовану ідею федерації й оголосити Укр[аїнську] Республіку дер
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жавою самостійною і незалежною, а її відносини до Росії — станом війни. Се 
й було зроблено (4) Четвертим Універсалом Центральної] Ради 9 (22) січ
ня 1918 року*.

Сей акт диктувався й потребами ліквідації Світової війни, в котру Украї
на була проти волі втягнена царським режимом, а укр[аїнський] нарід рішучо 
не хотів вести її проти своїх закордонних братів, що стояли під австрійськими 
кордонами і від самого початку революції домагався ліквідації. Після краху 
наступу, поведеного на німецькім фронті літом 1917 p., укр[аїнський] фронт 
став відкритий для війська центральних держав і такого непевного становища 
ніяк не можна було втримати. Коли російське совітське правительство розпо
чало переговори з центральними державами в Бересті Литовськім, укр[аїнське] 
правительство також взяло в них участь.

Але скоро з його непевного й двозначного поведения в відносинах до 
справи згоди та і в відносинах до правно-державного становища України, 
українське правительство переконалося, що в спілці з совітською Росією до 
згоди воно ніколи не дійде. Після проголошення самостійності України воно 
уложило згоду з центральними державами самостійно*, на доволі добрих 
умовах ліквідуючи війну.

Але згода укладалась в дуже тяжких для України обставинах. Больше- 
вицьке військо зайняло Східну Україну і вступило до Києва. Українське вій
сько, знеохочене до війни, переважно ухилялось від воєнних операцій, під 
впливом радикальних большевицьких гасел й розсіваних ними інсинуацій 
проти українського правительства, в більшості так трималось нейтрально. 
Ворожо настроєні до українства виступали проти українського правительства. 
Московські елементи бойкотували або активно виступали проти українського 
уряду. Укр[аїнське] військо, облишивши Київ при кінці січня, відступило на 
Волинь, туди ж переїхала Центральна] Рада й укр[аїнський] уряд.

Німецьке правительство, користаючи з сих трудних обставин, взяло на 
себе ролю оборонця України* й увело своє військо ніби для очищення її від 
большевиків. З а  його прикладом пішло також правительство австро-угорське. 
Большевицьке військо дійсно після сього облишило Україну. Але почувши 
себе паном на Україні, німецьке командування в порозумінні з політичними 
кругами України задумало перевести переворот, щоб усунути неприємне їм 
соціалістичне українське правительство.

Діло в тім, що соціальне законодавство Центральної] Ради, особливо 
земельний закон, переведений в січні 1918 р.*, котрим конфісковані всі зе
мельні маєтки понад певну трудову норму й передавалися в руки трудового 
народу, дійсно дуже озлобило буржуазію проти Ц[ентральної] Ради. В вели
кій більшості, майже без виїмків неукраїнська або денаціоналізована, вона 
ставилась ворожо й до національно політичних українських постулатів, а тепер 
ще і в соціальних своїх інтересах побачила себе загроженою і старалась з 
свого боку попхнути німецьке командування до перевороту, який би зробив 
кінець українській власті, особливо ненависних всім буржуазним кругам 
українських соціал-революціонерів. Вона повела агітацію поміж дрібними 
українськими власниками в можливо приємнім для них напрямі — проголо
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шений земельним законом принцип скасування власності на землі сільсько
господарського значіння, сипнула грішми, організувала з'їзди, демонстрації й 
маніфестації протесту. Переконувала сим німецьке командування, що Ц е н 
тральна] Рада не має ґрунту під ногами, що вона викликає невдоволення 
своїми «соціальними експериментами» навіть серед селян, що сі експеримен
ти загрожують анархією, яка спинить економічне життя, не дасть німцям 
хліба з України, що являлось для них питанням життя і смерті, і т. п.

Німецька команда увірила чи зробила міну, що увірила всій сій шитій 
білими нитками декорації, й дала свою згоду на переворот*.

Рішено було відновити на Україні монархістичний устрій під маркою від
новлення гетьманства. Нелегко було найти для сього кандидата між українцями 
і тому мусили, кінець кінців, виставити зовсім денаціоналізовану і непопуляр
ну людину, генерала Скоропадського* (на тільки згаданого вище гетьмана, 
креатури ім. Петра), людини до нічого не здатної, ще більше, ніж його прадід, 
прославленого в українських кругах на «гетьмана дурного», його предка — 
властителя великих маєтків, спорідненого з російськими аристократами і го
ловним комендантом німецького війська на Україні генералом] Айхгорном, 
але позбавленого всякого кредиту в українських кругах.

Дня 28 цвітня організований з'їзд «хліборобів» під охороною німецького 
війська проголосив його гетьманом*. Німецьке військо брутальною силою 
припинило діяльність Ц[ентральної] Ради. Гетьман проголосив свою власть, 
скасував соціалістичні закони Ц[ентральної] Ради і зложив кабінет переваж
но з неукраїнців ріжних напрямів, більше або менше реакційних.

Для заспокоєння українців він заявив свою волю твердо стояти на ґрунті 
державної самостійності України, обіцяв аграрну реформу. Але в дійсності 
режим почавсь вповні реакційний і антинаціональний. З  титулу Української 
Республіки спочатку викреслено слово «Народна», потім взагалі слово «Рес
публіка» стала заступати назва «держава». Адміністрація все більше пере
ходила в руки реакційних великоросів, українська мова усувалась російською. 
Правління перейшло фактично в руки т. зв. «Протофіс-а»*, об'єдинення по- 
міщиків-промисловців і фінансистів з орієнтацією на єдину Росію; і, нарешті, 
в середині падолиста гетьман відкрив свої карти, прокламуючи «федеративну 
Росію» з Україною включно*, і організував чисто російський кабінет.

Сим, одначе, він підписав собі смертельнй засуд. Селянство вистави
лось проти гетьманського режиму з самого початку ворожо. Повстання 
й партизанська війна проти гетьманців й німців йшла весь час*. Тепер і на
ціоналістичні українські круги, які готові були миритись з реакційним курсом, 
оскільки заховувалась ідея української державності, рішучо відвернулись від 
гетьманщини. «Національний союз», зложений з партій, відповів на проголо
шення федерації російської проголошенням повстання проти гетьмана*.

Німецьке військо, що ставило головну опору гетьманського режиму, в тім 
часі, після змагання німецького фронту в Франції, в значній частині було вже 
вивезене з України.

Його останки якийсь час підтримували гетьманський режим, заявили себе 
нейтральними супроти повстання, що розгорілось з незвичайною силою під
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впливом роздражнення на репресії гетьманських урядовців і німецькі рекві
зиції та екзекуції під гаслом відновлення Народної Української Республіки.

Київ взято в блокаду, в нім самім виникло повстання, і 14 грудня 1918 [p.] 
гетьман зрікся власті і потайки був вивезений німцями з України*.

Українська Народна Республіка була відновлена.

ПОКЛИК [КОМІТЕТУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ]

Великі гасла визволення народів потоптані. Наша Галичина віддана по
лякам*; російським генералам Колчаку та Денікіну доручено відбудовувати 
стару Російську державу разом з Україною. Так рішили нинішні правительства, 
які кермують світом, і з ними нема навіть що говорити більше під теперішню 
хвилю. Треба звернутись до громадянства; треба вияснити впливовим партіям, 
впливовим органам і широким громадянським кругам всю глибину кривди, яка 
діється під теперішню хвилю українцям, та й іншим народам бувшої Росії; всю 
тяжкість злочину, який діється над українським народом, і всю шкоду, яка 
чиниться світовому спокоєві хибкою політикою нинішніх керманичів, — щоб 
сею дорогою добитись кінець кінцем зміни сеї політики під натиском грома
дянської опінії.

Сього не мають змоги чинити офіціальні делегації Української Республі
ки, вислані її правительством до правительств інших держав. До сього мусить 
взятись українське громадянство.

Ви, дорогі земляки, маєте в Америці змогу дорогою преси, зборів, мані
фестацій, депутацій звернути увагу громадянства і всяких впливових чинників 
та розкривати перед ними наші кривди, жалі й домагання. В Європі круг наших 
можливостей значно вужчий і вимагає тим більшої праці їх використання.

«Комітет незалежної України», котрому ми даємо почин, скільки йому 
його сили і засоби позволять, старатиметься використати сеї можливості.

В головніших політичних центрах Європи він постарається заснувати свої 
відділи із сталим осідком, для того щоб увійти в безпосередні зносини з по
літичними партіями, впливовими діячами й представниками преси.

Для освідомлювання політичних кругів і преси вже тепер приступаємо 
разом з представниками інших покривджених народів бувшої Росії до вида
вання часописі у французькій і англійській мові, яка має розсилатись членам 
парламентів, політичним діячам та важнішим органам преси цілого світу.

Для поширюваня вірних відомостей і збивання баламутств, розширюваних 
нашими ворогами, розпочинаємо видавання книжок про Україну та український 
нарід у французькій та англійській мові. В першу чергу мають бути видані: 
а) історія України, б) географія, в) економіка, г) вибір українського письмен
ства від найдавніших часів до нинішнього дня, д) історія української літера
тури, е) огляд українського мистецтва, ж) вибір українських пісень і компо
зицій з мелодіями і вступними статтями про українську музику, з) окрема 
книжка про Західну Україну (Галичину, Буковину й Угорську Україну*).
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Для здійснення сих планів потрібно значних сил і великих коштів, і тепер, 
коли переважна частина наших країв захоплена ворогами, наші просвітні й 
політичні організації паралізовані в своїй діяльності, і навіть самі зносини 
перервані, ми мусимо в першій лінії звернутись по поміч до вас, — котрі не 
підпали великій руїні нинішнього часу. Послужіть Україні в сей тяжкий, але 
великий момент, так, як вам показує громадянське сумління і ваша змога.

Про вжиток надісланих вами засобів і про нашу діяльність будемо вас 
ретельно сповіщати через часописі*.

Тимчасова адреса Комітету:

T H EO D O R E SAVTCHENKO, 28, rue PAUOUET, 28, PARIS (16) 

Париж , 26  липня 1919

З А  К О М ІТЕТ  Н ЕЗА Л ЕЖ Н О Ї УКРАЇНИ:

Михайло Грушевський 
Дмитро Ісаєвич 
Михайло Лозинський 
Федір Савченко*

ЛИСТ ВІД ПРОФЕСОРА МИХ[АИЛА] ГРУШЕВСЬКОГО 
[до Мирослава Січинського]

Високоповажаний товаришу!
Довідався я Вашу адресу й, користаючи з свого спочинку, хочу обміня

тися з Вами кількома словами.
Шостий місяць, як я виїхав за кордон*, щоб попрацювати на поправу 

нашого міжнародного становища, підірваного вигадками поляків і росіян та 
прогрішеннями нашої власної дипломатії. Прожив два місяці в Празі, півтора 
в Парижі*, потім був на інтернаціональній конференції в Люцерні. Приїхав 
тепер трохи спочити, і з осені хочу продовжати роботу в зв'язках з Інтерна
ціоналом, соціалістичною і радикальною пресою в Парижі, в Швейцарії і в 
Англії. Кликали мене земляки прибути до Америки і, коли час позволить, 
хотів би зробити се*. В теперішніх тяжких обставинах нашого національного 
життя американські українці можуть відіграти дуже важну ролю, і я хотів би 
приїхати, щоб докладніше поінформувати їх про те, що діється у нас і наоко- 
ло нас, і самому краще розглянутися в місцевих українських партійних і гру
пових відносинах, які, мушу признатись, не уявляються мені досить ясно. 
Взагалі життя українське останніх літ пішло дуже розбіжними дорогами, і се
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при недокладній інформованості і не досить обережнім відношенні до чужої 
думки і тих обставин, які нею кермують, дало вже чимало сумного, — напри- 
мір, в відносинах між галичанами і українцями східними, і грозить в будуч- 
ності ріжними комплікаціями, котрим по змозі треба старатись запобігти.

Як Ви, може, знаєте, в Східній Україні від початку революції провід 
взяли соціалістичні партії, за котрими йшло й селянство, особливо за соціаліс- 
тами-революціонерами. Стоячи завсігди на ґрунті селянських інтересів і їх 
представництва, і я через те йшов разом з соціалістами-революціонерами, хоч 
з огляду на свою позицію позістався формально безпартійним*. Нині обидві 
партії: соціалісти-революціонери і соціал-демократи працюють в тіснім кон
такті і я принципіально стою за єдину соціалістичну українську партію, бо 
реальна ріжниця між соціалістами проходить не по відмінам сих двох програм, 
а по питанням тактики. Старався я в сій моїй подорожі уставити також тісні
ші зв'язки між соціалістичними групами малих народів Східної Європи* — 
взглядно відновити на соціалістичнім ґрунті старі зв'язки сих народів, які іс
нували раніше. Такі зв'язки нав'язують також між сими народами і малими 
народами Західної Європи, взглядно між їх соціалістичними партіями і гру
пами. На сій платформі організувався журнал «L'Europe Orientale»*, що має 
виходити на французькій і англійській мові. Наша була ініціатива і на наших 
плечах буде головний його тягар. Для піддержання його й ріжних інформацій
них видань зав'язали ми «Комітет незалежної України» з тимчасовим осідком 
в Парижі* — його відозва мала бути післана й Вам*, не знаю, чи Ви її ді
стали? Коли Ліга Націй осяде в Женеві, треба буде центр нашої діяльності 
перенести туди*.

Такі плани займають мене, і на участь в них рахуємо на Вас і на інших 
американських діячів, сподіючись, що не відмовите? На спочинку моя адреса: 
Nove Mesto nad Metuji, Hotel Resek, Bohemia, де я думаю пробути до 12-го 
вересня і потім до 29 маю бути в Празі; адреса: Praha, Smichow, Karlova, 13, 
Misia Ukraińska.

Українців в Празі тепер багато, і їх дуже займає справа Угорської Украї
ни. В тій справі вони і я також мав розмови з Масариком* і ріжними офіціаль
ними особами ще в маю і червні, але угорська офензива перебила конкретну 
роботу. З а  підмогою уряду українського зав'язалося товариство «Всесвіт» 
(при місії), яке має вести видавничу і культурну роботу для Угорської Украї
ни*. На остатнім побаченні зі мною Масарик говорив, що просить спуститись 
на нього, — він допильнує, що народна мова і народний елемент буде забез
печений. Сю розмову має продовжити з ним посол Славинський* — я не маю 
змоги ближче займатись тим, бо виїду.

Вітаю Вас щиро — Ваш Михайло Грушевський
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ЛИСТ ВІД М.ГРУШЕВСЬКОГО
[у відповідь на запросини до Америки]

Чехія, Нове Місто, Резец

Високоповажані панове!
Перед самим моїм виїздом з Парижа на інтернаціональну соціалістичну 

конференцію до Люцерни* я отримав вашу телеграму з Чикаго — за підписа
ми д-ра Гриневецького, о. Струтинського, д-ра Сіменовича і добр[одія] Кисіля, 
з зазивом — від Чикаговського віча — прибути до Америки*. Я не відписав 
вам зараз, бо не хотів збути того кількома словами, а не мав спромоги написа
ти більше. Пишу аж тепер, виїхавши на малий спочинок на село.

Я дуже вам вдячний за ту увагу, з котрою ви поставились до моєї телегра
ми*. Дуже дякую всім землякам за ласкаві запросини прибути до Америки.

Дуже високо ціню прихильність і довір'я до мене моїх заокеанських зем
ляків, бо дуже високо ціню їх взагалі: я певний, що вони ще відіграють вели
ку ролю у великій будові нашого національного життя; з своїм досвідом, на
бутим в найбільшій, першій републіці світу, котра прийняла на себе таку ве
лику всесвітню ролю. Наш нарід, наша країна тільки що вступила на тернис
ту путь боротьби за незалежність. Щ е на сім шляху її чекають великі тяжкі 
бої з російськими, польськими і всякими іншими ворогами і прийде пора і вам, 
дорогі земляки, взяти в ній безпосередню участь!

Я мав немалі трудності, поки добився можливості приглянутися на місці 
міжнародній політиці. Переконавсь, що великі світові правительства, які під 
теперішню хвилю взяли в свої руки долю «малих народів», просто засудили 
нас на політичну смерть, на розділ між Росією і Польщею, про око нібито 
вимовляючи нам якусь автономію в тих шляхетських та московських пашали- 
ках. Але нема тої сили, щоб той засуд смерті могла на нашім народі виконати, 
його невмирущу силу вбити! А  на сей засуд, виголошений правительствами, 
мусимо ми апелювати до їх народів, і їх очі розкрити на сю ганебну, до неба 
вопіющу кривду.

В Європі мусимо передовсім звернутись до кругів соціалістичних, котрі 
найбільше мають і матимуть ще більше в найближчій будучності послуху в тих 
поступових, незалежних кругах, до котрих мусимо відкликатись. Я з сею метою 
взяв мандат до Інтернаціоналу від нашої мужицької партії, з котрою працював 
від часів революції — українських соціалістів-революціонерів*. Був на Лю- 
цернській конференції, де ми, українські делегати, між іншим добились про
тесту проти мирової конференції*, що вона не хоче формально признати неза
лежності тих держав, які утворились на території бувшої Росії, України в тім 
числі, і резолюції проти польської окупації Галичини*. Зимою хочу пригото
вити українську акцію на конгресі, що має бути в місяці лютім в Женеві*.

Якою дорогою належить розбудити увагу американського громадянства і 
поставити перед його очима ту страшну кривду, яку робить Америка, піддер
жуючи супроти України політику французько-англійську — от про що я хотів 
би з вами порозумітись, і справді хотів би приїхати для сього до Америки, щоб
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довідатись добре, що ви робите, що ви робили і що можна й належить ще 
зробити в сім напрямі. Але в найближчих місяцях я буду зайнятий в Європі. 
Хочу, власне, наладити постійну базу для нашої роботи за кордоном, планової, 
систематичної, котрої не велося досі, котра не може вестися руками урядників 
і дипломатів, хоч би й українських. Думаю, що се я зроблю в Женеві, куди 
хочу вскорості виїхати. Зараз же, скоро, заложу таку українську квартиру, вас 
повідомлю*, і вашої участі й помочі у веденні справи попрошу. Також мушу 
помогти наладити ті інформаційні видавництва і той журнал наш для оборони 
нових республік Східної Європи*, про котрі вам писав. Поки ж що прошу вас, 
яко провідників Чикаговського віча, тою дорогою, котру знайдете найбільше 
відповідною, привітати від мене і подякувати всім учасникам того віча за за
просини і засвідчити моє гаряче бажання якнайскорше бути між ними.

З  глибоким поважанням до вас,
Михайло Грушевський

2 .IX . 1919

ДО УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ

Дорогі браття! Велика рана, котру нам завдано, пече і болить нас! Нема 
одного чесного українця, котрий міг би на хвилю забути, що наша Галичина, 
ся передова сторожа України, яка шість віків видержувала героїчну боротьбу 
з польським наступом, віддана під власть польську*, на жир і поталу польської 
шляхти. Від вістей, котрі приходять відти, стинається кров в жилах. Але під
носить дух та відвага і та витривалість, з якою наші браття в Галичині витри
мують сю польську навалу, що впала на них. Ніхто з них не приймає польсько
го панування. Урядники від найвищих до найнижчих, навіть слуги державні, 
відрікаються складати присягу Польській республіці, зрікаються посад своїх, 
єдиної підстави свого існування, приймають голод і нужду, аби не лишити ні 
тіні признання польського володіння. Ніхто не приймає участі до польського 
сойму. Се під військовою владою, що не лишає ніякої гарантії громадської 
свободи! Які гарні прояви громадської та національної свідомості!

В тім мусимо підтримати наших братів. Мусить світ бачити, що 
Україна і місцеві українці ніколи не признають польського права на нашій 
землі. Партія українських соціалістів-революціонерів, ся наймогутніша партія, 
представниця нашого селянства, на своїй партійній конференції у вересні с. p., 
протестуючи проти віддання яких-небудь земель Польщі, зажадала суду за 
державну зраду* на всіх, хто входив би в яке-небудь порозуміння з по
ляками про се. На сім стоять і інші партії. Такий голос всіх чесних укра
їнців. Але із словом мусить іти й діло. Треба підтримати наших братів в 
польській окупації; треба їм помогти прожити на ґрунті, дочекатись того часу, 
коли держави порозуміють свою помилку. Треба дати поміч і тим, хто був або 
буде мусити тікати перед польським переслідуванням. До вас, заморських
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братів, витягають свої руки галицькі браття. Представники їх їдуть до вас про 
поміч. Але поки вони до вас прибудуть, складайте гроші і посилайте на адре
су Української місії у Празі на поміч галицьким та буковинським українцям. 
Знаю людей, що ведуть ту справу в місії*, і можу підтвердити, що вони добре 
скористаються з вашої жертви.

Іменем Комітету незалежної України складаю подяку всім, хто надіслав 
йому жертви і складки до Парижа на адресу д[обродія] Савченка. В падо
листі буде оголошений виказ всіх складок*, які наспіли на серпень, вересень 
і жовтень. Тим часом повідомляю вас, що за недовгий час свого існування сей 
Комітет зробив поважні речі. Знаєте про працю української делегації на інтер
національній соціалістичній конференції в Люцерні*. Ся конференція одно
голосно висловилась за те, що нові республіки, які організувались в бувшій 
Росії, в тім числі й Україна, повинні дістати признання своєї незалежності та 
бути прийняті до Ліги Народів. Конференція також одноголосно прийняла 
українську резолюцію протесту проти польської окупації в Галичині; проти 
польського терору та погромів; проти помочі, яку в Галичині полякам Антан
та дала. Конференція поставила жадання, щоб польське військо було негайно 
виведено із Східної Галичини, а границі українсько-польські були означені 
свобідним голосуванням людності. Сі та інші матеріали й статті в українській 
справі містяться в новім журналі*, який при помочі Комітету виходить від 
першого вересня в Парижі у двох виданнях, на французькій та англійській 
мові («L'Europe Orientale», «Eastern Europe»).

Сей журнал видається представниками нових республік, які організувались 
в бувшій Росії, при участі заграничних письменників, котрі порозуміли по
требу оборонити сі республіки від тої великої Росії та великої Польщі, що їх 
нерозважно заходилась будувати мирова конференція. Поширюйте англійське 
видання сього журналу між американською суспільністю, добивайтесь, щоб 
він був по всіх бібліотеках та читальнях і скрізь, де його можуть люди бачити. 
Адреса редакції: «Eastern Europe», 11, rue Bassano, Paris, 16.

Піврічна передплата — 15 франків (3 долари).

З  братерським привітом вам:
М . Груше вський

Прага, 21  вересня 1919

ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОГО 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

В нинішніх обставинах, коли в цілім світі йде велика боротьба старого з 
новим, старих і мілітарних, і буржуазних правительств з соціалістичними і 
радикальними течіями, коли широкі громадянські круги старого і нового світу 
шукають підстав для нової організації соціальних і політичних відносин, Україн
ська Народна Республіка, українські партії, українське громадянство ніяк не
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можуть обмежуватись самим дипломатичним представництвом. Треба шука
ти зв'язків в ріжних сферах громадянства, і то не тільки серед сфер тепер 
впливових і владущих, але і в опозиційних, радикальних і соціалістичних, в 
кругах наукових і публіцистичних. Опінія, котра робиться там, велико впливає 
навіть на нинішні правительства та їхню політику, а треба мати огляд і на ті 
круги, які можуть добути вплив або і взяти керму в свої руки в найближчих 
часах. В сім напрямі дипломатичні представництва навіть при найкращій волі 
і здібностях не можуть нічого зробити; для них зв'язки з кругами опозицій
ними часто бувають неможливими; наші ж місії не завше вміли зробити і то, 
що могли. Проти нас не тільки інсинуації і брехні наших ворогів: польських, 
російських і інших, але і повна неосвідомленість європейського і американ
ського громадянства, повний брак наукової літератури на світових ринках, 
повна недостача інформації, повний брак зв'язків українства з культурними і 
громадянськими кругами. Про се не дбалось загодя; зусилля одиниць, поли
шених своїм власним силам, розбивались о трудності (знаю се з власного гір
кого досвіду) і тепер се мститься на нас. Треба бодай тепер братись коло сього, 
наганяти страчений час, працювати гарячково, але ж зручно і ощадно, не губ
лячи даремно коштів, стараючись витягнути з них якнайбільше користі.

Першою умовою для сього являється утворення бази постійної, солідної, 
забезпеченої в своїй роботі на ряд літ. Така база уявляється мені в формі 
Українського соціологічного інституту в найбільш інтернаціональному цен
трі — Женеві. Програма сього інституту* була б така:

A. Слідити за соціальним рухом світовим й за соціологічними дослідами 
та популяризувати їх результати для українського громадянства.

B. Утворювати зв'язки з інтернаціональними та національними організа
ціями, котрі виражають собою сучасний соціальний рух, та представляти в 
них українську національність.

C. Інформувати їх про соціальний український рух і українську літературу.
Для сього інститут повинен розпоряджати науковими силами, бібліотекою,

коштами на зносини, видання. Приступаючи до його організації, треба мати 
забезпечення принаймні на два роки*.

В інтересах самостійності і незалежності напряму і діяльності інституту 
від яких-небудь змін правління пропонується він як автономна інституція, яка 
фінансується нинішнім українським соціалістичним правительством на два 
роки* і може згодом поновити просьбу — поновити субсидію, коли українське 
правительство буде для того відповідним.

Женева уважається найкращим осідком* не тільки як традиційний інтер
національний центр, де є багато національних організацій ріжних малих на
родів, але і з огляду, що в лютім 1920* [p.] там має бути конгрес Інтернаціо
налу, на котрий не можна іти з порожніми руками, а можливо, що там буде 
і осідок Ліги Націй.

М . Груше вський
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ЛИСТ ВІД ПРОФ[ЕСОРА] М.ГРУШЕВСЬКОГО

Женева, Швейцарія, дня ЗО падолиста, 1919

Дорогі браття! Українське громадянство пережило тиждень страшенної 
тривоги. Після вістей про зраду і перехід на бік Денікіна галицького війська*, 
котрі протягом кількох тижнів ширили реакційні антантські газети, що під
тримують Денікіна, появились звістки про евакуацію Кам’янця та уступлення 
його полякам і виїзд Директорії до Польщі* та всяке інше. Реакційна преса 
почала трубити про повний упадок української справи, про те, що українство — 
се тільки примара та видумка. З а  недостачею певних вістей з України самі 
українські громадяни і всі приятелі України — малі народи бувшої Росії, що 
основують свої надії на відродженні України, і всі, хто не лукаво повторює 
слова про право кождого народу на свободу та незалежність, — всі вони зі 
страхом розпитувались, чи не сталась справді на Україні зрада чи якась не- 
передвиджена катастрофа? Тиждень пройшов і з полегшею на серці вони 
можуть сказати: Ні, живий український нарід, невважаючи на всі заходи, 
підступства і звірства ворогів! Не вмерла і не вмре Україна!

Правда, через блокаду, котру повели проти України протектори єдиної 
неділимої Росії*, операції регулярної української армії на якийсь час прийшлось 
припинити!* Надії української Директорії, що їй вдасться з Польщі та з ру- 
муніі дістати потрібний припас, хоч би й за ціну ріжних політичних уступок, 
не справдились в дійсності. Військо українське зосталось під зиму не тільки 
без набоїв, але й без чобіт та плащів; до того проти страшної епідемії тифусу*, 
що ще з осені страшенно стала серед нього поширюватись, не можна було 
дістати ні ліків, ні всього іншого потрібного. Хоч настрій серед війська був 
дуже добрий, свідомий, і на поклик до мобілізації селянство відізвалось дуже 
сердечно, але коли потиснули морози, голі й босі хоч раді-нераді мусили роз
ходитись додому, а більшість лежала в тифусі, не тільки по шпиталях, але й 
декого хороба стрінула без ліків і помочі. Супроти сього український уряд був 
змушений дати військовій старшині згоду на те, щоб увійти в переговори з 
не приятельською старшиною про завішення зброї на якийсь час, аби позби
рати мертвих та хорих, котрих по обох сторонах було багато. Та з сього до
зволу галицька військова старшина, знеохочена до війни в таких тяжких об
ставинах, скористала на те, щоб увійти в переговори про капітуляцію і вимо
вила тільки, щоб сього галицького війська не посилано проти українського, а 
галицькому правительству дано захист під опікою добровольців, поки воно не 
розпоряджає своєю територією. Але галицькі вояки не пішли за своєю стар
шиною; в більшості вернулись до українського війська, і все, що лишилось з 
нього здорового і здатного до бою, перейшло на північ, на пограниччя Поділля 
й Волині, на територію, зайняту українськими повстанцями. Перед лицем 
спільного ворога, Денікіна, війна між українським військом і большевиками 
тут фактично припинилась, і вся сила звертається против денікінців. Україн
ський нарід продовжує свою боротьбу за свободу і незалежність!

Так уявляється тепер справа. Але тих кілька днів, пережитих в смертель
ній тривозі, ясніше показали всім, кому се не було ще досить ясно, як нам
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потрібно в нинішніх обставинах мати організоване громадське представництво 
і постійні установи та центри для політичної роботи за кордоном, щоб їй не 
загрожувало припинення навіть в разі найгірших катастроф. З а  сі дні по ріж- 
них містах відбулось кілька важних конференцій, на яких пороблено заходи, 
щоб навіть в найгіршім разі українська справа [не] зісталась без заступства 
й оборони.

Я тепер оснував свою постійну квартиру в Женеві* і сюди прошу до мене 
звертатись та посилати видання і датки на політичну роботу. Коли б я й ви
їздив відси в якійсь справі (бо обставини не раз того вимагають), мої товари
ші й помічники будуть працювати тут, і я з ними матиму зв'язок. В Парижі 
остались оба секретарі і скарбник Комітету незалежної України*; з ними я в 
найтісніших зносинах і все тамошнім Комітетом незалежної України* робить
ся за порозумінням зі мною. Обставини вимагають тепер роботи в ріжних 
місцях на раз. Часописі «L'Europe Orientale» та «Eastern Europe»* в оборону 
прав народів бувшої Росії виходять поки що далі в Парижі, — доки не ви
рішена справа з Лігою Народів; чи приступить вона до діла і де? Тут же, в 
Швейцарії, робиться приготування до конференції тих «малих народів» був
шої Росії*.

Поки що Вас пращаю! Незадовго напишу осібно в справі Галичини*. 
Подаю Вам мою адресу: Geneve (Suisse), Hotel de Paris, M. Hruschevski (так 
прошу моє ім'я писати).

Ваш М.Грушевський

ЛИСТ ДО АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ

Дорогі земляки! Ви будете читати сього мого листа на Новий рік та на 
Різдво, і я вам з щирого серця бажаю з веселою душею стрічати ті дні, про
читавши в телеграмах яку-небудь радісну, а не фальшиву новину з рідного 
краю. А  тим часом поділюся з вами своїми гадками з приводу того, що бачу 
та й чую.

Ломиться старе життя. В муках і болях родиться нове. Збентежене ди
виться на сі муки породу громадянство, яке так довго жило надіями на золоту 
згоду — думало, що аби тільки сказане було се чудодійне слово «згода», так 
і щезне вся біда й вернеться назад все, що було перед війною. Та нема назад 
вороття, треба шукати добра і щастя не за собою, а перед собою, і нема чого 
живій людині оглядатись та роззиратись у тім, що лишилось за нами, аби не 
закам'яніти та зостатись"навіки як Лотовій жінці*, про яку в старій Біблії 
оповідається притча.

Особливо нам, здоровому і сильному народові мужицькому! Щоб не за
брали у нас вороги, щоб не знищили нам — аби нам зосталась тільки сила в 
наших руках і в нашому серці, збудуємо собі нове, ще мудріше і краще, ніж 
було, аби тільки, кажу, була сила в руках, та розум в голові, та віра в свої сили 
і в сили свого народу!
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То, що прожилось за останні три роки, повинно в кождій тямущій укра
їнській людині ту віру високо піднести. Повні три роки бореться наш нарід, 
наш селянин, наш вояк, наш робітник, наш інтелігент за свободу свого краю і 
народу, за справедливий устрій, за кращі умови для працюючого люду; бо
реться в обставинах неймовірно тяжких, не маючи нівідкі[ль] помочі й потіхи, 
а тільки саму ворожнечу, клевету та лайку. Платить кров'ю своєю й життям 
своїм за сей потяг свій до справедливості і свободи, і все-таки не впадає в сій 
боротьбі, а веде її далі, не зраджуючись нічим, ніякими неуспіхами, ніякими 
підступами ворогів, а навіть проявами малодушності, підлоти та зради, які в 
тяжкі хвилі прокидаються серед самих своїх!

І то мусить бути, мусять бути і слабодухи, і просто середні люди, яким нарешті 
урветься відвага і витривалість. Але на місце одного особливого чи підупалого 
знаходяться другі і треті, які таки заступають і ведуть далі справу, як уміють і як 
розуміють, не завсіди, може, й найліпше, та, кінець кінцем, таки Україна бо
реться вже третій рік за своє державне існування, за свою незалежність.

Про сю боротьбу ми, сливе, нічого не знаємо; до нас долітають тільки 
чутки, переважно недокладні, і в кождім разі дуже-дуже неповні, так само як 
в часі, коли наш нарід бився на Україні з німцями. Колись в спокійніших часах 
можна буде зібрати відомості і списати ті геройські діла, ті великі жертви, 
котрі наш нарід і його переважно незвісні нам герої зложили за сі роки своїй 
вітчині, розплачуючись за всі віки її пасивності і занедбання.

Знаємо, що тепер кожде село, кожда громада фактично стала само
стійною республікою, і полишена цілим світом на свої власні сили та розум, 
вона править у себе суд і розправу, борониться від злодійства і розбою, 
відбивається від ворогів, розділює землю, дбає про поживу і все. Не все 
те може йти гладко в таких трудних обставинах, але люд наш виявляє в 
тім великий організаційний хист, велику розвагу — і велику свідомість, 
якої кілька літ тому ніхто ані в мислях не припустив би у нього.

От тому не повинні ми тратити серця навіть від серйозних невдач або 
помилок, які неминучо мусять робитись в такій неймовірно трудній си
туації, в якій опинилась тепер Україна.

•к 'к Ж

Весь світ проти неї!
Лівим, соціалістичним і радикальним кругам, не подобається її боротьба 

з большевиками. Вони хотіли би, щоб вона якось погодилась з ними і разом 
стала проти спільного ворога — всеросійської реакції, відроджуючогося ца
ризму. І ліві українські круги весь час дійсно шукали такого порозуміння, тим 
більше, що навіть і в основних поглядах не дуже з ними розходились, дома
гаючись власті трудовому селянству та робітництву (Трудовий конгрес скли
каний в січні 1919 р. так і прийняв радянський, совєтський принцип, і я, яко 
його член і учасник усіх нарад*, можу вас посвідчити, що велика його більшість 
таки щиро і твердо, а не з якогось політичного маневру стояла на совєтськім 
принципі). Але московські большевики не вдоволялись тим, щоб Україна 
організувалась яко совєтська республіка з національним українським
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характером, самостійно від Московщини, так як хотіли того українські 
селяни (така резолюція була прийнята на Трудовім конгресі в Кам'янці в 
березні, де ще я засідав яко почесний голова перед виїздом з України)*.

Московські большевики хотіли правити Україною та використову
вати її для Московщини, а сього не хотіли позволити наші селяни, кажу
чи, що вони «проти комуністів, а за совєтський український устрій», і 
воювались та бились проти сих «комуністів», себто московських зайдів- 
большевиків, що хочуть правити Україною.

Але ще більш ворожо і рішучо наші селяни настроєні проти Денікіна та 
його добровольців, проти їх планів на привернення старих царських порядків, 
проти тих офіцерів в царських погонах, проти поліцаїв та жандармів, проти 
поміщиків, що йдуть з добровольцями карати всіх, хто робив революцію, хто 
ділив землю, хто здирав московські вивіски. З  ними не може бути згоди в 
українських повстанців, тому й Директорія мусила проголосити війну 
проти Денікіна*, тому й заможніші українські круги, ріжна буржуазна 
інтелігенція, якій би й дуже кортіло договоритися з Денікіним, не важить
ся одверто стати на сю путь. І через се й праві, капіталістичні та імперіаліс
тичні, консервативні та реакційні європейські круги також проти українців, 
скільки б вони не хвалились своєю боротьбою проти большевиків!

* * *

В такім незвичайно труднім положенні, маючи не раз против себе і лівих і 
правих, уряд Української Республіки рішив пошукати опертя у своїх найближ
чих сусідів на заході, румунів та поляків, рахуючи, що їм також, як і Україні, 
відновлення єдиної Росії, чи царської чи большевицької, однаково грізне й 
небезпечне, та що вони через се підтримають Україну в боротьбі з большеви
ками і з Денікіним, дадуть їй те, чого вона не може дістати з-за кордону без
посередньо — амуніції, зброї, одежі і всього іншого, та виступлять за неї ад
вокатами перед державами Антанти у справі признання Української Республі
ки та установлення з нею дружніх політичних і торговельних зносин.

Се справді лежало в інтересі обох сих сусідів, і коли б на чолі сих держав 
стояли досить розважні політики та мали свобідні руки, може, вони й посту
пили б так. Але історія Польщі за кілька століть ще не дала нагоди бачи
ти на чолі її політика, котрий розумів би, що доля польського народу 
може бути забезпечена щирим і чесним порозумінням з «братнім наро
дом» українським, а не спекуляціями на його трудне положення. Досі ми 
бачили тільки вічні такі спекуляції на українську слабість, гендлювання 
з ворогами українського руху, в надії, що з ними легше можна буде по
ділитись українською шкірою.

Тепер поляки дуже люблять говорити про щиру прихильність до неза
лежної України свого презентанта Пілсудського*, яко соціаліста, та складать 
всі вини на Дмовського з компанією*. Ми не тратимо надії, що колись, з ча
сом, коли польські хлопи та робітники поставлять на чолі держави мужів, які 
кермуватимуть нею згідно з інтересами трудового польського народу, з ним 
легше можна буде дійти до порозуміння. Але теперішніх польських кермани
чів мусимо судити по ділах їх! Бачимо, як вони поводяться в Галичині*, як собі
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там заробляють на довір'я й прихильність наших братів, і з того ми мусимо 
міркувати, чи можна дійти з теперішніми господарями Польської Республіки 
до якої-небудь щирої згоди, хоч би навіть ціною найбільших уступок з укра
їнської сторони.

З  людьми, які, діставши Галичину від мирової конференції в тимчасову 
окупацію*, нічого мудрішого не вміють показати, як нищити українські шко
ли* та видавництва, виморювати українську інтелігенцію голодом та тифусом 
по арештах, розгонити наших людей на чотири вітри, — з такими мудрими 
політиками, мабуть, трудно договоритись про спільну акцію проти царської 
реакції!

Тим людям попросту вдарила до голови «ягайлонська ідея»*, і вони, не 
задумуючись над наслідками, спішать горнути на всі сторони, що коли-небудь 
хоч хвилю, хоч по імені було під Польщею. Щ е не діставши Галичини, вони 
поставили польську границю по Случ. Тепер, діставши від Петлюри у військо
вий депозит Кам’янець*, вони вже тягнуть границю з Могилева-Подільсько- 
го на Житомир і далі на Гомель. Як ще трохи не ввірветься польська нитка, 
безпечно почуємо про границю з 1772. Але того мало! Вже чуємо зовсім по
важні балачки про вихід Польщі понад Дністром на Чорне море!

Ті люди думають, що тепер, як в X V  столітті, коли сі краї лежали пуст
ками, вони можуть собі по вподобі тягнути границі Польщі, не рахуючись з 
бажаннями і самоозначенням народів! Очевидно, вони стратили всяке по
чуття можливого і неможливого; ніякими здійснимими і можливими уступка
ми не можна наситити їх неможливих апетитів і фантазій!

ж ж ж

Тим часом не завсіди зручні переговори та заяви, які складались пред
ставниками українського правительства на те, щоб позискати поляків, зада
леко посунені чемності чи заспокоєння (ми досі не знаємо ні їх точних текстів*, 
ні докладних подробиць) викликали невдоволення та підозріння серед наших 
галицьких братів, створили те, що найстрашніше може бути в теперішній 
хвилі — внутрішній розлом, обопільні підозріння та обвинувачення в зраді!* 
Хтозна, чи не без зручної чужої руки пішли вісті про далекосяглі уступки, 
зроблені чи запроектовані Польщі, а потім, чи рівнобіжно з тим, про пере
говори галичан з Денікіним та перехід їх на його сторону. Цілий місяць про 
сю галицьку зраду кольпортувались відомості на всякі способи по світовій 
пресі, поки справді сталось се лихо, се внутрішнє роздвоєння, яке наповнило 
зневірою своїх, а наших ворогів — радістю й надією на неминучий упадок 
української справи! Розуміється, українська справа через те не згинула; 
озброєний український нарід, українські повстанці прийняли на себе тягар 
боротьби. Але шкода все-таки сталась велика! Розбито фронт, з мало оправ
даних мотивів передано в польські руки Поділля, утруднено тим ще гірше 
зв'язки з Європою, а головно поглиблено і скріплено той внутрішній розбрат, 
який треба вважати найбільшою небезпекою!

Сю небезпеку всіма силами треба знищити! Коли в справі Галичини були 
дійсно дані які-небудь далекосяглі заяви без відома й участі представни
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ків Західної області, вони мусять однодушно всіма представниками 
українського народу уневажнені яко неправосильні. Делегації Української 
Республіки та її Західної області свого часу зробили досить рішучі заяви 
мировій конференції* — запротестували проти сього, щоб хто-небудь мав 
розпоряджати західними областями українськими проти волі їх населення, і 
на сім мусимо стояти. Щоб хто не робив з Галичиною, її воля належати до 
України може бути відмінена тільки самою людністю Галичини. До того ж часу 
держави Антанти, коли вже не поробили ріжні зарядження в Галичині, повин
ні подбати про те, щоб її населення не терпіло біди і насильств наслідком сих 
застережень!

Тому, що поляки досі не прийняли рішення мирової конференції, що 
віддавало їм Галичину тільки часово (хоч на 25 літ!)* ще є час і нагода 
ще раз піднести протест такого нарушения прав галицької людності та 
добиватись перегляду сеї справи. Ви, дорогі земляки, повинні постаратись 
підняти сю справу перед компетентними американськими кругами, поки 
так стоїть справа.

ж ж ж

В наших же внутрішніх українських відносинах ми повинні прило- 
жити всі старання до того, щоб якскорше й ґрунтовніше забити сю роз
колину, яку на нашім народі зробила чи наша нерозвага, чи інтрига наших 
недругів. Нарід наш висловив свою волю, щоб Україна була одна, Східна і 
Західна, Наддніпрянська й Наддністрянська, один край і один нарід, одно 
тіло й душа, і нема що копирсатися в другорядних відмінах сих двох частин 
нашої єдиної вітчини, заподіяних неприхильними обставинами нашої історії, 
а треба підносити й скріпляти все те, що їх єднає та в'яже, а не те, що їх ріж- 
нить та ділить. І сей новий, свіжий розбрат треба не роздмухувати та ятрити, 
а покрити покровом братерської розумілості, міркуючи, що, мабуть, більше в 
нім було і з одної, і другої сторони одностороннього погляду та непорозуміння, 
ніж злої волі. Треба помирити посварених, ставши між ними, і ту неохоту і 
недовір'я, що між ними виникло, вигладити і перемогти новим могутнім спіль
ним поривом до єдиної національної мети!

В тім, як і в багато інших справах, ваш голос, заокеанської України, 
може, і повинен мати великий вплив і значіння. Ви взагалі багато можете 
в теперішній хвилі, дорогі земляки, — лиш умійте хотіти! Я з великим інте
ресом і втіхою сліджу за вашими заходами коло об'єднання в спільній націо
нальній акції всіх українських сил Америки. Про те, що ви могли б зробити 
для української справи під теперішній час, напишу згодом осібно.

З  щирим привітом, М.Грушевський 

Женева, 16 грудня 1919
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ЯК ПОМОГТИ СТАРОМУ КРАЄВІ 
У ВИДАВНИЦТВАХ

Дорогі земляки! Я прочитав у ваших часописях відозву до тих, що таки 
конче мусять тепер же вертатись з Америки до краю, невважаючи на недо- 
гідні обставини, — аби вони везли зі собою туди книжки! Се, дуже до речі, 
нагадано про страшну і необчислиму у своїх наслідках недостачу книжки, яку 
переживає ціла Україна, Наддніпрянська і Наддністрянська, в школі і дома, в 
практичній роботі і в хвилях, коли втомлена і вичерпана душа шукає моральної 
помочі, потіхи і розривки. Ся недостача повстала з переслідувань українсько
го слова у воєнній добі; збільшилась через нищення українських культурних та 
наукових інституцій, бібліотек і книгарень в горожанській війні, в большевиць- 
кій та денікінській офензиві, в польській окупації, і дійсно довело наше куль
турне життя в краю до становища грізного і недопустимого.

Але я не думаю, аби йому могли зарадити ті книжки, котрі повезли б зі 
собою наші емігранти, повертаючись до краю з Америки! Розуміється, добре 
буде й те, але наша еміграція, наша американська Україна зокрема, може в сій 
справі зробити далеко більше, і навіть дуже багато, як мені здається!

Не знаю, чи вам відомо, що ще з минулого (1918) року, коли друкарні на 
Україні прийшли до такого упадку, що не стало ні паперу, ні фарби, спинилась 
пересилка і перевізка, а далі посунули большевицькі війська — ріжні видавни
чі українські спілки та фірми перенесли видавничу роботу до Відня*, де був 
папір і складачі, що вміли складати українське письмо. Протягом року видру
кувано там десятки книжок; деякі дуже цінні і важні (підручники шкільні, 
книжки для дітей, писання таких письменників, як Винниченко та Олесь, 
і т. ін.). Але тим часом границя замкнулася і перші транспорта, післані через 
Галичину, під час польського наступу опинились в польських руках, були за
печатані в Станіславові, і не знаю, чи й досі не гниють під замком*. Робились 
потім проби наладити транспорт через Румунію, але досі вони остаються без 
успіху, бо після передачі Кам’янця полякам всякий зв'язок з Україною через 
Румунію перервався; румунсько-українська границя замкнена зовсім, і під 
впливом сього українська видавнича робота в Відні слабне або й зовсім при
пиняється. Се шкода, бо у Відні ще й тепер можна друкувати книжки дешевше, 
ніж деінде, і відтам все-таки легше буде, ніж відки-небудь, подати українську 
книжку при першім отворенні границі чи на Галичину, чи на Закарпатську 
Україну, котрі своєї власної книжкової продукції сотворити не годні, чи на 
Наддніпрянську Україну, яка теж, очевидно, не зараз і не доразу зможе на
ладити у себе видавничу справу, навіть потім, як скінчиться нинішня війна.

Отже, я й думаю, що в сім критичнім моменті ви могли би зробити велику 
поміч у сій справі, якби зорганізували у себе якусь книгарську консорцію та 
закупили й замовили кождої української книжки, яка видається українськими 
видавництвами у Відні чи де, більшу скількість примірників: по 2, 3, 10 тисяч 
примірників, відповідно до того, як яка книжка може у вас розходитись. При 
відповідній заохоті ви могли б чей же довести до того, щоб кожда українська
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книжка, котру ви закупили, розходилась в Америці, рахуючи сюди й Канаду, 
і Бразилію, в числі трьох тисяч примірників, а книжки більше популярні, інте
ресні та почитні могли б розпродаватись по 10 і більше тисяч, і тим би ви не
звичайно причинились до підтримання українського національного життя 
в нинішні трудні часи! Так роблять інші, і ви так могли б зробити!

При кождій нагоді я стараюся розвідатись, як собі радять інші народи 
в нинішніх тяжких часах, і не раз довідуюсь щось корисне. Скажім, вірмени; 
їх положення, може, ще гірше нашого, але держить їх організація. В Америці їх 
рахується яких-небудь 150 тисяч, а вони тримають на собі своє культурне 
життя і своєї нації, яка фактично опинилась без території. Вони приймають на 
себе наклади нових книжок, дають замовлення своїм письменникам, платять 
гонорари, дають змогу вести свою роботу, видають по 3, 5, навіть 15 тисяч 
примірників, розпродують в Америці, а вчасти приховують і для краю. Укра
їнців в Америці, безперечно, не менше мільйона (з Канадою і Бразилією разом), 
і вони могли б для свого народу зробити те, що роблять вірмени!

Але я в наших обставинах вважаю корисніше, щоб замість друкувати у 
себе все, що може бути потрібним нашому краєві, ви підтримали своїми за- 
купнами ті видавництва, які ведуться ближче краю. По-перше, ближче буде 
везти і використовувати хвилі, коли довіз стане можливий, а ще важніше, що 
американська валюта така дорога, що виданої у вас книжки з краю однаково 
не можна буде докупитись, а у Відні чи в Празі можна б видавати книги де
шевше. Видана там книга, навіть покривши кошти перевозу і добрий рабат, 
ще не буде для вас дорога. Ви ж, рахуючи ціну гривні по доброму, а не спеку
лятивному курсу, дасте змогу вести справу далі і приготовляти запаси книги 
для все ширші і ширші.

Оскільки можу судити з анонсів, приблизно на вашім торзі книжнім 
друкований аркуш (16 сторін вісімки) розцінюється в 10 центів, а на віденськім 
торзі він коштує коло півтора гривні. Коли ви при закупні рахуватимете 4 цен
ти, то се ще буде дуже доброю ціною для віденських видавництв, а дуже де
шевою ціною для вас.

Об'єднання українських кооперативів], що має свій осідок у Відні, могло 
б бути найкращим посередництвом для сих операцій, тим більше, що й само 
воно займається видаванням. Але воно, мабуть, могло б продавати вам книги, 
loco Відень [саме у Відні], ви ж самі, себто ваша книгарська консорція, муси
ла б наладити транспорт. Я не знаю, наскільки се трудно чи легко в теперіш
ніх часах, але чей же не неможливе, однак всякий захід у сій справі з лихвою 
оплатиться її культурною вагою, просто необчислимою!

Із щирим привітом
Михайло Грушевський

Женева, 26  грудня 1919
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ЗА ГАЛИЧИНУ!
ВІДОЗВА ДО СВІТОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Відозва делегації Української партії соціалістів-революціонерів 
до всіх соціалістичних партій1

Дорогі товариші!
Ви дуже добре знаєте, що міжнародна конференція в Люцерні*, яка від

булася в серпні минулого року, прийняла одноголосне рішення на знак про
тесту проти політики польського уряду та Антанти в Східній Галичині. Кон
ференція задекларувала, що збройна окупація цього краю польським урядом 
за активної моральної і технічної підтримки держав Антанти в ім'я так званих 
історичних прав не відповідає принципам Інтернаціоналу. Конференція за
кликала, щоб окупаційні війська польської армії були негайно відкликані зі 
Східної Галичини, а питання щодо спірного українсько-польського кордону 
вирішувалося шляхом плебісциту.

Ця резолюція залишилася без наслідків. Навпаки, польський уряд, не 
задовольняючись мандатом Мирної конференції від 11 липня*, почав вимага
ти й отримав ще більші поступки, незважаючи на протести делегації Української 
Республіки та Східної Галичини. У резолюції 21 листопада Найвища Рада 
постановила, що Східна Галичина повинна залишатися протягом двадцяти 
п'яти років під управлінням Польщі зі своїм статутом*, що гарантував би їй 
територіальну автономію. Через двадцять п'ять років подальшу долю краю 
вирішить Ліга Націй.

Але польський уряд не був задоволений цим рішенням і наполягав на 
остаточній, а не тимчасовій анексії*. Французький уряд підтримав ці претен
зії, і допіру президент Ради, Ж .Клемансо, «мав задоволення оголосити» в 
Chambre Des Deputes (Палаті депутатів) свою особисту перемогу — заміну 
тимчасового мандату поляків стосовно Галичини на остаточне приєднання.

Цей новий тріумф Клемансо, всупереч більш розважливій позиції інших 
союзників, вразив усіх тих, хто хоч трохи обізнаний з цією справою. Він свід
чить не лише про порушення прав народів розпоряджатися своєю долею, але 
й проголошує результати, що повністю суперечать бажанням населення.

Півроку польської окупації Східної Галичини показало всім дуже ясно, 
чого можна очікувати від польського правління цим краєм. З а  цей час Східна 
Галичина стала найнещаснішим та найжалюгіднішим краєм у світі. І це без 
перебільшення. У краї воістину царить беззаконня, всі громадські інституції 
зруйновані, населення пригноблене терором. Інтелігенція та селяни гниють у 
в'язницях і концтаборах, які при такому огидному правлінні стали направду 
осередком епідемій. Край заражений тифом; згідно з офіційною статистикою, 
сотні комун знищено цією недугою, проте жодних заходів для боротьби з нею 
не було вжито. Умови життя жахливі. Люди живуть у землянках, майже не 
забезпечені харчами, тому що зерно та врожай конфісковує польська влада. 
Населення налаштоване дуже ворожо до польської влади. Навіть поляки

1 Звернення надіслане секретареві Інтернаціоналу 31 грудня 1919 р.
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втікають із краю, з жахом усвідомлюючи, що за таких умов вони приречені 
на смерть або громадянську війну.

Соціалістична преса, не лише українська, але, зокрема, й польська, не 
перестає засуджувати такий стан речей. Навіть для тих політиків, які все ще 
мріють про ізолювання Німеччини та кордон із колючого дроту супроти біль
шовизму, створення табору відчаю і страждання, яким стане Східна Галичина 
під польським пануванням, є, вочевидь, безглуздям. Продовження польської 
окупації Східної Галичини буде ще більш неприйнятним для тих, кого не за
хопила химера імперіалізму і хто бажає лише миру в Європі. Ніколи ні україн
ські селяни й робітники Східної Галичини, ні українська інтелігенція не будуть 
підпорядковуватися польському контролю. А  Галичина під цим контролем 
стане центром заворушень, які будуть постійно загрожувати миру в Європі.

Унаслідок всього цього ми, українські соціалісти, надсилаємо нашим то
варишам по всьому світу відозву із закликом мобілізувати всі свої ресурси — 
пресу, громадськість, парламентські представництва, — щоб гучно виступи
ти в інтересах прав зневажених народів розпоряджатися власною долею, а 
також вимагати в інтересах миру, здоров'я і добробуту Європи:

1. Щоб польські війська негайно покинули Східну Галичину.
2. Щоб польська влада дозволила повернутися всім, хто був насильно 

депортований.
3. Щоб через місцеві органи, економічні комісії союзників та їхні Товари

ства Червоного Хреста цьому повністю зруйнованому краю була надана по
передня допомога у вигляді ліків, одягу та будівельних матеріалів.

4. Щоб мандат на управління Східною Галичиною був відкликаний у поль
ського уряду, а Галичина отримала можливість для запровадження автономії 
та захисту під контролем Ліги Націй або, за потребою, міжнародної комісії.

Від імені делегації Української партії соціалістів-революціонерів
М. Груьиевський, голова.
Д. Ісаєвич, секретар.

Пояснювальна записка в справі Східної Галичини
Східна Галичина, чи Західна область Української Республіки, розташо

вана на північ від Карпат. Вона займає площу в 56 000 квадратних кіломет
рів, її головні міста — Лемберг (Львів), Перемишль і Станіславів. Згідно 
з офіційним переписом 1910 p., тут мешкало 5 млн осіб, з яких було 
63,5% українців, що інакше називалися русинами або рутенами, 23% по
ляків, 12% євреїв. Зважаючи, що офіційний перепис підтримував польські 
права та претензії, українські статистики налічують реально приблизно 70% 
українців, 16% поляків і 13% євреїв.

Цей край залишається українським і донині, незважаючи на те, що упро
довж довгих століть був об'єктом заздрощів сусідніх держав, особливо Поль
щі й Угорщини. Це обумовлювалося його географічним положенням та при
родними багатствами, якими він славиться (нафтою, сіллю, вугіллям, дереви
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ною та кукурудзою). У X  та X I ст. край належав до Київської держави. З  XII 
по X IV  ст. складав незалежну українську Галицько-Волинську державу із 
головними містами Галичем (який і дав назву всьому краю — Галичина) та 
Володимиром, від якого походить інша назва — Галичина-Лодомерія. 
У 1349 p., незважаючи на опір населення, край захопили поляки, під владою 
яких він залишався до поділу Польщі в 1772 р. Упродовж трьох століть він 
був ареною боротьби проти польського панування, і ця боротьба, з її націо
нальними, релігійними та соціальними тенденціями, не завершилася навіть 
після австрійської окупації: за нової влади польська шляхта зберігала тут свою 
панівну роль.

Лише у виняткових випадках, коли треба було приборкати польські ам
біції, австрійський уряд цікавився національними запитами української люд
ності, але ніколи не намагався направду звільнити її від польського панування. 
Український рух з його демократичним і навіть радикальним характером за
лишався зігнорованим аристократичним і клерикальним режимом Австрії, 
а українці Галичини мусили боротися з австрійським урядом так само, як вони 
боролися з поляками.

Ця безперервна і вперта боротьба загартовувала національну та соціаль
ну свідомість українців Галичини міцніше, аніж це було в інших українських 
краях. Заборона української літератури в Росії у 1863 p., та ще суворіша в 
1876 p., змусила перенести український національний рух із Великої України 
в Галичину, яка мала певні конституційні права. Патріоти Галичини виступали 
за відродження Української держави (скасованої урядом Росії у XVIII ст.), 
і ще задовго до російської революції 1917 р. ідея об'єднання всієї України 
стала їхньою кінцевою метою. Але австро-польське панування, що стало 
жорстким як ніколи під час війни, не давало змоги реалізувати ці тенденції.

Лише восени 1918 p., коли союзники декларували права народів Австро- 
Угорської імперії розпоряджатися власною долею, делегати національних 
українських представництв (Східної Галичини та української Буковини, до 
яких пізніше приєдналися представництва української частини Угорщини) 
проголосили свою незалежність. 1 листопада 1918 р. Національна Рада*, яка 
була сформована в Галичині, взяла на себе верховну владу в Східній Галичині 
та Північній Буковині. Таким чином ці землі утворили Західноукраїнську 
Республіку. У відповідний момент ця нова республіка мала об'єднатися з На
родною Республікою Великої України, заснованою в 1917 р. на території 
колишньої Росії, а на той час окупованою німцями на чолі з гетьманом Ско
ропадським. Повстання на Великій Україні скасувало правління гетьмана й 
відновило Республіку. З січня 1919 р. Національна Рада одноголосно висло
вилася за злуку Західної Республіки з воскреслою Українською Республікою. 
Трудовий конгрес (спершу парламент усієї України) підтримав цю злуку та 
22 січня урочисто проголосив її в Києві*. [Західна] Республіка стала Західною 
областю Української Народної Республіки*.

Приблизно тоді ж поляки захопили Галичину. 15 листопада 1918 р. вій
ськові формування Польщі зайняли Перемишль, а польське населення по
встало у Львові. Уряд і військо Західної Республіки змушені були евакуюва
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ти свою столицю*, щоб уникнути вуличних сутичок. Водночас румуни, від
повідно до їхньої угоди з поляками, захопили українську Буковину. За цих 
надзвичайних обставин розпочалася вперта війна за Галичину між українцями 
і поляками*, яка тривала сім місяців і завершилася перемогою поляків лише 
завдяки моральній та матеріальній підтримці Антанти.

Мирна конференція, взявши на себе роль судді, виконувала цю місію лише 
на користь претензій поляків. Відкидаючи будь-які компроміси з українцями, 
запропоновані Антантою, поляки домоглися від Найвищої Ради повноважен
ня зайняти Східну Галичину і «встановити цивільну адміністрацію». Вони 
скористалися армією генерала Галлера (озброєною у Франції для виступу 
проти Німеччини), щоб витіснити українську армію і заволоділи всією Схід
ною Галичиною. Ця окупація була прийнята post factum Найвищою Радою, 
яка у своєму рішенні від 25 червня уповноважила сили Польської Республіки 
вести свої операції аж до річки Збруч*.

Наведемо окремі деталі, що розкривають характер польського панування 
в Галичині, санкціонованого мандатом Найвищої Ради: беремо уривки в основ
ному з газет, що виходили в Галичині під суворою польською цензурою.

З  2 по 23 жовтня 1919 р. представники Міжнародного Червоного Хрес
та* відвідали найбільші концтабори полонених у Польщі. Згідно з їхнім звітом, 
число українських полонених та інтернованих виглядає ось так*:

Стшалково*......... 7092 Модлін*.............. 1190
Вадовиці*............. 3474 Пикуличі*........... 1178
Берестя*............... 3036 Бяла.................... 952
Домб’є * ............... 2140 Тернопіль*.......... 500
Перемишль*........ 1633 Ланьцут*............ 420
Львів*................... 1450 Демблін*............. .............. 68

Разом — 23 133 («Вперед», №  177)
Ці цифри не враховують менших таборів, а також полонених, яких ви

слали на примусові роботи. Умови життя в цих таборах і в'язницях жахливі. 
Навіть незалежна польська преса підтверджує цей факт (див. уривок із 
«Robotnik» нижче). Це справжні осередки епідемій. Ось що пише український 
соціалістичний часопис «Вперед»:
w «Епідемія в Перемишлі*. У цьому місті немилосердно поширюється тиф. 
Його занесено з концтабору в Пикуличах, де ще й досі хвороба вражає щодня 
десятки людей. Занедужали навіть комендант табору та лікар Шнайдер. 
Місцем зосередження пошесті є в основному передмістя Засяння, де щодня 
фіксують по кілька випадків недуги. Шпиталі переповнені, тому хворі пере
бувають у своїх домівках, через що епідемія шириться ще більше. Вже оголо
шено, що тиф з'явився у військових в'язницях» (№  176).

Про незадовільний стан забезпечення Галичини та санітарні умови за
значає у своєму виступі депутат соціалістичної партії в Польському сеймі
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п. Пужак*: «Протягом певного періоду часу, — говорить він, — повіти Схід
ної Галичини, особливо Збаразький, Зборівський, Тернопільський, Скалат- 
ський і Теребовлянський, були спустошені голодом та епідеміями, що стало 
нормою. Становище населення цих повітів безнадійне. Унаслідок недостачі 
вугілля потяги курсують лише у крайніх випадках. Досить згадати, що голо
вним напрямом Львів—Підзамче вони ходять лише раз на три дні. З а  таких 
обставин не може бути й мови про регулярне постачання найнеобхідніших 
речей, палива та медикаментів. Тому холод, голод і недуги, передовсім епі
демія висипного тифу, забрали десять відсотків населення» («Вперед», 
№  166).

Польська влада реквізує врожаї нелюдськими методами. Ось невеликий 
приклад з «Вперед» (№ 172):

« З  25 по ЗО листопада в комунах Довга Войнилівська та Перекоси в 
Калуському районі реквізиція зерна проходила під керівництвом жандарма 
місцевої жандармерії Яна Павлочека. Цей пан проводив реквізицію таким 
чином, що посилав солдатів по домівках, де вони конфісковували не лише 
кукурудзу, але й хліб, масло, сир, м'ясо птиці, сухофрукти, молоко й черевики. 
Вони не милували господарів. Так, у домі П.Чоловського побили молоду дів
чину, а також Н.Микитина, який лежав хворий у ліжку, і Я.Копачевського. 
Після реквізиції пан Павлочек забрав у свій дім 6 бушелів пшениці, 17 голів 
свійської птиці і 3 бушелі картоплі».

Санітарний стан у краї став предметом розгляду на засіданні санітарної 
ради м. Львова 10 грудня 1919 р .* Став очевидним факт, що під час епідемії 
тифу не було вжито жодних профілактичних заходів. Захворювання поширю
ється насамперед із концтаборів і в'язниць. У перший тиждень грудня тифом 
були заражені нижчезазначені повіти:

Повіт Заражені громади Повіт Заражені громади
Скалатський................. 49 Бучацький................... 22
Богородчанський......... зо Золочівський............. 22
Львівський.................... 28 Бережанський............ 21
Іусятинський................ 23 Долинський................ 21
Чортківський................ 23 Мостиський............... 21

і т. д. «Вперед» (№  171).

Отже, за польської окупації Східна Галичина перетворилася на царство 
мертвих. Чи то через байдужість, чи зі злої волі адміністрації — результат 
для краю однаковий. Оце і є той дійсний стан речей, який продовжує забез
печувати Антанта своєю силою і владою!
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Умови життя полонених Східної Галичини в польських концтаборах 
Звіт на Міжнародній Жіночій Лізі за мир і свободу

Полонений, що втік зі Стшалково, розповідає історію свого ув'язнення, 
позбавлення волі тощо1*.

«Мене тримали у в'язниці в Тернополі, але 14 червня 1919 p., коли україн
ське військо наблизилося до міста, нас зігнали докупи, щоб транспортувати 
далі. О 10.00 вивели на подвір'я. Хворі, деякі з лихоманкою у 40 градусів 
(за Цельсієм}, змушені були крокувати під ударами прикладів. Серед нас були 
жінки й діти. їхні сльози й вмлівання лише провокували брутальність польських 
вояків. Ми покидали місто, несучи хворих на ношах.

У передмісті Тернополя перестрілися з загоном польських жовнірів, які 
заповзялися бити мушкетами й домагатися, щоб нас було розстріляно на місці. 
Потім зірвали з нас одяг і взуття, так що більшість, а серед них і я, пішли 
босоніж і лише в спідньому. Перед прибуттям до Озірної (близько 15 KM від 
Тернополя) шестеро людей загинуло і їх залишили при дорозі. Нас зовсім не 
годували і навіть води не давали напитись. 17 червня нас припровадили до 
Золочева і протягом восьми годин тримали на вулиці, де кожен міг знущатися 
над нами задля розваги. У той же день нас розмістили в потязі з 300 ув'язненими 
з Золочева, по 50—60 осіб у вагоні, та відправили до Львова.

На двірці до нас підійшло кілька поляків, військових та залізничників, які 
приглядалися, шукаючи відомих осіб. Польський інженер Кшишто[фо]вич, 
таким чином, впізнав інженера Малішевського, якого несправедливо звину
ватив у тому, що той живцем закопав у землю 18 поляків. Відійшовши, він 
незабаром повернувся з кількома польськими жовнірами, які звалили пана 
Малішевського і вдарили по голові. Коли той упав, продовжували бити й за
били майже до смерті. Затим викинули в натовп людей. Коли він уже був 
непритомний, кинули назад у вагон. Лікар, який випадково виявився серед 
ув'язнених, через три години зміг повернути його до життя. Місцеві мешкан
ці чекали нашого прибуття й на інших станціях. Військові й цивільні, старі 
жінки й молоді дівчата заходили у вагони й опльовували нещасних, які лежа
ли в калюжах крові.

У вагонах, подібних до стаєнь, ширилися недуги. У Ярославі десять чо
ловік були доставлені до шпиталю, у Кракові — 140, та вже у таборі — ще 
100. Шістдесят чотири померло в дорозі. По прибутті до концтабору підпо
ручик Малиновський наказав 20 жовнідам бити інженера Малішевського. На 
наших очах той отримав 250 нагаїв. Йому зламали чотири ребра, вибили 
праве око, а все тіло стало суцільною раною.

На цей час у концтаборі у Стшалково перебувало 10 000 осіб, з яких
5 000 — українців. Майже всі були босі й одягнені лише у спіднє. Жили в 
земляних бараках, які через абияк накриті дахи заливало дощем. Отож, не 
дивно, що 5 000 чоловік захворіло на тиф.

Щодня я бачив, як за наказом Малиновського польські жовніри знуща
лися над ув'язненими. Ставили в ряд, тих, хто був у штанях, змушували їх

1 «Svoboda» (New Jersey City), №  141 (27 листопада 1919 p.).
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зняти. Потім бідолашні підходили по одному і покірно лягали на землю перед 
підпоручиком. Він ставив їм одну ногу на шию, а опісля бив їх нагайкою, 
рівночасно двоє солдатів тримали револьвери біля їхніх скронь, щоб не кри
чали. Кожної ночі вартові стріляли прямо в бараки, щоразу ранивши 5 або
6 чоловік, які, без лікарської опіки, звісно ж, помирали».

Ці жахливі умови приголомшили навіть польську громадськість. Ось що 
подає соціалістична польська газета «Robotnik»*:

«Життя в таборах Модліну та Берестя шокує. Табір для полонених у 
Бересті-Литовському — це ганьба для Польщі. Умови життя в Бугшопах та 
фортеці Берга можуть довести до розпачу найбезсердечнішого спостерігача. 
У Бугшопах українських полонених поселяють у стайнях і бараках, побудо
ваних німцями. У деяких із них долівки не дерев'яні, а зі звичайних кам'яних 
плит. Про солому годі й говорити, долівку полонені вистеляють будяками. 
Вікон немає, а самі амбразури розтрощені.

Такі умови існування у поєднанні з голодуванням (третина жовнірського 
буханця на день), крадіжки і зловживання з боку військових посадовців 
(кілька офіцерів та унтер-офіцерів, які тепер сидять у тюрмі, вкрали разом 
півмільйона марок) перетворили табір для військовополонених на табір смер
ті. Із 6 000 ув'язнених та інтернованих до табору два місяці тому, щодня ви
носили 50—100 мерців. Поширювалася дизентерія, що добивала вмираючих 
від голоду. В одному місці, біля інфекційного шпиталю, трупи лежали непо- 
хованими майже три тижні, і їх пообгризали щурі. Тих, хто помер раніше, 
поховали в таких неглибоких могилах, що часто тіла виступали з-під землі. Як 
наслідок, безперервно поширювалися дизентерія і тиф, тому жовніри, які не
сли службу поблизу концтаборів, часто переносили інфекцію до своїх частин. 
Глянувши на цих учасників війни в таких таборах, можна було порівняти їх 
хіба що з мерцями. Дехто з них навіть не міг говорити, підвестись, щоб по
їсти, чому? Бо вони такі знесилені, що не здужають вже й поворухнутись, 
допоки смерть не забере їх.

Одного з таких вояків відвідала мати, яка приїхала зі Східної Галичини і 
розмовляла польською, бо була полькою. Її син лежав на кам'яному тоці в 
таборі, відкритий усім вітрам. Він не міг ні рухатися, ні говорити. Очі немов 
застигли, зуби вищирені, але він не хворий, лихоманки немає... Мати сиділа 
біля нього, мов скам'яніла, у відчаї, не в змозі нічого вдіяти, щоб полегшити 
його стан... А  ось жінка, яка принесла трохи їжі для чоловіка. Насилу змогла 
пробитися до табору, — а було це нелегко, — як він з'їв усе, що вона принесла, 
і помер...

Коли ув'язнені виходять із табору і стають у чергу за пайками, — це ви
глядає на процесію трупів. Голодні й померзлі. Штовхають та пхають тих, хто 
товпиться біля кухні, щоб підібрати недоїдки, викинуті жовнірами. їдять яго
ди всіх видів і навіть траву, відокремлюють від кінських кізяків частково пере
варений овес, щоб з'їсти посмажені зерна.

Вночі дрижать від холоду, не маючи чим прикрити себе, окрім жалюгід
ного лахміття. Кілька разів намагалися розвести вогонь у таборі, але польські 
жовніри спиняли їх, розганяючи прикладами, і гасили розпалене вогнище. 
Заледве марширують, а коли скаржаться, що не можуть рухатись швидше, їх
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«нагороджують» ударами прикладів. А  б'ють жовніри немилосердно, ви
правдовуючись, що ті й так не виживуть. Інколи зморені голодом в'язні, не в 
силі знести таку жорстокість і муки, благають позбавити їх від страждань. 
Деякі, зовсім виснажені, не витримавши ударів, померли. Сержант з провін
ції Позен постійно ходить із палицею в руці, б'є в'язнів по голові та очах, що 
декілька вже втратило зір. Дехто втопився в річці Буг. Інші перерізали собі 
горло. Це жахливо!»

Львівська соціалістична газета «Вперед» подає недавню інформацію 
(23 грудня 1919)*:

«Місія Українського Червоного Хреста під управлінням доктора Черня- 
хівського*, яка відвідала 4 грудня 1919 р. бараки в Стшалково, ще раз під
твердила їх небезпечний і антисанітарний стан. У багнистому ґрунті вирито 
289 бараків, де мешкає 12 300 в'язнів різних національностей, ці бараки по
стійно знаходяться у воді, а в'язні сплять на жалюгідних матрацах, не маючи 
чим укритися. Усі одягнені в брудні лахміття, босі. У всьому таборі Стшалко
во немає ні краплі питної води».

РОКОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

За кілька днів матимемо другу річницю Універсалу (Четвертого) Україн
ської Центральної Ради, зредагованого 22 січня (і з тою датою й опубліко
ваного), а проголошеного й ухваленого дня 24 січня 1918 р. Сим Універсалом 
Українська Народна Республіка проголосила себе «самостійною, від нікого 
не залежною, вільною, суверенною державою українського народу».

Фактично такою вона стала вже перед тим, коли дня 7(20) падолиста 
1917 р. проголосила себе Народною Українською Республікою в федератив
нім зв'язку з іншими республіками бувшої Росії. Фактичного федеративного 
зв'язку між Українською Республікою й іншими республіками бувшої Росії 
не було і не вдавалось утворити, і тим самим Українська Республіка була 
державою самостійною і независимою. Се було сконстатовано Радою в міся
ці грудні. З  тим рахувались і держави Антанти. Франція перша, а потім 
Англія, визначили (в тім же грудні) своїх представників при Українській 
Республіці*. Самостійною державою признали її й Центральні держави в 
Бересті*, заявивши свою готовність увійти в договірні зносини з Україною яко 
самостійною, нейтральною державою.

Але у відносинах в бувшій Росії, з усіма тими кругами, що обстоювали 
далі «єдину Росію» та «єдиний русскій народ», таки лишилась деяка неясність 
від федеративного гасла, що повисло в повітрі, не переходячи в діло, тільки 
даючи привід до ріжних понять. Кому тільки хотілось, всі трактували собі 
Україну як провінцію Росії, відмовляючи їй права виступати та рядитись само
стійно. Посилались на те, що вона остається в складі «федеративної Росії». 
Отакі натягання та перекручування федеративного гасла, кінець кінцем, зму
сили й тих, які ще недавно виступали проти гасла самостійності, серйозно 
роздуматись над сим.
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Провідники українського руху здавна обстоювали федеративні зв'язки 
народів та областей. Шевченко, Костомаров та інші кирило-методіївці стояли 
за федерацію слов'янських республік. Драгоманов та його однодумці із Старої 
київської громади працювали для перебудови Росії на федерацію. Сю ідею 
перейняли потім молодші покоління та де, і скільки могли, підносили се гасло, 
котре тоді в Росії вважалось злочинним. Проголосили його зараз же з по
чатком революції 1917 р. і воно пішло в широкі круги селянства, які увірили, 
що федерація буде запорукою свободи України і добра її працюючого люду.

Ідея самостійної України мала своїх прихильників головно в Галичині, а з 
початком революції знайшла у військових кругах. З  нею зв'язувались гадки 
про відновлення гетьманства, про відродження козацького війська, україн
ського панства, національної аристократії; про сильну українську владу, Укра
їну для українців і можливо найбільше поширення української держави. Все 
те не могло подобатись українським кругам, настроєним демократично або 
соціалістично. Вони бачили в таких бажаннях погрозу для свободи й демокра
ти, тому виступали проти самостійників. І треба сказати, що таки не помилились,
бо згодом самостійники виявили явно свою неприхильність до соціалістичних 
течій; з'єдналися з панами, з німцями; стали виступати проти земельної ре
форми. Одні зв'язались з московською гряззю, Скоропадщиною, а інші за
бігли до Варшави і там стали вигортати варшавське сміття на Україну.

Але під ту хвилю, при початку 1918 p., щоб одмежуватись від московських 
претензій на Україну, українські соціалістичні партії по довгих ваганнях та 
міркуваннях рішились таки стати на сю дорогу: проголосити Україну само
стійною.

Бо дійсно! Большевики почали збройну боротьбу з українським правитель - 
ством, а представляли, що се не війна, а тільки партійна боротьба в одній тій 
самій державі: большевицька партія, мовляли, бореться з партіями українськи
ми. Насилали своїх агітаторів між українських вояків — радити їм, аби вони не 
брали участі в сій «боротьбі», не слухали наказів своєї старшини та лишали 
«партіям» самим змагатись між собою. І такі намови дійсно знаходили послух: 
українські вояки заявляли себе «нейтральними», розходились додому і лишали 
Україну безборонною перед лицем большевицького війська.

І се тільки один, найбільш драстичний приклад. Було чимало й інших сто
рін життя, де українські партії находили на такі ж неясні та заплутані питання, 
котрі раз уже треба було розрубати. Наприклад, з Всеросійськими установчи
ми зборами*, куди саме в сім часі російські соціалісти-революціонери (партія 
Керенського) на милий Біг благали українців прибути, обіцюючи, що Україн
ська Республіка буде там признана, аби тільки українці признали верховну 
власть зборів, підтримали їх проти большевиків і таке інше.

По довгих і великих ваганнях головні українські партії — соціалісти- 
революціонери й соціал-демократи рішили проголосити незалежність України, 
але ще раз і ще сильніше, ніж се було зроблено в Третім Універсалі, — під- 
черкнути демократичний і соціалістичний характер Української Республіки, 
аби відпали всякі підозріння чи надії на те, що самостійність України буде 
формою української реакції чи української національної виключності. А  крім 
того рішено піднести, що се проголошення самостійності хоч відтинає всякі
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претензії до України представників старої і нової Росії, одначе не погребує ідеї 
федерування Української Республіки з іншими республіками, з якими їй буде 
по дорозі. Сю справу вирішать Установчі збори України*: чи Україна має 
остатись державою окремішною, чи об'єднається в якійсь федерації, не з мусу 
або чиєїсь сторонньої волі, а своїм свобідним рішенням. Українські Установчі 
збори, призначені якраз на сей день, 22 січня, але перешкоджені большевиць- 
ким наступом, мали зібратись пізніше і порішити се.

Так з'явився сей важний акт, Четвертий Універсал, що й досі лежить 
каменем на дорозі многим з многих.

Самостійники не вдоволились тим, що всі українці заявились за самостій
ністю. Вони не помирилися з сим застереженням, що Україна може увійти в 
федерацію. Не прийняли соціалістичних та демократичних принципів, проголо
шених III і IV Універсалом; хотіли України не мужицької та робітницької, а 
козацько-панської, з булавами і бунчуками, в сап'янцях та оселедцях. Коло
тили Україною з ріжними живими й помершими вже своїми ватажками, і досі 
колотять по Варшавах та по інших пригожих для них місцях.

З  другого боку, не могли і не можуть подарувати Україні сього акту всі 
явні і тайні прихильники старого московського панування над Україною: ні 
російські большевики та соціалісти-революціонери, ні кадети та чорносотенці. 
Не можуть забути їй та її провідникам, що вона сміла так рішуче і сміливо 
обмахнутися з усіх старих московських претензій, котрі вони хотіли затрима
ти надалі хоч під большевицьким червоним каптуром, хоч якимось «демокра
тичним покровом», аби тільки України з рук не пустити.

Мстилися і мстяться за сей IV Універсал, і ще будуть мститися за се наше 
рішуче слово.

А  таки, роздумуючи ще раз і ще раз над ним і над усім, що довелось за 
нього витерпіти і що, може, ще доведеться, не можу навіть сам перед собою 
пожалувати того слова, що сказалося тоді:

«Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від ніко
го не залежною, вільною, суверенною державою українського народу».

Таки думаю, що треба було через се перейти. Треба було сею межою від 
старого відгородитися, перше ніж будувати нове. Треба було се слово сказати, 
і добре, що сказалося воно.

Женева. З січня 1920

ДО НАРОДІВ ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ

«Комітет незалежної України»* звертається до вашого почуття Права
і Справедливості і просить вас піднести свій голос проти насильства, яке за
подіяла мирова конференція українському народові, віддаючи Східну Галичи
ну під панування Польщі.

Східна Галичина — се споконвічний український край, який як часть 
української Київської держави й опісля як основа української Галицько-Во-
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линської держави жив вільним національним життям. Завойована в 1349 р. 
Польщею Східна Галичина після вікової польської неволі дісталася при поді
лах Польщі під Австрію, яка оставила далі сей український край під польським 
політичним пануванням.

При розподілі монархії Габсбурґів український нарід Східної Галичини 
зорганізував тимчасово свій край як Західноукраїнську Республіку, яка на 
основі однодушної волі народу з'єдналася з Українською державою, утвореною 
по упадку царської Росії, в єдину Українську Республіку.

Проти сього рішення українського народу виступила Польща. Опираю- 
чися на те, що Східна Галичина була завойована польськими королями, а опіс
ля знаходилась під польським пануванням з ласки цісаря Франца Иосифа I, 
Польща пішла військом проти Української Республіки, щоб загарбати Східну 
Галичину.

Дев'ять місяців — від падолиста 1918 до липня 1919 — український уряд 
Східної Галичини своєю геройською армією опирався польській навалі*, 
звертаючися рівночасно до мирової конференції, щоб вона справедливим рі
шенням поклала кінець розливові крові.

Одначе мирова конференція* стала на стороні Польщі. Коли для україн
ців мала вона тільки обіцянки, яких не додержала, то Польща дістала від 
держав Антанти реальну поміч: апровізацію, муніцію і армію Галлєра, а від 
мирової конференції — правну санкцію своїх анексіоністичних змагань.

Ось короткий перегляд подій:
Найвища Рада мирової конференції депешою з 19 марта 1919 завізвала

обі сторони заключите завішення оружжя і приступити до заключения пере
мир'я*. Українці послухали сього зазиву і предложили полякам завішення 
оружжя. Однак поляки се предложения відкинули.

Установлена Найвищою Радою комісія для українсько-польського пере
мир'я в Парижі предложила 13 мая 1919 обом сторонам проект перемир'я*. 
Хоч сей проект віддавав третю часть території Східної Галичини з столицею 
Львовом полякам, українці заявили готовість його приняття. Зате поляки його 
відкинули.

Тепер мирова конференція, замість заставити поляків прийняти її ж влас
ний проект перемир'я, спокійно приглядалася, як польська армія, заосмотре- 
на державами Антанти в усе потрібне, випирала українську армію щораз далі 
на схід. Коли ж поляки зайняли вже майже цілу Східну Галичину, Найвища 
Рада рішенням з 25 червня 1919 санкціонувала сю польську окупацію укра
їнської землі*.

З а  сим пішло рішення Найвищої Ради з 11 липня 1919, яким Польщі 
обіцяно віддати управу Східної Галичини на основі окремого договору між 
союзниками і Польщею*, а українському народові обіцяно, що той договір 
«забезпечуватиме по змозі автономію території, як також політичні, релігійні 
й особисті вольності населення, й опиратиметься на праві самоозначення, яке 
населення Галичини виконає пізніше щодо своєї політичної приналежності».

Виконуючи се рішення, Найвища Рада дала Польщі багато більше, ніж 
обіцяла. З а  те супроти українців обіцянку зломила.
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Статут для Східної Галичини, прийнятий Найвищою Радою на засіданні 
20 падолиста 1919*: 1) зменшує територію краю, прилучаючи його західні, 
чисто українські часті до Польщі; 2) викривляє ідею автономії, віддаючи дуже 
важні законодатні права польському соймові, всю виконуючу власть — поль
ському губернаторові і обмежуючи й так обмежену законодатну власть Га
лицького сойму через надання тому ж губернаторові права «вето», релятив
ного у всіх справах і абсолютно в таких важних справах, як справа шкільна і 
аграрна; 3) відбирає населенню Галичини право самоозначення, постановля
ючи, що після 25 літ польської управи про дальшу долю краю має рішати не 
його населення, тільки Ліга Народів.

Одначе Польща і сим не вдоволилася і заявила, що не годиться на таку 
тільки тимчасову приналежніть Східної Галичини до Польщі, а домагається 
приналежності дефінітивної.

Як се оголосив президент мирової конференції п[ан] Клемансо в своїй 
промові в французькій палаті послів 23 грудня 1919, Найвища Рада, власне, 
дякуючи заходам п[ана] Клемансо, сповнила й се польське домагання і на 
засіданні 22 грудня 1919 рішила завісити свою ухвалу про тимчасовий харак
тер приналежності Східної Галичини до Польщі.

Формально Найвища Рада застерегла собі рішити сю справу пізніше, але 
в дійсності рішення Найвищої Ради з 22 грудня 1919 є рівнозначне з необ
меженим відданям Східної Галичини під панування Польщі.

І так розуміє се рішення польський уряд.
Таким чином, край величини 56.000 квадратових кілометрів з населенням 

понад 5 мільйонів, край історично і національно український, в якім українці 
творять коло 70% населення, Найвища Рада проти волі сеї величезної укра
їнської більшості, волі, виявленої жертвою крові, віддала Польщі. Коло
4 мільйонів українців, як також коло півмільйона жидів, мають іти під польське 
ярмо, щоб мільйон поляків міг над ними панувати.

Щоб своє насильство над українським народом усанкціонувати не тільки 
рішенням мирової конференції, але також згодою самого українського народу, 
Польща вимусила на Варшавській місії уряду Української Республіки, який 
наслідком воєнних невдач мусив шукати польської помочі, декларацію з
2 грудня 1919*, якою згадана місія зріклася прав Української Республіки до 
Східної Галичини.

Заявляємо, що ніякий український уряд не має права зрікатися якої-небудь 
часті українських земель без попередньої свобідно виявленої згоди місцевого 
українського населення і затвердження українських Установчих зборів, зло
жених з вільно вибраних представників усіх українських земель. Всяке зре
чення, яке не відповідає сим умовам, український нарід уважає неправним і 
для себе необов’язуючим і справців потягне в свій час до відповідальності.

Протестуючи перед народами цивілізованого світу проти безправного і 
насильного відірвання Східної Галичини від України і прилучення до Польщі, 
п’ятнуємо рівночасно режим, який завела Польща в Східній Галичині, як не- 
чуване варварство, перед яким бліднуть усі страхіття цілої Світової війни.

Зайнявши Східну Галичину, польські власті не тільки знесли всі права 
чоловіка й горожанина, як також всі права національності у відношенні до
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українців, але взялися просто до фізичного винищення українського населен
ня. Розстріли і шибениці, довголітні карв'язниці, коло 100 000 інтернованих, 
яких польські власті, не можучи через недостачу доказу віддати під воєнний 
суд, без всякого суду віддавали на муки і смерть в таборах, де жорстокі зну
щання військової сторожі, голод і тиф косили тисячі осіб денно, — се тільки 
сухе ствердження фактів, які кличуть до неба о справедливість. Зокрема, 
треба ствердити жорстоке поведения польських властей з раненими і полоне
ними українцями, поведения, яке являлося насміхом над усіма міжнародними 
правилами. Додаймо виключення українських робітників від праці в держав
них, комунальних і приватних польських підприємствах, виключення україн
ських урядовців від публічної служби, виключення українських селян від 
набування землі. Так цілий нарід, зложений з робітників, селян і трудової 
інтелігенції, засуджено на моральну і фізичну смерть.

«Комітет незалежної України» протестує перед цілим цивілізованим сві
том проти насильства, яке заподіяла мирова конференція над українським 
народом, віддаючи Східну Галичину під Польщу, і проти тої страшної систе
ми винищення українського народу, яку завело польське правительство в 
Східній Галичині. Заявляємо, що український нарід з відірванням Східної 
Галичини від України ніколи не помириться і буде боротися всіма силами за 
об'єднання всіх українських земель в незалежну Українську Республіку.

Кличемо до вас, цивілізовані народи світу: не допустіть до страшного 
злочину над українським народом Східної Галичини! Піднесіть голос в обо
роні його права на національне з'єднання і незалежність!

Париж , 15 січня 1920

З А  К О М ІТЕТ Н ЕЗА Л ЕЖ Н О Ї УКРАЇНИ:
Михайло Грушевський, голова;
Дмитро Ісаєвич,
д-р Михайло Лозинський, секретарі

ЖИТТЄВА СИЛА НАРОДУ

«Чоловік — сотворіння громадське». Без зв'язі з громадою подібних 
йому сотворінь, без почуття сеї зв'язі, без своєї людської солідарності це може 
він жити. Сих зв'язків чоловік шукає в своїм найближчім окруженні. Иоgo не 
вдоволяє почуття своєї людської солідарності з ескімосом чи кафром. Його 
не вдоволяє і почуття генетичної «історичної» зв'язі з орангутаном чи шим- 
пансом, не кажучи вже про косаря чи комаря. Він цінить передовсім зв'язь з 
тою національністю, яка його окружає. Чоловік цінить зв'язь з тим ґрунтом, 
на якім він жиє: цінить зв'язь з поколіннями тих людей, котрі же на тім ґрун
ті жили, оплодотворили його своєю працею, зросили його своїм потом і 
кров'ю.
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Чоловік, яких би верхів культурності не досягав, буде хилити чоло перед 
Данте і Шекспіром, Вашингтоном і Марксом, але він не почує до них ніколи 
тої інтимної близькості, яку чує чоловік, свідомий своєї українсько-національ
ної приналежності, української національної традиції до тих сірих шукачів 
справедливості і правди, котрі прийшли вкритими густим пилом дорогами, 
минаючи чепурні села, і серед тихого шамотіння придорожніх верб думали 
важку думу про долю свого краю й свого народу. Не почує він до них тої ін
тимної близькості, яку чує до тих великих і малих борців за волю й поступ 
свого народу, великих і малих творців української культури, українського 
слова, української свідомості. Не почує чоловік такої близькості до світових 
велетнів, яку чує до всіх, що зв'язали себе з долею українського народу, з 
долею України й віддали сили, свою працю її будуччині.

В тім асиміляційна сила даного краю, народності, суспільності, якій під
падають усі, що оселюються в тім краю, серед суспільності. В тім пояснення 
тих явищ, які можемо бачити у себе й по усіх інших краях, що одиниці чи цілі 
верстви громадські, цілі суспільності — відірвані якимись причинами від 
свого національного життя, від національних традицій, стративши національ
ні прикмети, національні зв'язки, — з часом починають жадібно шукати їх, 
[щоб] відтворити зв'язки зі своєю народністю і традицією.

Так от бачимо, що ірландська суспільність, від віків стративши свою мову, 
всю етнографічну форму свого життя, старається тепер відживити сю спад
щину, вчить наново своєї старої мови, бажає ввести її наново в уживання. І як 
запевняли мене тямучі люди під час мого побуту в Англії, сі змагання не ли
шаються без успіху.

Так чеська інтелігенція відновила у себе чеську мову, стративши її майже 
зовсім під час свого національного занепаду в XVII і XVIII віках. Ходячий 
анекдотит оповідає, що при кінці XVIII віку знайшлося лише три чехи, що 
вміли по-чеськи й заходили коло відродження чеської мови; а тепер чехи ви
гнали німецьку мову зовсім зі свого уживання і обходяться без неї.

Та вкінці в нас, на Україні, протягом цілого X IX  віку і поодинокі люди, 
і цілі групи, гурти, верстви, відбившися від національного життя (чи відірва
ні від нього), чули потребу вернутися до своєї народності, вчилися наново 
своєї мови (навіть з книжки, зі словаря, наче чужої), студіюючи своє письмен
ство, народне життя, й відновляли розірвану зв'язь зі своїм народом, своїм 
краєм, його минувшиною, його будучністю. Робили се тому, щоб чути наново 
себе синами попередніх поколінь, учасник[ам]и їх праці і змагань, поривів і 
страждань.

І я думаю, що й нові дезертири, які покинуть народні позиції, вернуться 
теж. Прийдеться їм вернутись — особливо, коли не спіткає українство най
гірша доля, й українство свої позиції затримає, себе обстоїть. Прийдеться їм 
вернутись, коли працею і завзяттям нинішнього покоління удасть[ся] утри
мати українську народність під знаком національного розвою, коли не дасть
ся її зіпхнути до значіння другорядної, меншої чи гіршої нації поруч якоїсь 
вищої і ліпшої, що гратиме сю ролю на нашій українській землі, і українство 
зістанеться при ролі хазяїна у своїй хаті.



264 БРОШ УРИ , СТАТТІ ТА ЛИСТИ .

Для людини, що не вбила в собі чоловіка, не втратила й не убила в собі 
людського почуття, — її тісна моральна зв'язь з чоловіком, з людством і, 
власне, з найближчими другами його, з якими зобов'язує її спільність про- 
бутку, спільність походження, спільність традиції, спільність будучності, по
вторяю, — отся спільність чи почуття спільності зістається найбільше цінним, 
найбільше близьким і дорогим, найсильнішою підставою, підвалиною життя. 
Спільність дум над людським життям, його добром і злом, спільність бороть
би за добро проти зла в минувшині і змагань до людського щастя в будуччи- 
ні — се підвалина життя чоловіка.

Старинний, примітивший чоловік дорожив своїм зв'язком з родом, щоби 
[бути] учасником культу предків, геніїв-опікунів в сучаснім, щоби мати забез
печений певний посмертний культ від дальших поколінь в будуччині. Ми ці
нимо нашу приналежність до народності, до нації, яко часть в благородніших 
змаганнях людського духу в минувшині, в дальшім поході в будуччині тої 
часті людства, з якою зв'язала нас тисячними нитками спільність минувшини, 
сучасності й будуччини.

А  ті, що легкодушно нехтують сим многоважним складником повності 
свого людського існування, ті засуджують себе на духову бідність, на духове 
сирітство.

В СПРАВІ УКРАЇНСЬКОГО 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Високоповажані земляки!
Свого часу ви мали звістку про проект заснування Українського соціо

логічного інституту*, внесений мною на розгляд правительства Україн[ській] 
Нар[одній] Ре[с]п[убліці]. Інститут сей мав своїм завданням слідити за со
ціальним рухом світовим й за соціологічними дослідами та популяризувати 
їх результати для українського громадянства; утворювати зв'язки з інтерна
ціональними та національними організаціями, котрі виражають собою сучас
ний соціальний рух, та представляти в них українську національність, інфор
мувати їх про соціальний український рух і українську літературу. Як найбільш 
бажаний осідок для Інституту було вказано Женеву, тому що там мав відбутись 
інтернаціональний соціалістичний конгрес в лютім 1920 р.*, там був призна
чений осідок Ліги Націй та й традиції закордонної роботи українських рево
люціонерів і інших народів бувшої Росії з Женевою таки були зв'язані. Тому 
з осені я тут осівсь і повів підготовчу роботу: організацію зв'язків, збирання 
бібліотеки й архіву, підготовку видань. Все се йшло б добре, коли б не зайшли 
ріжні більш або менш несподівані перешкоди.

Насамперед виявилось, що український уряд, Рада міністрів при всім 
своїм спочутті сьому планові, не може в нинішніх обставинах уділити таких 
фондів, котрі могли б забезпечити роботу Інституту в тих формах, які були 
мною проектовані. Тільки міністерство заграничних справ уділило з своїх 
фондів невелику, як на тодішню валюту, суму чотириста тисяч австрійських
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корон на тую роботу по організації Інституту*. Обіцяв поміч і уділив дещо 
з своїх невеликих фондів Ком[ітет] незалежної України (3 тис[ячі] французь
ких] франків дотепер)*; були ще деякі обіцянки, досі незреалізовані.

Тим часом швейцарська валюта незвичайно здорожіла, так що, ведучи 
роботу в Женеві, розтратились би ті гроші дуже скоро. Ріжні спеціальні труд
ності виникали з того здорожіння швейцарської валюти: напр., в Німеччині 
заведено дуже значні валютові додатки при продажі в краї з дорогою валютою, 
так що, посилаючи книги до Швейцарії, книгарні стали додавати 20%, 30% 
і більше — чого не робиться при посилках, скажім, до Чехії, Польщі і т. ін. 
Тому, конферуючи з співробітниками Інституту, прийшов я до переконання, 
що, не зрікаючись гадки про Женеву як про найкращий, може, осідок Інсти
туту, в теперішній хвилі його бібліотеку складати й видавничу роботу органі
зувати треба в якійсь країні з дешевшою валютою і з таких місць ми спинились 
на Пр азі*.

Отже, складаючи на сім місці щиру подяку всім видавництвам і інститу
ціям, які надсилали видання на мою женевську адресу, я прошу їх надсилати 
на будуче до Праги на отсю тимчасову адресу бібліотеки Інституту: 
M. Hrushevsky, u. p. Fendricha, Dobrovskeho, 28, Prague, Czechoslovakia.

Заразом я дуже прошу наші українські організації й поодиноких громадян, 
котрим на серці лежить будуччина нашого народу, — пам’ятати взагалі про 
сю нашу національну інституцію — Український соціологічний інститут. Вона 
тепер тільки в скромних зав'язках — але тим цінніша для неї всяка, хоч би й 
невелика поміч. Ціль вона ставить собі дуже поважну, таку, що відповідає 
найактуальнішим вимогам, завданням, котрі будуччина ставить народам, які 
хочуть знайтись в нових обставинах життя, а не пасти задні та підбирати те, 
що інші покинуть.

Розуміється, українське життя ставить інші, ще більш пекучі потреби. 
Дітям треба молока, робочому народові — хліба й одежі, щоб не гинути від 
голоду й холоду. З  тих фондів, що на се призначаються, я — певне — не буду 
вам радити щось уривати на соціологічний інститут. Але з того, що відклада
єте ви на цілі політичні й національні, на забезпечення кращої будуччини 
нашому народові, не забувайте уділяти щось і для сеї інституції, що працюва
тиме для тих часів, коли доля народів рішатиметься не на полях битв і не в 
передпокоях умундированих слуг всесвітнього капіталу, а в колективах на на
радах робочого народу всього світу!

Пам'ятайте про сю будуччину й приготовляйте сили для неї. Спомагайте 
для неї й Український соціологічний інститут!

М . Гру шевський,
організатор Українського] соціологічного] інституту 

Женева, 12 м ар та  1920

Кому до мене діло, можете писати на ту ж вгорі подану адресу. Але й що 
посилатиметься на Женеву, дійде моїх рук — представництво наше в Жене
ві буде. М.Г.
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ГОРЕ УКРАЇНИ
Лист до американських українців

Так довго і безуспішно українські діячі силкувались зробити Україну по
пулярною в Європі, і нарешті вона здобула собі розголос, — але ж який сум
ний, мій Боже, який страшний.

Протягом цілого року українські дипломати, інформаційні бюро, торго
вельні місії вихваляли перед світом українські багатства й засоби, які там за
паси збіжжя, цукру, шкіри, льону, металу, — аби тільки Європа схотіла при
знати Україну та завести з нею зносини. Аж тут з-за сих хвалькуватих співів 
залунав зовсім інший тон: Україна вмирає, гине з голоду й холоду, їй треба 
білля, одежі, обуві, навіть молока для дітей, інакше вона пропаде, бо се найне- 
щасливший край, котрий треба рятувати негайно, спільними силами культур
ного світу, як не з гуманності, то для власної безпечності, щоб вона не сталася 
для Європи розсадником хороб, епідемій і всякого нещастя. З  тих мотивів 
Україна в Женеві, сій столиці світової філантропії, осідку старого Інтернаціо
нального «Червоного Хреста» і всяких інших добродійних організацій, раптом 
стала страшенно славна і популярна — як найбільш нещаслива країна світу!

Почин тому дав звіт «Інтернаціональному комітетові Червоного Хреста»* 
майора Ледерея. Він був зроблений з початком сього року, в кілька днів по 
мойому меморіалу, поданому тому ж комітетові. Ледереїв звіт не тільки по
твердив прикру характеристику санітарного стану України, подану мною, але 
розписав її ще яскравішими фарбами, і як свідоцтво чоловіка свого, свобідно- 
го від усяких підозрінь в сторонничості, він, розуміється, і більше послуху 
знайшов, і вражіння викликав надзвичайне. Коли він появився у виданні ко
мітету («Revue internationale de la Croix-j^ouge», ч. 1,1920) в другій полови
ні січня, се було правдивою сенсацією. Його читали, дебатували; він стався 
темою дня світової філантропії, зібраної в Женеві.

Потім стали ладитись до конгресу «Інтернаціональної унії помочі дітям», 
що стоїть під протектором того ж Червоного Хреста. Він відбувся в Женеві 
в днях 24, 25 і 26 лютого. Товариство українських жінок в Швейцарії ви
слало до нього короткий, але сильно написаний реферат, звертаючи увагу, 
в додаток до рапорту Ледерея, особливо на гірке положення населення Гали
чини. Секція для Східної Європи, яка займалася справами Росії і України, 
у свойому повному звіті звернула увагу конгресові на страшне положення ді
тей на Україні, опираючись на спостереженнях Ледерея й інших матеріалах.

Далі, в перших днях березня (марта) наступила сесія «Ліги Товариства 
Червоного Хреста»* — перша сесія сеї нової організації, відправлена з вели
кою парадою. Україна яко держава, Антантою не признана, не могла брати 
урядово участі в її роботі; могла дати тільки неофіціальні інформації, а офіці
ально реферувались українські нещастя польською делегацією в загальному 
звітові про польські біди. І тут знов звіт Ледерея служив найбільш красномов
ною ілюстрацією. Отже варто й вам трохи зазнайомитися з ним.

Ернест Ледерей, майор швейцарської служби, минулим літом дістав від 
«Інтернаціонального комітету Червоного Хреста» поручения вислати на
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Україну санітарний поїзд, зложений з 23 вагонів, в котрих містився санітарний 
матеріал, придбаний Українською місією Червоного Хреста*, а саме: шпиталь 
на 250 ліжок, бактеріологічна лабораторія і медикаменти, медичний персонал 
з 21 душі та запас утля і поживи, без котрих румунський уряд не згоджувався 
перепустити сього поїзда через свою територію. Дня 15 вересня Ледерей при
йняв сей поїзд у Відні; 4 жовтня дістався з ним до Черновець, але потім цілий 
місяць потримали його румуни на українській границі. Се викликало велику 
тривогу на Україні; українські місії й делегації підняли за кордоном великі 
протести проти замкнення України для санітарних посилок. Виявилось вкінці, 
що се були причіпки румунських урядників. Поїзд пропущено, але він дуже 
спізнився через сі затримки і наспів на фронт вже під час катастрофи* (я мав 
звістки, що він прийшов під Жмеринку саме коли відкрито фронт, попав до 
рук денікінців; потім його галичани ніби відібрали; все те поголоски, котрих я 
не мав змоги провірити).

Під час тої тяганини з поїздом Ледерей побував на Україні, тій, що була 
тоді під владою Директорії. Пробував там місяць, до самої евакуації Кам’ян- 
ця*, та за поміччю українських властей та лікарів старався вияснити санітар
не положення України, причини її тяжкого стану та способи, як йому запо
бігти. У свойому звіті він переказує головніші статистичні відомості, які йому 
дали; інформації про санітарну організацію на Поділлі; дає загальний погляд 
на ситуацію на тій невеличкій території, що була тоді у владі Директорії. Не 
можна сказати, щоб його погляди були для нас дуже симпатичні. Очевид
но, його інформували не завсігди добре та безсторонньо. Він, наприклад, 
перебільшує єврейську статистику; неприхильно відзивається про україн
ське селянство, про його егоїзм, про слов'янську неохайність і непорадність. 
Але, кінець кінцем, його загальні виводи про санітарну акцію на Україні, на 
мій погляд, речеві і правильні, а його описи тої біди, яку він бачив на Україні 
і накликає цивілізований світ її поборювати, коли не з людяності, то в інтере
сах самоохорони, — таки перейняті щирим гуманним почуттям. Я наведу з 
них дещо:

«Оповідаючи про страшну агонію, в якій борикається Україна, один лікар 
із сумом характеризував ситуацію в отсих жахливо виразистих словах: «І ось 
хорі чекають смерті, а ми живі чекаємо хороби». Щоб зрозуміти вагу сих 
кількох слів, треба збагнути безпомічність і безнадійність тих, які ще здорові, 
і всю глибину нещастя тих, що захворіли. Треба походити по шпитальних 
кімнатах з їх сопухом гнилої соломи; треба почути на собі ті неприкаянні по
гляди запалих в схудлих обличчях очей хорих гарячкою; побачити нещаслив
ців, мучених дизентерією, що ледве стримують стогін, обертаючись на своїх 
твердих ліжках.

Жінок з необтятим волоссям наслідком тифу, мабуть, не буде біль
шості. А малих дітей за той місяць, що я пробував на Україні, я не бачив 
зовсім: найменша дитина, яку я собі пригадую, мала сім літ.

З  447 учеників військової кам Енецької школи половина згинула від 
тифу протягом кількох тижнів; з решти тільки двох не хорувало сею 
хоробою».
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Товариство українських жінок у своїм меморіалі доповнило звіт Ледерея 
спеціально галицькими інформаціями, ще страшнішими, може, ніж його кар
тини з Поділля. Читаємо там:

«Вся Східна Галичина, від Ліска до Косова, буквально вмирає з голо
ду. Люд голий і босий кориться своїй долі, безнадійний і безрадний. 
Епідемії чинять страшні спустошення. Ніякої санітарної помочі нема. 
В шпиталях нема нітрохи білля й медикаментів. Тисячі хорих лежать у 
своїх хижах; вмирають без догляду і ховаються без домовин, за недо
стачею дощок. Українська людність Східної Галичини іде до поголовно
го вимертя».

Сі інформації, повторяю, зробили страшне вражіння. «Унія помочі дітям» 
розіслала по часописях свій обіжник, де між набільш потребуючими помочі 
вказує й Україну, характеризуючи її положення даними Ледереєвого звіту. 
Соціалістичний Інтернаціонал розіслав його теж секретаріатам соціалістичних 
партій, котрі тепер друкують сей обіжник у своїх органах. (Якраз от прийшло 
число французької соціалістичної газети «Юманіте» з 17 березня с. р. з тим 
обіжником), «Ліга Товариств Червоного Хреста» сими днями звернулась до 
мене з прошениям, щоб їй достарчено можливо докладних відомостей про 
санітарний стан України.

Але особливо заінтересувався сею справою «Інтернаціональний комітет 
Червоного Хреста». Його провідна ідея та ж, що і звіту Ледерея: в організа
ції санітарної помочі треба ігнорувати політичні кордони і політичні відносини, 
так само, як їх ігнорують самі епідемії та всякі елементарні нещастя. Я думаю, 
що при його помочі ви могли б найкраще здійснити ваші плани помочі нещас
ному нашому народові, що вас так гаряче займають. Він хоче добитись від тих 
правительств, що мають чи претендують на власть на українській землі, інтер
націоналізації транспортів Червоного Хреста. Щоб він мав право і 
змогу нести поміч безпосередньо самому населенню: місцевим самовря
дуванням, горожанським комітетам, товариствам лікарської помочі, 
захоронкам і шпиталям. І я думаю, що він міг би добитись того. Бодай пер
ша проба, зроблена Ледереєм, наповнює мене великим довір'ям до його 
практичності й енергії в сих справах.

На жаль, в Женеві, і взагалі у Швейцарії, тепер фактично нема 
представництва Українського Червоного Хреста. Він має велике пред
ставництво, але воно сконцентроване в Берліні й у Відні, і за теперішніми 
комунікаційними трудностями ніхто з нього не міг прибути на сі конгреси. Але 
вам, думаю, не буде трудно увійти в безпосередні зносини з Інтернаціо
нальним комітетом через ваші рятункові організації та організувати під 
його охороною транспорт санітарних матеріалів і всього потрібного для 
шпиталів і охоронок, піславши тим транспортом і ваших людей, котрі 
могли б допильнувати того на місці, щоб післані речі дістались до влас
тивих рук.

В рапорті Ледерея ваші рятункові комітети знайдуть детальний виказ 
найбільше потрібних предметів, уложений ним спільно з українським міністром 
здоровля*. Щ о потрібно для захистів і бурс Галичини, се ви знаєте самі. Все
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те в натурі ще потрібніше, ніж гроші, і ваші ряіункові організації повин
ні постаратись якиаискорше переправити іуди все, що можна зібрати і 
закупити чи в Америці, чи в краях з дешевою валютою, як, наприклад, в 
Чехії. А  Інтернаціональний Червоний Хрест, я певен, не відмовить енергійної 
помочі, щоб відставити все те на місце, до Галичини і на Україну. З  Галичиною 
се багато легше і скорше, ніж з Україною, а часу не треба опускати, бо се 
коштує багато життя.

Женева, дня 18 березня (м а р т а )  1920

Михайло Грушевський

P.S. Інші часописі прошу повторити се повідомлення.

ЖИТТЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 
ВІД ВИБУХУ ВІЙНИ

Питаєте мене, що зі мною діялося і що я робив під час війни? Оповім то 
вам в коротких словах.

Війна застала мене вглибині Карпатських гір, де я мав хатчину і виїздив 
щороку на кілька тижнів в липні, на вакації1*. В тих роках я вже не брав ді
яльної участі в громадськім життю в Галичині, бо галицькі провідники захо
джувалися коло порозуміння з поляками, а моя діяльність полякам здавна не 
подобалась; вони вважали мене жерелом української опозиції і коли в україн
ських кругах стали шукати згоди з поляками (в справі соймової реформи і 
інших справах), я почув, що проти мене пішла інтрига в самих українських 
кругах (деякій часті їх, розуміється). Мусив я покинути роботу в Науковім 
товаристві, а що восени 1914 року кінчилося 20 літ моєї служби на Львівськім 
університеті, то я мав замір спенсіонуватись і перенести свою роботу до Ки
єва*, де я і так багато працював, відколи там настала можливість наукової та 
політичної праці — з 1906 року.

Але війна вибухла так несподівано, що я не встиг вибратись до Києва, 
отже, мусив зостатись в Карпатах, хоч не було там дуже приємно, бо адміні
страція польська мала мене на оці і всі сподівались мого арешту. Але скоро 
вона мусила втікати з тих сторін перед російським наступом. На місці зосталась 
тільки жандармерія, і коли в місяці вересні російські патрулі зближились до 
нашого села, жандармський постерунок зажадав, щоб я негайно виїхав на 
Угорщину, зареквірував фіру і в кілька годин виправив мене за угорську гра
ницю, а звідти мусив зараз же від'їхати до Відня*, бо на місці не вільно було 
лишатись. В Відні поліція мене також пильно назорувала, але я таки виїхав 
до Італії* (що тоді була нейтральною), щоб обмінятись телеграмами з київ

1 Тепер її нема і сліду, зрівняли з землею москалі під час війни, ще й фотографію зняли, 
як «знищили Грушевського»*.
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ськими земляками, і від них дістав заклик негайно приїздити: моє пробування 
за кордоном давало ворогам українства привід до ріжних інсинуацій, а укра
їнцям і так приходилось дуже прикро тоді (війна дала притоку до лютого 
нищення українства по всій лінії і з польської, і з російської сторони). Хоч 
ніякої політичної роботи я тоді за кордоном не робив, проте своїх земляків 
мусив послухати і в середині падолиста добравсь до Києва*.

Тут, одначе, вже з початку війни був приготовлений на мене наказ: як 
тільки я приїду, зараз мене треба обшукати, арештувати і вислати на Сибір* 
як небезпечного провідника українського руху. І дійсно в чотири дні по при
їзді у мене зробили ревізію, забрали всі книжки й папери, а самого мене 
всадили до тюрми*. Пошукали, чи не знайдеться на мене яких доказів про 
участь в формуванні стрілецьких дружин, але що я від того австрофільського 
курсу взагалі стояв далеко, то нічого вони проти мене не знайшли і, закінчив
ши перегляд моїх паперів, уже хотіли везти на Сибір, на саме Різдво. Але за 
той час російські окупаційні власті зробили ревізії у мене в хаті у Львові і 
прислали забране київській жандармерії* і та почала нишпорити в нім наново, 
а мене на той час держала далі в тюрмі під дуже тісним доглядом, в одиночці, 
не дозволяючи навіть ніяких книжок діставати «з волі».

Тим часом Російська академія наук вставилась за мною*, щоб мене не ви
силали до Сибіру, а післали до якогось міста, де б я міг працювати науково. 
З  того не вийшло ні одно, ні друге: вивезли мене під вартою до Симбірська*, 
куди потім приїхала й моя сім'я*, потім перевезли мене до Казані, а нарешті 
до Москви*. Так я перебув на тім засланні аж до революції, під так званим 
«гласним надзором поліції», себто без права зміняти місце, без права зайняти 
якісь посади, вести якусь роботу; щотижня я мусив ставитись на поліції, не 
міг читати лекцій, ні на зібраннях виступати. Потайки робив яку міг роботу в 
українських організаціях, писав до російських часописей в обороні української 
справи* (українські часописі всі позакривано), ладив підручники українські 
(з них «Всесвітню історію» вдалось мені й випустити*, а «Історія української 
літератури» зосталась недокінчена)*. Коли мене перевезено до Москви, за
йнявсь я тут докінченням VII тому «Історії України», котре мені перебила 
війна. І сей том я навіть надрукував, але в світ він так і не вийшов*. Працю
вати було трудно та й жити нелегко, особливо сім'я моя хорувала від незвик
лого повітря і недогід усяких, а не хотіла мене самого лишати на вигнанні.

Але от прийшла революція, в марті 1917 року, спало ярмо московське. 
В Києві українці почали організовувати політичний центр, названий Цен
тральною Радою, вибрали мене головою й стали кликати, щоб негайно при
їздив. Дуже трудно вже тоді було їздити, я пустивсь і спіткало мене нещастя 
в тій дорозі: віз, в котрім я їхав, загорівсь, ледво з життям я вискочив, а речі 
мої і рукописі в огні зостались*.

Та про се не було часу думати, велика праця тоді починалась, котрій тре
ба було себе цілого віддати. Пробув я головою Центральної Ради тринадцять 
місяців, до кінця її існування. Тяжке і відповідальне було те становище. Во
роги українства, які і давніше пеклом на мене дихали, в своїм засліпленні 
вважали мене автором і українського руху, і винахідником української мови,
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тепер особливо всіли на мене своїми лайками й погрозами. А  найтяжче става
ло, коли не було згоди й між своїми — а так мусило бути в міру того, як при
ходилось вирішувати ріжні питання дальшого життя. При тім же, хоч всяку 
відповідальність валили на мене, в дійсності мав я дуже обмежений вплив і то 
моральний тільки: юридично моя роля була чисто формальна, як голова 
Центральної] Ради я проводив її зборами та репрезентував її на вні. Рішала 
ж у всяких справах більшість, а вся екзекутивна власть була в руках 
Генерального] секретаріату.

В серпні, по піврічній роботі, дуже я просив мене звільнити з того обо
в'язку*, але ріжні партії настоювали на тім, що моє уступлення збентежить 
громадянство, яке й так непокоїться трудною ситуацією (саме тоді російський 
уряд нарушив свій договір з Центральною] Радою в справі автономії України). 
Я через се зіставсь і вже більше не підіймав сього питання, щоб «не бенте
жити» людей, хоч був дуже знесилений. Сидів і працював в Центральній] 
Раді під час облоги Києва большевиками, як їх головний комендант розстріляв 
нашу хату запальними кулями, так що вона згоріла до тла з усіми колекціями 
й творами штуки української, моїми й мого приятеля В. Г. Кричевського*, що 
жив там. Разом з Центральною] Радою виїхав я на Волинь*, а, вернувшися 
до Києва, таки й жив в її будинку*, не маючи іншого пристановища.

З  німцями, коли вони не кликані прийшли на Україну, не могло у мене бути 
добрих відносин*. Коли їх представники складали у мене офіціальні візити як 
у голови Центральної] Ради, я остеріг їх самим рішучим способом, щоб вони 
не йшли за голосом ріжних реакційних елементів, які накликали їх завести 
порядки на Україні, приємні поміщикам та капіталістам. Якраз вони пішли за 
сими голосами, а коли Центральна] Рада протестувала, задумали завести 
монархічне, гетьманське правління*. Генерал Ґренер, їх властива голова, по
розумівся в тім з ріжними правими українськими партіями, просив довірочної 
розмови у мене, але я ухиливсь, попросивши звернутись безпосередньо до 
дотичних міністрів, бо взагалі ніяких неофіціальних зносин не водив з ними. 
З а  те був арештований, коли німецьке військо було введено в Центральну] 
Раду; переведено у мене ще раз ревізію й забрано листи й рукописі.

Останньої ночі, коли гетьманці обсаджували будинок Центральної] Ради, 
мене з жінкою і донькою вивезли січові стрільці до своєї касарні*. В тім якийсь 
москаль хотів пробити мене багнетом*, прокравшись до мене, але замість мене 
зранив мою жінку. Мене просили не показуватись, і так я мешкав під Києвом, 
на Звіринці, поки вибух, що там стався, не розвалив тої хати, а потім жив 
секретно в самім Києві*.

В громадськім і політичнім житті я однаково не хотів брати участі, не хотів 
дати вражіння, що я мирюся з станом речей, устроєним сим німецьким на
сильством і зрадою буржуазії свому народові. Гетьман хотів придобритись до 
мене якимсь призначенням, напр., президентом академії* (котру гетьманці 
спішили організувати, щоб зв'язати з його іменем се діло, для котрого працю
вали десятки літ дійсні подвижники української науки тоді, як ся наукова ро
бота не приносила ніяких гонорів). Розуміється, я відхилив сю пропозицію: 
з гетьманською академією я не хотів мати нічого спільного. Але [з] політичною
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акцією, яка зосереджувалась в новоутворенім «Національнім союзі»*, не мав 
я охоти шукати зв'язку. Провід в нім давали праві групи, що конспірували з 
німцями проти Центральної] Ради й тепер лаяли її та пробували організувати 
буржуазне українське правительство в порозумінні з гетьманом і німцями — 
поки гетьман не пустив остаточно з нічим і українську буржуазію, зв'язавшись 
з буржуазією російською на відбудування єдиної Роси*.

Вийшов я з свого сховку вже коли гетьман зрезигнував і втік, а Київ за
йняли українські повстанці. Селяни з Чиг[и]ринського повіту, звідки походить 
мій рід, поставили мою кандидатуру в Трудовий конгрес*, скликаний на місяць 
січень 1919 p., і я не вважав можливим ухилитись, бо хотів перед селянськи
ми депутатами, з котрими працював в Центральній] Раді, вияснити свій 
погляд на речі. Я стояв на тім, що з відновленням Української Республіки 
треба вернутись до того моменту, де її існування було перерване актом німець
кого насильства. Треба проголосити неважними акти гетьманські, відновити 
закони Центральної] Ради, скликати її саму, аби від неї прийняло повновласть 
нове правительство й вона передала представництво чи то Установчим зборам, 
чи іншій інстанції. Але сього не хотіли ні праві українські партії, ні Директорія*. 
Вона робила всякі заходи, щоб затримати в своїх руках необмежену власть. 
Я й інші мої товариші вважали се дуже небезпечним для української справи і 
виступали проти такого плану на конгресі. Від сього часу в директоріальних 
кругах мене вважали провідником опозиції та підозрівали, що я організую 
якийсь переворот проти Директорії, хоч я для сього не дав ніякого приводу.

Після того, як Трудовий конгрес розпущено, я виїхав до Кам'янця*, там 
редагував газету «Життя Поділля»*, що була органом соціалістичних україн
ських партій, та разом з місцевими комітетами Селянської спілки та україн
ських] соціалістів]-революціонерів брав участь в організації місцевого Тру
дового конгресу*. Він і відбувся в 20-х числах березня. Саме тоді була вели
ка паніка в правительствених українських кругах і замішання через наступ 
большевиків, тому для охорони ладу з участю Труд[ового] конгресу організу
вався в Кам'янці Комітет охорони України*, котрий існував щось тільки чо
тири дні і дійсно утримав лад в місті і по сім розпустився. Я в нім не брав 
участі, був тільки почесним головою конгресу. Про те в директоріальних 
кругах пішла така вість, що Грушевський організував в Кам'янці совітське 
правительство. Призначений Директорією особливий комендант Кам'янця 
Хомадовський почав арештовувати членів комітету та конгресу; казали авто
ритетні люди, що мав поручения кількох і розстріляти. Але слідом прийшов 
новий наказ, щоб арештованих випустити і Директорія почала складати новий, 
соціалістичний кабінет*.

Все се скріпило мій давнішній намір — перевести свою роботу за кордон, 
поки на Україні утвориться правління, оперте на дійснім представництві тру
дового народу. Я звернувся з сим планом до нашої селянської партії соціа
лістів]-революціонерів, в контакті з котрою та Селянською спілкою працював 
увесь час, і вона справді помогла мені здійснити план своєю матеріальною 
поміччю. В остатніх днях березня я виїхав до Галичини*, а відтак до Праги і 
з того часу працюю за кордоном*, головно над організацією зв'язків з соціа



Україна, Польща й Росія 273

лістичними партіями та інформацією їх і взагалі світового громадянства про 
українські домагання, їх історію і завдання. Більше-менше ви сю роботу зна
єте. Моральну і матеріальну поміч мені в ній несли українські організації в 
Америці, і я їм за се дуже вдячний. Поле се занедбане, на нім треба довго й 
витривало працювати. Наші сусіди поляки, чехи, литовці, армяни й інші дав
но оцінили вагу сеї роботи за кордоном і тепер збирають її овочі. Ми при
ступаємо до неї пізніше, але з того не повинні тратити надії, лиш працювати
з подвійною енергією й витривалістю.

УКРАЇНА, ПОЛЬЩА Й РОСІЯ

Під цим заголовком приносить «Pravo Lidu» с т а т т ю  проф. М.Гру- 
шевсъкого, призначену для інформації чехів. А втор  є приклонником ц ен т
ральної теч ії укр[аїнських] соціалістів-]революціонерів]. Передрукову
ємо її в українському] перекладі як визначний голос проти Петлюри й 
петлюрівщини.

Редакція

Останні події знову збудили зацікавлення українським питанням і ви
кликали багато статей в чеській пресі, між іншим і в «Pravo Lidu». Шкода, 
що недостача інформацій не все давала змогу авторам цих статей вірно освіт
лити стан речей. Це спонукало й мене зі свого боку зробити кілька додатків і 
поправок.

«Договір з Польщею», заключений Симоном Петлюрою 22 квітня*, і 
«спільний наступ» його з поляками на Україну (наводимо ці слова в лапках, 
бо — це мусить бути зовсім ясним — в дійсності Петлюра і його група дають 
лише своє ім'я і більше нічого для польської займанщини на Україні) являють
ся справою малої жменьки людей, котрі поставили собі задачею за всяку ціну 
утримати за собою химерну ролю української влади.

Ліві українські партії гостро осудили цю політику. Конференція партії 
українських соціалістів]-революціонерів (центру), найбільшої з українських 
партій (боронячи інтересів бідного українського селянства), вже у вересні 
1919 p., коли стали поширюватися лише неясні чутки про якісь декларації на 
користь польських зазіхань*, зроблені представниками Петлюри, з усією 
рішучістю висловилася проти правомочності таких актів і нап'ятнувала їх як 
зраду українського народу*. Члени партії, котрі ще зіставалися в соціалістич
нім кабінеті Мазепи, вийшли з нього*, коли правительство Петлюри почало 
зовсім відкрито вести переговори у Варшаві*.

В лютім 1920 р. закордонні групи українських соціалістів] -революціонерів 
і лівих соціал-демократів (комуністів) об'єдналися в блок* на основі рад і по
становили собі метою здійснення єдиної радянської (совітської) республіки на 
цілій етнографічній території України. В переговорах з представниками совітської 
Росії вони вияснили ту основу, на якій могли б зміцнитися сталі приязні від
носини між Радянською Українською Республікою і Совітською Росією.
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Ліві соціалісти]-революціонери вже раніше, 1918 p., прийняли засаду 
рад (це була перша з українських партій, бо соціалісти]-революціонери цен
тру прийняли цю засаду кілька місяців пізніше, за часу київського Трудового 
конгресу), прилучилися до совітської влади України без усяких застережень, 
а в марті цього року злилися з Комуністичною партією (большевиків) Украї
ни*. Польська займанщина на Україні викличе, без усякого сумніву, як між 
українськими партіями взагалі, так і між українським населенням, зміцнене 
змагання до тіснішої одностайності з совітською Росією. (Про обставини, які 
гальмують тепер таку консолідацію, я напишу згодом).

Навіть між правими українськими партіями політика зближення з Поль
щею і куплі її допомоги ціною територіальних і соціальних уступок визвала 
поважну опозицію. Не тільки серед галицьких партій, для котрих це питання 
зі зрозумілих причин ближче до серця, бо Галичина є першим предметом 
торгівлі між польськими імперіалістами і українськими претендентами на 
владу, — але і серед націоналістичних партій Великої України повстає досить 
виразна опозиція проти польсько-українського союзу, яка мало доброго обіцяє 
Петлюрі та його товариству.

Дійсно, з українського, як соціального, так і національного становища — 
прийнята Петлюрою політика польської орієнтації просто нікуди непридатна.

Для України, котра з огляду на свою соціальну будову може існувати 
самостійно або автономно лише як с о ц і а л і с т и ч н а  республіка, союзни
цею могла би бути єдино с о ц і а л і с т и ч н а  Польща, задоволена своєю 
етнографічною територією і вільна від імперіалістичних зазіхань. Це є Поль
ща будуччини, до наближення котрої мають змагатися всяким чином всі 
дійсно зацікавлені в певнім і тривалім мирі та в добрих міжнародних відноси
нах. Така Польща буде цінною сполукою між Росією, Україною, Білоруссю 
й надбалтійськими республіками — з одного боку, а Чехословаччиною та 
південним слав’янством — з другого.

Але теперішня Польща, під пануванням шляхти, клерикалів і імперіаліс
тичної буржуазії, з їхніми ягеллонськими традиціями, не може бути союзницею 
ані для України, ані для Литви. Вона розуміє своє відношення до них лише як 
гегемонію й відновлення старої ягеллонської Польщі, Литви та Малорусі. Ви
ступаючи з програмою «дезанексії Польщі в границях 1772 p.», вона підносить 
своє польське право на українські й білоруські землі, і ясно, що при такім 
становищі існування Української Республіки внутрі цих границь для польської 
політики мислиме лише в виді якоїсь васальної, залежної одиниці, послушної 
польській верховній владі.

Щодо соціального боку, то тут зовсім виразно виясняє справу польська 
соціалістична преса1. Ось що пише «Robotnik», порівнюючи новий польський 
похід на Україну з походом минулого року на Литву, який замість визволення 
приніс нову неволю селянства в інтересах польського великопанства:

1 Автор має мильні погляди на становище P .P .S .*  і її преси в українській справі. Поль
ські пепесовці тільки позірно ріжняться в ній від польських націонал-демократів і інших 
буржуазних партій. Коли останні є за одвертою анексією* українських, білоруських і литов
ських земель, то перші обстоюють анексію цих земель тільки в замаскованій формі: федера
ції з петлюрівською Україною.
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«Знову за посуненням фронту до нутра України, як зграя гієн і шакалів, 
тягнуть офіціальні і неофіціальні уповноважені польського «stanu posiadania». 
Польські поміщики не беруть на увагу державно-дипломатичних договорів. 
Для них досить наступу. Для них це чиста сторінка, на котрій можна буде 
написати великошляхетську програму — відновлення великих маєтків і зни
щення усіх слідів революційної анархії».

Так зовсім вірно освітляє цей наступ польська соціалістична преса і в 
світлі цього пояснення стає зовсім зрозумілою вістка з Кам’янця-Подільсько- 
го, що в новім кабінеті Петлюри портфель міністра земельних справ одержав 
поляк, а посаду товариша міністра внутрішніх справ — также поляк*, котрий, 
очевидно, і буде справжнім господарем міністерства під номінальною фігурою 
міністра, приватноморського офіцера, котрого для більшої важності іменува
ли адміралом. Розуміється, цей польський «товариш міністра» полишить 
адміністративні можності польському міністрові земельних справ для здійс
нення «земельної реформи» в інтересах польських великих дідичів.

Зрозуміло також, що цей великошляхетський режим зовсім непридатний 
не тільки для місцевого селянства, але і зі становища національних українських 
інтересів. Одним з основних завдань революції, як їх розуміли всі, навіть і 
праві українські партії, була завжди повна ліквідація шляхетського землево
лодіння, і в цьому пункті нема місця для жодних компромісів.

А  польська гегемонія є зовсім неможливою як програма, вже з тої самої 
причини, що вона несе з собою розділення України.

Ніякі, ані найвідважніші польські імперіалісти не можуть мріяти про 
упевнення польського панства в Харківщині, Полтавщині, Донеччині або над 
Азовським морем. Яку б форму не придали вони цій своїй державі — форму 
унії, федерації чи конфедерації — Україна в цілім своїм етнографічнім складі 
не може підпасти під гегемонію Польщі. Об'єднання України в цілість можна 
собі уявити лише з Росією, але не з Польщею.

À  тим часом єдність України в її етнографічних границях є знову-таки 
основною вимогою, за котрою міцно стоять всі українські партії.

З  самих лише цих причин комбінація Петлюри і товариства як програ
ма — неможлива. Яко маневр вона також не обіцяє нічого доброго. Якою б 
короткою не була польська займанщина (можливо, що вона навіть дуже ско
ро промине!), вона не дає нічого позитивного, а вносить до українського 
життя лише плутанину й незгоду.

Не кажучи вже про те, що вона компромітує українську державну думку 
в очах люду цею спілкою з польськими великими поміщиками, вона дає змо
гу всім тайним і явним ворогам українського відродження спекулювати на цей 
поділ України на «большевицьку» і «протиреволюційну».

Україна розділяється на два ворожих табори і очевидно, що одночасно на 
Правобережжі енергійно переслідується українців по підозрінню в совітських 
(радянських) переконаннях, на Лівобережжі — по підозрінню в «протире- 
волюційнім націоналізмі». Все це загрожує лише до тяжкого дотеперішнього 
погрому України долучити ще нові культурні й господарчі муки.

На «відступленні» Польщі західних українських областей, проголошенім 
Петлюрою, я не буду спинятися, бо цього «договору» не можна вважати пра
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вомочним актом*. То є особиста справа Петлюри і його спільників, яка харак
теризує лише спосіб їхньої діяльності і яку засудить люд. Я думаю, що цього 
акту ніколи не внесеться на ствердження народного представництва, котре 
єдино могло би надати йому правної сили, — бо таким безнадійним є він!

Взагалі я думаю, що жаден поважний і відповідальний український діяч 
не відважиться прикласти руку до цеї політичної комбінації, найневдатнішої, 
яку лише можна собі уявити. Підтримує її лише ріжна публіка, котра вибила
ся з колії наслідком большевицького наступу і відірваності від України, всяка 
братія, яка шукає змоги приживитися, доки життя не принесе чогось певні
шого. Але на цьому елементі не можна нічого будувати!

КУЛЬТУРНА КРИЗА НА УКРАЇНІ

Пишучи до вас минулого року, дорогі земляки, звертав я вашу увагу на 
тяжку культурну кризу, яка насувається на Україну* і тепер уже дає себе від
чувати в усій своїй небезпеці для нашого культурного й національного жит
тя — заникання української книги. Вісті, які тепер приходять з України, ма
люють направду жахливий образ з одної сторони — незвичайного запотре- 
бування книги, з другої — повного її браку.

Як ви знаєте, міста на Україні, так само, як і в Росії, переживають тяжкі 
часи; життя відпливає на села. Селяни, замкнувшись від усяких сторонніх 
втручань, стараються власними засобами і заходами задоволяти всі свої по
треби. Між іншим дбають і про освіту й науку своїх дітей: будують і направ
ляють шкільні будинки, відкривають нові школи, де їх не було, організовують 
по селах навіть гімназії, розшукують учительські сили і забезпечують усім 
потрібним, асигнують мільйони гривень на книжки й посилають за ними фіри 
за 200—300 кілометрів до Києва, Полтави, Черкас — де були видавництва 
(бо пошти й транспорту фактично нема). Але — сі висланці здебільшого 
вертають з порожніми руками або привозять ріжні останки колишніх книжних 
запасів, те, що припадком їм впало до рук.

Торг книжками став в значній мірі покутним — через свою неорганізо
ваність. Багато книжних останків поховалось, тому що совітський комісаріат 
викупив їх примусово за совітські гроші, які, сливе, не мають ніякої вартості, 
але чимало книгарень переорганізувалось в кооперативи й ведуть торг далі. 
Біда тільки, що завмирає книжкова продукція!

Друк книг на совітській території України іде дуже швидко. На перешко
ді стоїть недостача паперу й непевні загальні обставини праці й продукції. 
Совітські комісари прикладають всякі старання до того, щоб пустити в рух ті 
фабрики паперу, які були на території України, але є їх дуже мало (Україна 
жила переважно папером фінляндським) і продукують вони досі, невважаю- 
чи на всі зусилля, паперу дуже мало, так що він весь іде на урядові потреби, 
а для книжки з того не лишається нічого. Останки давніших запасів взято під 
совітську контролю, і з них хіба тільки потайки можна щось ужити на книгу. 
Все се хиби, які випливають з тяжкого стану продукції й розподілу продуктів,
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а не з якогось злого настрою для української книги, бо освітня справа лежить 
в руках комісара-українця, і взагалі уряд заявляє охоту всяко служити укра
їнській культурі. Тим не менше стан такий катастрофічний, як отеє описують 
свідомі справи й безсторонні люди, з слів котрих отеє пишу.

Під польською окупацією справа стояла небагато краще. Хоч тут не було 
такої урядової контролі, то польські реквізиції і вся божевільна економічна 
«політика» польського уряду в останнім результаті припинила теж книжкову 
продукцію. Книжні запаси стояли під вічною загрозою польських реквізицій. 
Так при нагоді уродин Пілсудського, мовляв, для ріжних друків з приводу 
такого національного свята реквізовано запаси паперу ріжних видавництв, які 
чи в цілості чи в часті, того вже не знаю, були продані зараз же ріжним по
кутним продавцям і стали предметом дальшої спекуляції. В результаті сього 
всього — нечуване здорожіння паперу й книги. Ціна лихого паперу перед 
польською евакуацією дійшла 1250 гривень за кільо! Хрестоматія українсько
го письменства на 146 сторінках, випущена в Кам'янці і дуже низько обрахо
вана супроти коштів продукції, дістала ціну — тисяча гривень за примірник. 
Коментарів се чей не потребує!

Сей катастрофальний стан лягає всім тягарем на українське шкільництво, 
освіту й культуру. Селянство хоче української школи, української освіти, 
української книжки. Ті дебати, які велись два-три роки по селах про те, яка 
має бути школа — українська чи російська, вже не мають місця, се питання 
для них рішене. Національна свідомість за сі роки народної боротьби за само
стійність виросла незвичайно. Але бракує для неї засобів, бракує культурно
го й освітнього матеріалу. В школах приходиться вчити без книжок або за 
браком українських вживати російських та польських. Нема книг для само
освіти. Нема книг для лектури. Твори найважніших письменників, навіть сам 
«Кобзар», стає рідкістю, якої не можна за ніяку ціну докупитись. Ситуація 
незвичайно грізна для нашого культурного життя.

Пишучи до вас минулого року, я звертав вашу увагу, що ви багато могли 
б помогти нашому народові в такій пекучій справі. Не якими-небудь жертва
ми чи складками, а організованим закупом для вашого вжитку українських 
книжок і замовленнями тим українським видавництвам, які минулого року 
почали були досить широку видавничу роботу за кордоном* — в Відні, Лип- 
ську, Празі. Якби ваші культурно-просвітні інституції, книгарні й кооперати
ви об'єднали свої книжні закупи й ввійшли в умову, скажім, з українським 
кооперативним представництвом за кордоном, означили число примірників 
кождої книги, які ви взяли собі до розпродажі і у себе повели агітацію для 
поширення української книги, так щоб кождої популярної книги — чи то на
укової, чи то з красного письменства у вас, в цілій Америці розходилось тисяч 
5 прим., то сим би ви дали змогу українським видавництвам вести свою ви
давничу роботу за кордоном постійно і продукуючи книгу для вас, заразом 
друкувати її й для вжитку краю, щоб при першій можливості туди її пере
правляти. Те, що ви друкуєте у себе в Америці, не може піти до краю через 
дорожню американської валюти. Але те, що друкувалось би при такій вашій 
помочі за кордоном і нам би недорого коштувало і для продажі в старім краї
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було б можливо, і ви б зробили тим велику прислугу свому народові — поді
бно, як інші народи мали таку користь від своїх земляків в Америці. Вказував 
я вам приклад американських вірмен*, що на своїх плечах винесли культурну 
роботу для свого краю в останніх роках, хоч їх є, може, десята частина вашо
го числа.

На жаль, голос мій не зробив у вас відповідного вражіння. Рік минув, 
обставини погіршились. Багато видавництв ліквідувало свою роботу, вичер
павши всі засоби, які у них були, і не маючи закордонної валюти для її про
довження. Інші припинили свою діяльність з тих же причин. Новий шкільний 
рік починається в обставинах незвичайно прикрих, які грозять нашому 
культурно-національному життю втратами тяжкими й ненагородимими. Тепер 
уже трудніше їм запобігти. Але ще дуже багато можна зробити, коли б ви, хоч 
і з опізненням, подумали над сею справою!

Прага, 24  серпня 1920

ЛІКВІДАЦІЯ КОМІТЕТУ 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

В днях 19—31 серпня відбулись в Карлсбаді ліквідаційні збори Комітету не
залежної України*, котрими закінчилась діяльність комітету яко такого і до
ведення до кінця його видавничого плану передано вже Українському] со
ціологічному інститутові. Про діяльність комітету має бути видана осібна 
брошура, але тим часом я вважаю потрібним сею дорогою познайомити вас з 
його діяльністю і мотивами ліквідації, як тому, що американськими організа
ціями були дані засоби для діяльності, так і тому також, що в сім малім епізо
ді — ліквідації комітету — відбилась та болюча трагедія, котру переживає 
тепер українське життя.

Гадка про заснування «КНУК» виникла в Парижі літом минулого року 
в соціалістичних українських кругах*, в часі між Амстердамською і Люцерн - 
ською конференцією соціалістичного Інтернаціоналу*, під вражіннями тодіш- 
них подій і обставин. Болюче відчувались тоті помилки, допущені правитель
ством Директорії й її офіціальними заграничними органами, на котрі була 
вложена інформація світового громадянства про змагання українського на
роду до суверенності, і нотувалась потреба поставити сю інформацію й орга
нізацію зв'язків з провідними кругами світової мислі й руху на інші дороги. 
Живий рух в соціалістичних кругах і спішні, як здавалось тоді, заходи коло 
відбудування Інтернаціоналу, подавали надію, що в сій сфері між соціалістич
ними партіями покривдженим народам Росії вдасться знайти не тільки зро
зуміння, але й реальну підтримку й поміч в труднім становищі між двома 
погрозами: централістичної большевицької Росії, яка тоді побідно наступала 
на всіх фронтах, і реакційних сил Колчака, Денікіна й Юденича, котрим ста
ла саме до помочі Антанта.
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Спільно з представниками соціалістичних груп інших народів бувшої 
Росії був обдуманий план заснування спільного органу оборони інтересів ви
зволених народів*, обмірковано акцію в найближчій Люцернській конферен
ції соціалістичного] Інтернаціоналу, зав'язано зв'язки з іншими соціалістич
ними партіями.

Спеціально в українській справі постановлено: для інформації чужоземної 
публіки видати серії наукових підручників і брошур про історію, письменство, 
мистецтво, географію, економічне і політичне життя України, а для тіснішого 
зв'язку з світовою демократією й соціалістичними партіями рішено по змозі 
закладати відділи комітету в головніших центрах.

На матеріальну підмогу, за неможливістю розвинути ширшу агітацію на 
Великій Україні і в Галичині, що переживали тоді тяжку російську та польську 
окупацію, — раховано головно на наших земляків в Америці*. І справді, наші 
американські брати сердечно відізвались на зазив «КНУК» і поспішили зі 
складками і жертвами* з усіх частин американської еміграції: з Сполуч[ених] 
Держав, Канади й Бразилії, так що «КНУК» зараз же одержав хоч невели
кий все-таки дуже цінний фонд на початок і міг приступити до реалізації 
своїх планів — хоч в скромних розмірах1.

Люцернська конференція Інтернаціоналу, в котрій взяли діяльну участь 
члени бюро «К Н У К »*, наповнила їх надіями. Представники соціалістичних 
партій визволених народів Росії, виступаючи солідарно, багато зробили для 
висвітлення своєї позиції між двома російськими централізмами — червоним 
і чорним — і добились безумовного признання своїх народів на повну само
стійність і суверенність, заразом зав'язали широкі зв'язки з соціалістичними 
партіями Заходу. Справа відродження Інтернаціоналу стала, як здавалось, на 
добру дорогу. Сподівались, що він стане великою світовою силою, регулятором 
національних відносин, візьме в свої руки Лігу Націй, зробить її своїм органом 
і виступить посередником в заплутаних відносинах Східної Європи.

Під сими гаслами й став виходити в двох виданнях, французькім і англійськім, 
наш орган «L'Europe Orientale» — «Eastern Europe», спільний орган нових 
республік Східної Європи, котрого, одначе, і матеріальне, і літературне ведення 
спало, головно, на українську групу, хоч формально комітет складався з пред
ставників всіх народностей, і вони дійсно взяли участь в журналі. Українська 
група крім «КНУК» мала підмогу від Паризької Української національної ради 
(також фінансованої нашими американськими братами) і одержала обіцянку 
запомоги від тодішнього соціалістичного кабінету Української] Нар[одної] 
Республіки (він складався тоді з соц[іал]-демократів] і соціалістів]-револю
ціонерів])*, і се давало надію поставити видання часописі на міцний ґрунт.

1 Повний виказ жертв буде оголошений «КН У К» в падолисті 1919 p .* Після того при
була тільки одна жертва — від редакції «Праці» в Прудентополіс, що прислали на мої руки 
20.000 французьких] франків* і просили розділити сі гроші в запомогу «голодним галиць
ким братам» і на політичну мету — я розділив сю суму по половині між галицькими запо- 
моговими інституціями «КН УК». В сумі «КН У К» зібрав 47.402 французьких] франків*, 
%того з Злуч[ених] Держав прийшло 26.300 (з  них від Нар[одного] комітету в Нью- 
Йорку — 25.000), з  Бразилії — 16.300 (від Укр[аїнської] Нар[одної] ради — 6.300 і від 
ред[акції] «Праці» — 10.000), решта — з Канади (4.800).
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В інтересах дальшого розвою зв'язків і популяризації і української спра
ви з відділів «КНУК» передусім рішено заснувати філію в Женеві*. Там мав 
відбутись (в місяці лютім) найближчий соціалістичний конгрес*, котрому 
надавано рішаюче значіння. Там же мав бути осідок Ліги Націй, на котру ще 
покладано великі надії — в сподіванні, що її таки візьмуть під свій вплив 
демократичні й соціалістичні партії парламентів. При кінці року сподівались 
відкриття її сесії в Женеві і тому «КНУК» енергічно взявсь організувати там 
свій відділ. Представники інших народів бувшої Росії, які знайшлися в сім 
старім інтернаціональнім центрі, стріли сю ідею з великим почуттям, женевське 
громадянство так само. Щоби скріпити український осідок в Женеві, «КНУК» 
жертвував також з своїх невеликих фондів підмогу новозаснованому там 
українському клубові на його організацію*.

Після обміркування сеї справи з представниками інших національностей 
признано найбільш доцільною річчю організацію спеціального товариства, яке 
би прийняло на себе пропаганду в інтересах народів бувшої Росії і під його 
фірмою урядити ряд мітингів, конгрес представників сих народів, заснувати 
спільний орган (або перенести сюди видання («L'Europe Orientale»), зало- 
жити і спільне інформаційне бюро, телеграфічне агентство і т. ін.

Помалу сі плани почали реалізуватись. Засновано Комітет незалежності 
нових республік бувшої Росії*, зложений з представників сих народів, і 
«Швейцарську Лігу незалежності ре[с]публік, які вийшли з бувшої Росії»*, 
зложену з визначніших представників місцевої швейцарської інтелігенції, яка 
взяла на себе пропаганду ідеї независимості в місцевих кругах. Під її фірмою 
були організовані два ефективні віча: перше загальне, яке виясняло справу всіх 
сих нових республік, друге спеціальне — в справі України*, яке інформувало 
про її становище, права і змагання. Те і друге в переважній мірі було ділом 
«КНУК», його енергії і ініціативи. Особливу увагу він при тім звертав на 
справу Галичини: в її обороні «КНУК» видав осібну відозву до цивілізовано
го світу*.

Паралельно з сим ішла також робота коло проектованих «КНУК» інфор
маційних видань. Були приготовані до видання книги: історія України* (спеці
ально написана так, щоб були в ній відповіді на ті питання, котрі інтересують 
тепер чужостороннього читача, — напр., вияснено історію ріжних назв Украї
ни, її національні культурні відносини до Польщі й Москви, ті обставини, що 
вели до сформування окремішньої української народності, і ті, що сей процес 
гальмували, і т. ін.), далі — антологія українського письменства, І частина* 
(від початків і кінчаючи добою від 1860-х pp. до нинішнього часу). Також 
«Економічна географія України»*. Інші проектовані і замовлені авторами кни
ги не дійшли кінця. Натомість приготовлено кілька томів матеріалів до історії 
Української революції*, призначених передусім для української публіки, щоб 
нейтралізувати ріжні недокладності, баламутства й односторонні представлен
ня про сю добу, ширені ріжними, чужими й своїми, авторами.

Та вже тим часом заходили обставини, які входили в дорогу первісним 
планам «КНУК» і унеможливляли їх здійснення. Виникали вони як з загаль
ної ситуації, так і з змін в українській політиці.
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Многонадійний соціалістичний рух, що — здавалось — обіцяв невдовзі 
дати рішаючу ролю соціалістичним партіям, затримався внутрішнім розді
лом — розкол між правими, соціалістами парламентаристами, і лівими, при
хильниками совітського принципу і III Інтернаціоналу. Внутрішня боротьба 
зразу ж підтяла впливи соціалістів в політиці. Погром соціалістів при виборах 
до французького парламенту відкрив сю небезпеку. Під натиском лівиці пар
тія незалежних соціалістів Німеччини вийшла з II Інтернаціоналу і тим по
ставила хрест над надіями його відродження; пізніше її слідами пішли соціа
лісти французькі, і після того не було чого лишатись і іншим: українські со
ціалісти вийшли також. Старий Інтернаціонал став фікцією — але й новий, 
московський, не міг стати об'єднуючим центром через те, що не визнавав 
інших партій, крім комуністичних. Не стало того світового трибуналу, на котрий 
покладали свої надії покривджені народи і українці між ними. Після сього й 
Ліга Націй стратила в їх очах всякий інтерес: вона стала тільки новою формою 
старої Найвищої ради Антанти, що засудила український нарід на неволю 
полякам і росіянам*.

З  другого боку, офіціальна політика Укр[аїнської] Нар[одної] Республі
ки набирала такого характеру, що «КНУК» був змушений все різче відме
жовуватись від неї і від тих, хто її репрезентував перед світом. Почалось се з 
Галичини, за свободу котрої против засуду Антанти на віддання Галичини 
Польщі, а Буковини — Румунії «КНУК» уважав своїм обов'язком якнай
рішучіше виступити*, а тим часом виявилось, що Директорія Укр[аїнської] 
Нар[одної] Республіки вже в маю 1919 р. рядом декларацій дала свою згоду 
на анексію Галичини Польщі, Буковини і Бессарабії — Румунії*. Потім при
йшла варшавська декларація 2.XII про далекоідучі уступки Польщі* і тісний 
союз з нею, завершений угодою 22-го квітня*, і ся політика викликала глибо
кий розділ як серед цілого українського громадянства, так і серед «КН УК», 
зложеного на основі персонального принципу з представників ріжних партій 
і людей безпартійних.

Тимчасом як праві українські елементи готові були миритись з сею полі
тикою і навіть вітали похід поляків на Україну, в лівих кругах ширилось пере
конання про неминучість нового розриву з буржуазними партіями, тіснішого 
зближення між собою партій радянських і порозуміння з совітською Росією 
в спільній акції против контрреволюційних змагань світового капіталу. В таких 
умовах політичні виступи для «КНУК» ставали неможливими. Члени радян
ських партій не могли працювати в нім разом з оборонцями польської або 
індиферентами орієнтації в сій справі.

Розбивала от ся польська орієнтація і відносини до України інших народів 
б[увшої] Росії та нищила ту платформу, на котрій стояв «КНУК». Литовці, 
напр., після груденської декларації заявили, що вони не можуть виступати 
дальше спільно з українцями, коли ті підтримують претензії історичної Поль
щі. Подібне було й становище білорусів. Ідея спільності інтересів народів 
б[увшої] [Росії] дістала тяжкий удар. Конфлікт вийшов також між кавказь
кими групами (у Відні з азербайджанцями). Продовжувати в таких обстави
нах спільний орган нових республік ставало все трудніше.
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Супроти сього вже на зборах «КНУК», відбутих 25.IV, було сконстато- 
вано, що дальша політична робота комітету в його теперішнім складі являєть
ся неможливою*, а науково-інформаційна може бути передана Українському] 
соціологічному] інстит[утові] як то було передвиджено регуляміном комітету, 
прийнятим на падолистових зборах*. Тим більше, що перспективи широкої 
видавничої акції, такої, щоб для неї варто було продовжувати існування 
«КНУК», поборюючи всі політичні розходження змінами особистого складу 
і т. ін., теж не було.

Виявилось, що матеріальна поміч, подана комітетові американськими 
земляками, має характер одноразовий, а не постійний: після того, що було 
надіслано в перших місяцях існуваня комітету, більше жертв не приходило 
ніяких1. Очевидно, страшна біда, що впала на Галичину, відтягнула в сей бік 
увагу наших американських братів, і «КНУК» не вважав для себе вказаним 
ослаблювати сю увагу якими-небудь новими відкликами про жертви для ньо
го. Тим часом покриття видатків «L'Europe Orientale» всім тягарем упало на 
нього. Обіцянка підмоги на се видання, дана українським урядом, не була 
додержана; соціалістичні партії вийшли з уряду з кінцем 1919 р., так що вся
кі надії на поміч з сеї сторони зовсім відпали, і внаслідок вказаних міжнаціо
нальних непорозумінь дефіцит видання спадав на скромну касу «К Н У К »2.

Те, що зіставалося в ній, при найбільшій економії (в інтересах сеї еконо
мії рішено перенести друк книжок до Праги*, і тут зорганізовано осідок 
«КН УК» весною сього року) могло вистарчити на видрукування кількох 
приготовлених книг. Випуском їх міг зайнятись соціологічний] інститут і про
тягати далі задля сього існування «КНУК», що у одних міг викликати по
більшені надії, а у інших — страхи і підозріння — се не мало рації.

З  сих мотивів вже на тих квітневих зборах рішено було комітет ліквідува
ти і скликати для сього ліквідаційні збори під час вакацій, в часі і місці такім, 
щоб можна було зібрати якнайбільше членів. Сі збори й були остаточно скли
кано в Карлсбаді на день 18.VIII і другого дня по сім терміні відкрили свої 
наради. Зібрані члени одноголосно постановили діяльність «КНУК» припи
нити, майно його ліквідувати і обсудити становище комітету, згідно з побажан
ням регуляміну передати Українському] соціологічному] інститутові, вложив
ши на нього обов'язок з сього фонду, в границях матеріальної можливості, 
виконати видавничий план, прийнятий отсими зборами. А  саме, окрім історії 
України (що вже кінчиться друком) і І частини антології українського] 
письменства (що тепер друкується), видати економічну географію Фещен- 
ка-Чопівського, II частину антології і матеріали до історії Української рево
люції (перший том їх, написаний П.Христюком, вже прийнятий до друку, 
дальші томи пишуться — тт. Лозинським і Христюком). Я, як організатор

1 Була сього літа ще одна поїлка, призначення котрої мені досі зістається невідомим: 
при кінці червня прийшло з Нью-Йорку 1100 чеських корон, банковим переводом без озна
чення для чого. Я просив би дуже, хто знає, пояснити мені, від кого і на що післано ті гроші.

2 Всього на видання « L ’Europe Orientale», окрім приходів з передплати й розпродажі, 
витрачено около 45.000 фр[ранцузьких] фр[анків], з того Українська група покрила 25.000, 
а Паризька Національна] рада дала 10.000 і 15 тисяч з верхом «КН У К», інші групи разом 
покрили несповна 20.000 фр[анків].



Лист від проф[есора] М .Грушевського 283

соціологічного] інституту, сі умови прийняв, але зажадав, щоб ліквідаційні 
збори «КНУК» ще раз зібрались потім — прийняти справоздання з виконан
ня свого плану*. На тім діяльність «КНУК» закінчилась1.

З  щирим жалем пишу сі останні слова. З а  недовгий час своєї діяльності 
«КНУК» розвинув роботу живу, корисну многосторонньо, і я певен — іс
торик українського життя пом'яне незлим тихим словом і його, і тих амери
канських земляків наших, які в сю тяжку хвилю його підтримали. Але обста
вини показались сильнішими від його доброї волі. Сі обставини унеможлив
люють зараз всяке ширше об'єднання на національнім ґрунті і змагання 
одиниць зістається безсильним.

Клин, два роки тому вбитий правими українськими групами — їх захо
дами коло німецької інтервенції і против Української революції, — з часом 
тільки глибше проходить в наше національне тіло. Треба, мабуть, якогось 
сильного руху в самій Україні, а не на еміграції, що[б] викинути його відти.

18.ІХ.1920

ЛИСТ ВІД ПРОФ[ЕСОРА] М.ГРУШЕВСЬКОГО

Відень, 20 березня 1921 р.

Дорогі земляки!
Як бачу, мої осінні дописи до ваших часописей про гірку біду наших людей 

на чужині викликали серед вас заінтересування й щиру охоту помогти своїм 
нещасливим братам. Сього місяця прийшло на мої руки вже з десять пере
казів, більших і менших, котрі вичисляю нижче2, а крім того маю відомості,

1 Про Укр[аїнський] соціологічний] інститут, його засоби й плани, я писав до ваших 
часописей на початку сього року*. При кінці року подам знову*.

2 Протягом останніх трьох тижнів по нинішній день я одержав такі ордери*:
1. Від Українського робітничого союзу в Скрентоні на 33.335 чеських корон — гроші сі 

банк переказав поштою, а що мене під той час в Празі не було, то пошта завернула гроші 
банкові, а він запитав Скрентон, чи має післати на іншу адресу.

2. Від української громади з дільниці Фермавнт Авеню в Філадельфії 110 доларів.
3. Від рятункового комітету тої ж громади, складка тов. «Мир», тов. «Січові стрільці», 

«Укр[аїнська] громада», Бр[атство] св. Василія і Січові організації 100 дол[арів].
4. Збірка українських дівчат в Філадельфії на коляду для хорих жовнірів в Чехослова

ки (два перекази) 4.283 ч[еських] кор[он].
5. Від Запомогового комітету тов[ариства] Провидіння в Філадельфії (2 перекази) 

65 доларів.
6. Від д-ра В. Сіменовича в Чикаго з фондів Українського Червоного Хреста 12.000 

ч[еських] кор[он]. 0
7. Від Комітету злучених товариств помочі Україні в Нью-Йорк, Н[ью-]Дж[ерсі] 

14.285 ч[еських] кор[он].
8. Від тов[ариства] «Української школи» в Бостоні 9.000 ч[еських] кор[он].
3  сих грошей досі інкасував я ордер 7, а під ч. 8 гроші були післані просто до комітету, 

і на загальних зборах його в присутності о[тамана] Жуковського розділені по половині, згід
но бажанню жертводавців: половина — гуцулам-збігцям, половина — інтернованим в Лі- 
берці. На інші ще не маю авізів, що довершене інкасо.
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що й на інші адреси поприходили від вас гроші з відкликами до тих дописів. 
Дуже тішуся з того, бо нема правди діти, прикре то робило вражіння, коли 
минулого року і з краю і з ріжних позакрайових інституцій почали чутись жалі, 
що, мовляв, американські наші брати щось припинили поміч запомоговим 
організаціям, начеб закрили своє ухо і серце до тяжких страждань своїх бра
тів в краю і на вигнанні.

Несподіваним було для мене, що гроші почали приходити на мою адресу, 
а не на ті запомогові організації, які я вказував. Я досі не займався організа
цією запомоги, бо до того є інші ріжні інституції. Коли минулого року в моїх 
руках опинились призначені редакцією «Праця» в Прудентополіс* на запо
могу «голодуючим братам Галичини» десять тисяч французьких] франків, я 
їх розподілив між запомоговими організаціями Галичини по мойому найкра
щому розумінню. Коли тепер стали приходити перекази на більші суми, при
значені для втікачів і емігрантів, інтернованих, хорих і т. ін., часом з ближчим 
зазначенням їх категорій, часом без ближчих вказівок, я для кращого розпо
ділу упросив генерала Жуковського (б[увшого] військового міністра Україн
ської] Республіки, а потім ревізора воєнних українських місій за кордоном), 
аби він об'їхав головні місця пробутку вигнанців, інтернованих і т. ін. в Чехо- 
словакії, про котру згадували в своїх листах жертводавці: сам я був в Празі 
востаннє в січні сього року* і особисто такого об'їзду не міг зробити.

Отаман Жуковський звідав Підкарпаття і спеціально приглянувсь діяль
ності гуцульського запомогового комітету, який вас, як бачу, особливо заінте
ресував. Він вглянув в його діловодство, касові книги, оглянув кухню, котру 
він провадить. 12 березня в його присутності відбулись загальні збори, на котрих 
було вислухано справоздання першого виділу, вибрано новий (властиво, пере- 
вибрано весь попередній) і розділено підмоги з грошей, присланих з Америки. 
От[аман] Жуковський таким чином міг набрати досить доброго і повного по
няття про діяльність комітету і його відносини до місцевих утікачів-гуцулів.

Протоку до зав'язання комітету дала невеличка сума, передана мною, — 
а власне 100 швейцарських франків, себто 1.237 чеських корон, прислана 
п. Григорієм Тардою, учителем в Марцеліні (Парана). Я передав їх на руки 
п. Шекирика з Жаб'я, посла до Національної ради Галичини, який відвідав 
мене в Празі й представив тяжке положення гуцульських утікачів, які мусять 
тікати від нечуваного польського звірства за чеський кордон, на Закарпатську 
Україну і тут взимі без усякої помочі терплять велику нужду. Передаючи сі 
гроші, я поставив п. Шекирику умовою дальшої помочі, щоб для орудування 
сими грошима був організований комітет. Такий комітет і зав'язавсь 10-го 
жовтня з місцевої (біженецької) укр[аїнської] інтелігенції і самих гуцулів під 
головуванням місцевого нотаря-українця, який в своїм характері чеського 
урядника міг бути посередником і оборонцем комітету перед адміністрацією.

Перед сим я не отримав ніяких грошей на рятункову акцію, окрім згаданого в тексті від 
редакції «Праці» і від п^Тадри. Була ще тільки одержана літом минувшого року сума 1100 
ч[еських] корон з Нью-Йорку, без пояснення від кого і на що, про котру я свого часу просив 
пояснення через часописі, але і не отримав. Коли хто понад те, що посилав щось на мою 
адресу, а в сім виказі його нема, зволить свою посилку рекламувати.
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Всього в розпорядженні комітету спочатку була дуже маленька сума: 3.552 
чеські корони. З  сими грошима, за поміччю місцевої філії Червогого Хреста, 
яка дозволила користуватись її кухнею і згодилась видавати безплатно для 
50 осіб денно по п'ять дека мучного (муки, гороху або фасолі) і по 1 дека сала, 
уряджено їдальню, з котрої користувалось пересічно коло 50 осіб; хто мав 
якийсь заробок, платив — за обід спочатку 4 кор[они], потім 5 кор[он], за 
вечерю спочатку 2, потім 3 кор[они], хто не мав заробітку, годувавсь на кре
дит, а крім того безплатно годувались ті втікачі, які перебували тут по кілька 
день, а потім справлялись вглибину краю. Для запомог явилась можливість 
тільки як тепер стали приходити від вас гроші. На сих загальних зборах роз
ділено запомоги, які прийшли з Бостона, і з суми, яка прийшла від Червоно
го Хреста з Америки на руки посла в Празі д-ра Смаль-Стоцького: 233 фун
тів 3 ш. 7 п. (так поінформовано про сі гроші от[амана] Жуковського). Роз
ділено всього 19.550 ч[еських] кор[он]. 44 збігцям, по 350, 400, 500, 
600 кор[он], в міру потреби, й мені прислано протокол. Дальшим завданням 
буде, з присланих вами грошей організувати поміч також тим родинам, які 
зосталися в краю, а особливо потерпіли від польського терору. Сподіватись 
належить, що виділ комітету, вибраний переважно з самих гуцулів (ревізійна 
комісія, натомість, зложена переважно з інтелігенції галицької і наддніпрян
ської) потрафить се перевести.

По дорозі от[аман] Жуковський звідав та зазнайомився з справою орга
нізації помочі.

В самій Чехії звідав він табір інтернованих в Ліберці*, вже голосне місце 
української недолі, про котре дійшли вістки й до вас. Він мав поручения пе
редати зараз присланих на рахунок вами грошей 3.500 ч[еських] кор[он] на 
сей місяць, познайомитися з організацією помочі і запевнити їм дальшу під
могу, бо я сподіваюсь, що по прочитанні сього справоздання ви, окрім післа- 
ного, ще для них пішлете.

Становище сих інтернованих дуже тяжке. Всього є тут 540 старшин, 
650 вояків, 65 жінок і 32 малих дітей (40 старшин і 200 козаків з італійсько
го полону, 20 старшин і 140 вояків з Наддніпрянщини, решта з Галичини). 
Дістають старшини і козаки однаково по 5 кор[он] денно на вікт і по півко- 
рони на інші видатки. Сим навіть самим тяжко прогодуватись, а годувати 
жінок і дітей, на котрих плата не йде, цілком неможливо. Тому табір в німець
кім Яблоннім*, що стоїть в кращих матеріальних і всяких інших умовинах, 
добровільно оподаткував себе на користь ліберчан: постановили давати їм по 
16% від усіх своїх приходів, причім рахується, що сі гроші належать Фондо
ві вдів і сиріт (локованому в «Дністрі»), а уділюються ліберецьким інтерно
ваним в позику, з обов'язком сплатити потім сі гроші згаданому фондові. Сих 
грошей ліберчани досі отримали около 50.000, приблизно приходить з сього 
на мужеську голову коло 2 кор[он] денно. Все-таки і з сим виходить дуже 
мало: ледво-ледво прогодувати жінок і дітей. З  Америки прийшло досі сюди 
48.000 ч[еських] кор[он].

Розпоряджається запомогами організація «Самопомочі» Українського 
робітничого табору в Ліберці. Про сю організацію от[аман] Жуковський від
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зивається з великим признанням. Строго запобігається всяким надужиттям. 
Всі гроші, які приходять до інтернованих збоку, переходять через організацію 
і з них стягаються уділені запомоги. В переддень приїзду от[амана] Жуков
ського, 15 марта прийнято новий статут і вибрано новий виділ організації. Доки 
стане присланих вами грошей, я буду посилати туди щомісяця. Але було б 
добре, якби ви ще їм післали.

Як не тяжке теперішнє становище ліберчан, вони бояться в будущині ще 
гіршого, а власне переводу до табору воєннополонених в Юзефові, наслідком 
якихось доносів. Там вони і [в] свободі будуть ще більше обмежені, і матері
альне становище погіршиться. Буду в сій справі писати до президента Маса
рика*, а вас прошу про їх гірку нужду пам'ятати.

В самій Празі, як ви знаєте, тяжко бідують сотки українського студент
ства. Бувши в січні в Празі, я підписав виладжену празькою «Академічною 
громадою» відозву, а перед тим передав з грошей «Праці» невелику суму. 
Коли тепер стали приходити гроші від вас, я просив от[амана] Жуковського 
порозумітись з «Акад[емічною] громадою» в справі постійнішої підмоги, 
передусім на поліпшення вікту, бо се мені було відомо, що студенти формаль
но голодають і заголодовуються до сухот і всяких інших хвороб.

Всього в Чехословаччині тепер 450 студентів і студенток, з того в самій 
Празі 300*, решта в гірничій академії в Пріжбрамі, Берні. Організувались 
вони в «Академічній громаді» торік*, але одностайності в сій організації дов
го не було: студентами наддніпрянськими опікувалось посольство Укр[аїнської] 
Нар[одної] Республіки, яке давало 26 студентам місячно по 300 ч[еських] 
кор[он], студентам-галичанам виплачувала підмоги місія галицька, се вело до 
розділу і фінансових непорозумінь між сими двома категоріями студентства. 
Нарешті в січні вибрано нову раду, скасовано окрему наддніпрянську секцію, 
і в лютім переведено новий рятунковий план, і контролю пильну над запо- 
могуванням. До запомог припущено тільки тих, що не мають приходу звідки 
інде і сповнювали свої громадські обов'язки. Отже, ті, що мають плату з 
німецько-яблонного табору, не дістають на прожиток нічого; ті, що рахують
ся в ліберецькім таборі і дістають звідти місячно 155 ч[еських] кор[он], одер
жують тільки доплату до норми. Норма для абсолютно беззасібних уставлена 
в 310 кор[он] на місяць, а то по такому рахунку: 100 кор[он] помешкання (се 
дійсно мінімальний чинш за покій), ЗО на снідання, ЗО за світло, 20 за пран
ня білля, 60 на доплату за обід і вечерю, ЗО на хліб, 36 на трамвайну картку,
4 на дрібні видатки. З а  доплатою 2 кор[он] денно вони мають обід і вечерю 
в їдальні американських методистів Ю мка*. На обід дістають зупу, півдека 
м'яса і трошки ярини, хліб мають приносити свій. На вечерю мають кавалок 
ковбаси, 4 —5 грам, і 5—4 грами хліба, окрім неділі, коли дістають какао і дві 
пампушечки. Се, розуміється, велике добродійство з боку американської 
організації: те, що вона дає за дві корони, по нинішнім цінам празьким варто, 
мабуть, коло 10. Але молодому організмові сього абсолютно не вистарчає, тим 
більше, що є між ними багато заголодованих в таборах польських, по арештах, 
інвалідів і т. ін. Тим часом на такім голоднім столі тепер живе 165 студентів! 
Шкода навіть науки в таких обставинах — бо велика частина по такій голо
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довці, коли й лишилася жива, мало здатна буде до роботи. По нараді з «Сту
дентською поміччю» Академічної] громади* було рішено, що на разі, поки 
стане грошей, я посилатиму місячно по 4.000 кор[он] (першу рату 18 березня 
їм передано), і з того буде щонеділі добра вечеря за 3 з половиною корони для 
всіх студентів, — раз на тиждень наїдяться завдяки вам. Але щоб поправити 
вікт на цілий тиждень, на се треба 2 5 —30 тис[яч] місячно. Адреса 
«Академ[ічної] громади»: Praha, II, Mariańska, 4. Для грошей: Zivnostenska 
Banka, Konto Ukraińska Akademichna Hromada.

Як бачите, високоповажані земляки, коли ви до мене звернулись, я рад 
вам послужити в сій справі в міру того, як гроші з тих переказів будуть ви
плачуватись банками, я їх розділюватиму сим і іншим організаціям, оскільки 
зберу про них відомості. Гроші, переказані досі, в більшості призначались для 
українців в Чехословаччині, тому я на тутешні організації передусім і звернув 
увагу; коли при посилці вказана спеціальна ціль, я з тим також рахуватимусь. 
Зроблю по силам моїм усе, щоб гроші ваші свою ціль осягнули. Нагодувати 
голодних і одягнути голих братів — дітей, жінок, молодіж, інвалідів, що стра
тили здоровля в службі свого народу, — се, очевидно, перший обов’язок ваш, 
і я не пожалую свого часу і труду, коли бажаєте в тім моєї помочі. Але є після 
того й інші потреби, про котрі прошу вас згадати собі. Прошу вашої помочі в 
моїй політично-інформаційній роботі тут, за кордоном. Прошу вашої підмоги 
для Українського соціологічного інституту*, для його наукових праць, котрі 
він випускає для своїх і чужих (напр., капітальна історія Української револю
ції, котрої вийшло вже дві книги, а дві в друку* — між іншими — перша 
історія Галичини за останні роки*, історія України*, вибір письменства* й інші 
книжки, що почасти вийшли й знаходять велике зацікавлення в чужинцях, що 
вперше знаходять нагоду добре познайомитись з справою, а інше друкується 
або готується до друку). Підтримайте видавництво «Борітеся — Поборете»*, 
що ставить своїм завданням висвітлення інтересів нашого трудящого люду, 
його суверенності й незалежності, на французькій мові.

Дорогі земляки! Згадалисьте при різдвяній коляді, що писав я про поміч 
нещасним вигнанцям* — шлють вони тепер через мене вам свою щиру сердеч
ну подяку! Згадайте на свято Воскресенія про нашу рідну Україну, що томить
ся в пекельній неволі, в руїні, в лабетах тяжкого ворога, і поможіть праці для 
забезпечення волі, незалежності і щастя нашому народові!

З  щирим привітом
М . Гру шевський

З  пересилкою грошей діються тепер взагалі всякі сикатури; кождий край, 
кождий банк позаводив ріжні формальності. Коли у банку тутешнім нема 
зголошеного підпису осіб, що виставляють чек, він бере собі його на інкасо і 
ся процедура для американських переказів триває коло двох місяців або й 
більше. Коли будете щось посилати на мою адресу, то найкраще буде, коли сі 
іроші ви виплатите в доларах в The National City Bank of New York в Нью- 
Йорку для Société de Bangue Suisse в Женеві на мій рахунок, котрий я в нім



288 БРОШ УРИ , СТАТТІ ТА ЛИСТИ .

маю. Тоді я гроші дістану і без утрати в валюті. Тепер відкрив рахунок в до
ларах для тих переказів, що прийшли від вас в Wiener Bank Verein в Відні, — 
туди тоже прошу посилати в доларах. Коли б переводили в ч[еських] коронах, 
то переводьте на біжучий рахунок мій в Zivnostenska Banka в Празі. Ім'я моє 
в женевськім рахунку пишеться Hruchevski, а в віденськім — Hruschevszky. 
Поштова моя адреса для найближчих місяців: Wien X IX , Hofzeile, 27, bei 
Tschetschel.

[ЛИСТ ДО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРОЖЖЯ» 

В НЬЮАРКУ]

Відень, 29 квітня 1921

Дорогі земляки-запорожці!
Нині одержав вашого чека на 3 350 чеських корон*. З  них 3 000 чеських 

корон будуть переслані грошима до наших вояків, інтернованих в Ліберці, в 
Чехословакії, а тепер перенесених до Юзефова*, котрі терплять тяжку нуж
ду, а 350 чес[ьких] корон, по потрученні видатків на штемпелі, кореспонден
цію і т. ін., будуть ужиті на закупно книжок, які розсилаю по таборах наших 
вояків інтернованих, біженців і вигнанців. Велике вам спасибі, що пам'ятаєте 
про ваших заслужених братів!

Ваш щирий
М.Грушевський

ЛИСТИ ДО МОЛОДІ 
(Пам’яті найдорожчих учеників і друзів: 

Івана Джиджори і Миколи Федюшки-Євшана) 

І
По довгій розлуці і певнім відчуженні знов довелося мені зійтись з мо

лоддю в довгих розмовах. Привід до того дали запросини «Драгоманівської 
громади» у Відні* висловити в її кругу свої погляди по сучасному моменту. 
Сповняючи се бажання, я в березні і квітні с[ього] р[оку] тричі виступав з 
короткими рефератами на теми, які вважав найбільш актуальними, виклика
ючи на дискусію зібраних. Далекий від гадки проповідувати які-небудь до
гмати, здобувати прозелітів для якої-небудь партійної програми, кого-небудь 
поборювати чи обвинувачувати, — я звертав увагу на необхідність ставитись 
свідомо до тих великих змін в житті політичнім, соціальнім і інтелектуальнім, 
які нам доводиться переживати — особливо нашій молоді, найбільш актив
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ному елементові, якому так чи сяк, невідомо коли і як скоро, але може бути — 
і дуже скоро, прийдеться стати активним громадянським елементом. Жвава 
дискусія, яка дійсно кождого разу вив'язувалась з приводу сих рефератів, дала 
мені цінний матеріал для пізнання ріжних течій, настроїв і поглядів молоді, 
котрі я хочу зужиткувати тепер перед ширшими кругами її, аби спільними 
силами усвідомити всю вагу моменту і потребу серйозного відношення до тих 
проблем, які він ставить перед нашим народом і спеціально — перед його 
найсвідомішою, найінтелігентнішою частиною.

По десяти літах знову приходиться мені вернутись до тем, порушених в 
моїх статтях, зібраних в книжці «Наша політика» (1911)*. З  усею щирістю 
і одвертістю, не з яких-небудь партійних чи конкуренційних мотивів, а в інте
ресах нашого народу, оминаючи всякі персоналії, не називаючи нікого по імені, 
виступив я тоді проти тих основних прикмет галицької політики, в ширшім 
розумінні слова, в котрих бачив велику небезпеку для нашого національного 
життя. Се розсварило мене тоді до ґрунту з тим, що я називав нашим (галиць
ким) «національним правительством», яке постаралось по сім «зробити мене 
нешкідливим» для галицького життя. Не скажу, щоб весь сей інцидент по
лишив в мені дуже приємні спомини*, — але я не вагаюсь наново сказати те, 
що вважаю своїм обов'язком. Тільки звертаюсь тепер уже не стільки до «стар
ших», скільки до молоді, котрій прийдеться виправляти гріхи і помилки по
передньої доби, котрій були присвячені попередні статті. Від сього залежать 
деякі відміни в трактуванні поставлених тем — не кажучи вже про ті нові 
питання, які висунули перед нами останні пережиті події.

Час, який переживаємо, не тільки час страшний і тяжкий — як його від
чуваємо тепер переважно, — але також час високий і величний, про який 
сказав поет:

Щасливий, хто прийшов у сей світ 
В його критичні рішаючі хвилі —
Його покликали боги на свій пир,
Він глядачем їх високих устіх...

І хто се повинен відчути передусім — се молодь у розцвіті своїх сил і ін
телігенції, до котрої я звертаюсь. Я знаю добре, в яких трудних обставинах вона 
живе, — я дав, думаю, докази того, що я відчуваю їх і мені не чужа її тяжка 
жура нинішнього дня. Але та невичерпана сила, той внутрішній світ, який живе 
і світить у молоді, освітлюючи їй все доохрестне і ту путь, яка стелиться перед 
нею, — він повинен позолотити сю сувору і тяжку дійсність! В кождім разі 
молодь не може і не повинна не добачати за моментами тяжкими і понурими 
тої величі хвилі, котру вона більш, ніж хто, повинна відчути.

Отже, коли в моїх дальших словах звучатиме нота критики чи осуду, — то 
вона диктується не зневір'ям чи легковаженням сеї молоді, до котрої я звер
таюсь, а навпаки — вірою в її велику потенцію, високою оцінкою її можли
востей і прикрим почуттям контрасту між тим, якою виступає наша молодь 
під сю хвилю, і тим, чим вона може і повинна бути, — власне, отся українська, 
переважно галицька молодь, згуртована за кордоном, до котрої я звертаюсь.
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Я далекий від гадки зменшати вагу і цінність тих жертв, тих актів само
відречення, які вона сповнила в останніх літах. Але що мене смутить і бен
тежить — се той настрій смутку і резиґнації, той настрій «песьного обов'яз
ку», який виступає в ній, тимчасом як я хотів би бачити у молоді, чи нашої, 
чи чужої, навпаки — радість людського поступу, пафос революції, велику 
втіху життя в почутті можливості широкої активності, яку їй, як не сьогод
нішня хвиля відкриває, то може завтрашня відкрити, коли все життя, повне 
безмежних можливостей, ставить такі перспективи, яких не відкривало сотки, 
тисячі літ...

Коли люди мого віку можуть відчувати розчарування і втому після того, 
як життя розбило їх довго леліяні плани, потоптало їх життєву мудрість, по
сміялося з їх рахунків, то вони справді можуть почувати себе безрадними, 
зайвими, непотрібними, — в молодості, з її почуттям невичерпаних запасів 
сил і можливостей, сього не повинно бути! Навіть перспектива можливих 
жертв і подвигів, яких вимагатиме хвиля, повинна не стільки смутити, скіль
ки наповняти радістю людей молодих. Радість життя — се їх уділ, се їх 
право. «Розвага» і «тверезість» в молодих літах являються прикметами не 
високих інтелектуальних здібностей, а недостачі сих внутрішних сил, влас
тивих молодості. Вони мусять уважатись симптомом того, що зветься перед
часною, чи «собачою старістю». Думаю, що її нема і не повинно бути у нашої 
молоді і непотрібно вона до себе допускає її симптоми, хотячи достроїтись 
до тих покликів до зверхобережності, розважності й тверезості, які йдуть на 
її адресу з тих кругів, де, окрім пізнього отверезіння, дійсно нічому нема 
місця.

По сім короткім поясненні переходжу до властивої теми, котру позволив 
я собі зв'язати з моїми старими, заразом — останніми виступами в галицьких 
справах.

Нинішнє покоління молоді ледве чи знає мою стару книжку. Одначе при 
всій її «злободневності» вона, на мій погляд, містить чимало такого, що могло 
бути з користю прочитане й тепер. Се пояснило б ближче і мою позицію су
проти передвоєнної галицької політики, котрої мушу принагідно доторкатись.

В своїх старих статтях я виступав против безпринциповості і короткозо
рого опортунізму галицької політики, як вона робилась тодішніми українськи
ми провідними кругами, — против розмінювання народної боротьби на дріб
ні концесійки, против занедбування взагалі ширшої політичної акції, против 
облишення праці над поглибленням політичної самосвідомості в масах і в шир
ших кругах інтелігенції. Я вказував на те, що політика фактично стала секре
том тісного олігархічного гуртка людей, який в інтересах своїх, а в дійсності 
ще більше — в інтересах владущої олігархії польської, фактично присипляє 
політичну ініціативу і громадську активність свого громадянства, повторяючи 
польські поради на адресу молоді, інтелігенції, селянства — «не політикувати, 
а вчитись», «не бавитися в політику, а працювати й щадити» та «організуватись 
економічно». Ся остання фінансово-економічна рецепта особливо запанувала 
тоді, спихаючи на дальший план всякі інші інтереси — освітні й культурні, не 
кажучи про політичні. Я старався витолкувати всю короткозорість такої так
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тики і нагадати, що, присипляючи або лише занедбуючи політичну роботу в 
громадянстві, в народі, провідні політичні круги самі політично ослаблюють 
себе й засуджують на ролю жебраків перед урядом і польською єрархією. Щ о 
вони з своєю політичною мудрістю, набраною в парламентарних кулуарах і 
міністерських почекальнях, ніколи не зможуть піднятись дальше дрібних 
концесійок. Бо тільки рішуча безоглядна, витривала, невблаганна боротьба 
всім народом за свої права, за осягнення певних основних гарантій свого на
ціонального існування, ведена хоч би в формах вповні легальних, але послі
довно і принципіально, зможе дійти сих гарантій.

Може, хто з читачів поцікавиться й поставить поруч гадок і помічень сих 
статей дуже і дуже часто подібні докори Драгоманова, писані двадцять літ 
скорше, — при кінці 1880-х і на початку 1890-х pp., — його остерігання перед 
«опортуністичним крутійством» галицької політики*, браком витриманості і 
принципіальності, тим, що він називав «попівсько-адвокатським поверховним 
скаканням» і «емпіристичною еквілібристикою замість політики з принципа
ми, котра хоч помалу й смирно, та йде завше к одній цілі — допускаючи 
компроміси тільки скількові, а не якові».

Хто задасть собі невеликого труду зробити се порівняння, той здасть собі 
справу з того, як сі хронічні, глибоко закорінені, як бачимо, хиби галицького 
політичного життя помстились на нім і на всім нашім народі в велику, рішаю
чу хвилю.

Коли великий світовий переворот покликав наш нарід на історичну арену 
і дав йому змогу творити самому своє життя, він виявив свою повну непри- 
готованість — не тільки в старій царській тюрмі, де був дійсно позбавлений 
майже всякої самодіяльності, політичної організації і виховання інтелігенції й 
мас, — але і в Галичині, яка мала за собою півстоліття конституційного життя, 
політичної організації, повної можливості національного і політичного виоб- 
разування! Якраз сього політичного виобразування не знайшлось тут і коли 
виявилась повна непридатність старої політичної мудрості політичних про
водирів, набутої в австрійській парламентарній та бюрократичній практиці, в 
суперництві партій на услугах Ґабсбурзького двору, так став безпомічною 
пасивною масою наш нарід — через безрадність нашої галицької інтелігенції, 
сього «мозку народу», та і її найактивнішого елементу — галицької молоді, з 
усею її готовістю по старим рецептам, в якій її виховували, без критик і без 
роздумувань творити волю провідників.

Система аполітизму, безпартійності, сліпого послуху і безоглядного під
сумовування під національну солідарність всяких інших принципів видала 
якнайгірші наслідки. Не було ніякої політичної програми, котру можна би було 
поставити на місце давно пережитого, життям відкиненого австро-рутенсько- 
го опортунізму, що ним жила і рухалась дотеперішня галицька «політика». 
А  без програми, без зрозуміння, без ясної постанови на чім спиратись, без 
ясних, провідних принципів, зломилась та змарнувалась і велика відпорна 
енергія галицького народу, і національний запал інтелігенції, і готовість моло
ді всім пожертвувати для збереження свободи і незалежності України в сю 
критичну хвилю.
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Даремно впали тисячі трупів, даремно були принесені жертви високого 
геройства — жорстокий ворог з подвоєною люттю вхопив в свої пазури нашу 
країну і навіть почуття морального вдоволення не винесли ми з сього страш
ного часу! Всі жертви, все геройство притьмили акти політичної безрадності, 
безпрограмності, безпринципності. «Перельоти» то на сей, то на другий бік, 
терор січових стрільців під Директорією, «зрада галичан» на фронті й пере
хід до Денікіна*, перехід до большевиків*, від большевиків — до поляків, 
служальство Антанті і готовість заразом «в один час» стати большевиками, 
коли би була надія тим способом вирватися з-під Польщі, «бути монархіста
ми, комуністами чи хоч чортами, аби тільки здобути Українську державу», — 
от що вбилось у сю хвилю в очі й уха не тільки стороннім обсверваторам 
останніх літ, але й самому нашому громадянству. От що лишилося з останніх 
подій, а не високий національний підйом, жертволюбність і героїзм галицької 
молоді!

Галицька інтелігенція, котра сподівалась, що в критичний момент вона 
проводитиме політичним українським життям, дасть йому напрям і дійсно 
повинна була б відіграти сю ролю, коли б, як слід, використала свої історичні 
можливості національного, культурного і політичного виобразування, — вона 
в результаті стала «притчею во язицех» для своїх і чужих, посміховиськом 
через свою безпринципність і політичний цинізм!

Тепер хіба ще тільки українські реакціонери зітхають по галицькій націо
нальній дисципліні, вважаючи, що така сліпа національна дисципліна і спо
лучений з нею політичний і суспільний індиферентизм являються цінними 
прикметами для сотворения української монархії. Але чути похвалу з таких 
уст, мабуть, не робить приємності і найбільш поміркованим галицьким еле
ментам в теперішнім гіркім похміллі нашого національного погрому.

Одначе, як бачу і переконуюсь, ще й тепер переважна частина галицької 
молоді зістається під впливом старих порад політичного індиферентизму і 
пасивності, бачу — відразу до партійності, як чогось руїнного і погибельного, 
а навіть до політичного самоусвідомлення, до свідомого критичного відношен
ня до того, що діється навколо і всередині нашого народу. Далі страх, що 
свідоме, критичне відношення може ослабити національну солідарність і дис
ципліну — єдиний якір в нинішній політичній кризі. Безкритично, без усяко
го задумування, без найменшого знання дійсної історії нашої революції і, що 
найгірше, — без найменшого бажання пізнати її, повторюються пущені правою 
пресою фрази про те, що українську справу знищила «партійність», або ще 
гірше — «українські соціалістичні партії знищили Українську Державу». Для 
більшого вражіння додається ще аргумент — як й мені довелось чути на 
власні уха в дискусії — що партійність на Україні — се московський вплив, 
українцям противний. А  при ближчій аналізі виявляється, що і в Галичині, не 
зараженій згубними московськими впливами, теж не все добре з сього боку, 
і противпольський фронт зломився, власне, через те, що в війську пішла «агі
тація, дебати і політика».

Інші аргументують ще тим, що в партійнім українськім хаосі однаково не 
можна ніяк зорієнтуватись: всі себе обопільно поборюють, оббріхують і
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годі в тім визнатись. Відси вислід — краще не встрявати в се партійне боло
то, а вчитись, — адже Україні, яка б вона не була, будуть потрібні учителі, 
урядники, лікарі й інженери, краще се їй приготувати, ніж тратити час на 
партійні суперечки. Дехто додає до сього по щирості, що молодь хоче відпо
чити й зібрати гадки по тім напруженні, яке їй прийшлось пережити.

Ходять і такі ще чутки, що молодь стоїть таки й під формальною пресією 
правих елементів, які загрожують застановленням підмог, відібранням пас
портів і висилкою до Галичини студентів, замічених у комунізмі, і т. д.

Але я чув заяви на тих віденських зборах, що такої пресії нема, тому мушу 
приймати ті погляди й настрої, які висловляються серед молоді, за вияв її 
щирого переконання чи настрою, утвореного останніми подіями, а приготов
леного всею її давнішою історією.

Мушу так само приймати за думки самої молоді те, що фігурує як її по
зитивна програма.

Партійності і взагалі політичній диференціації протиставляється заклик 
до однодушності, національної солідарності і дисципліни — до хвилі, аж буде 
здійснена спільна мета: Українська Держава. «Тоді в тій державі можемо собі 
сваритись, битись і що хоч робити, до того ж часу мусить бути одностайність 
і послух».

Але кому послух, се не договорюється звичайно. Дискусії, кінець кінцем, 
виявляють нібито повну незгоду молоді з політикою нинішніх урядів.

Таким чином ся ідеологія знов-таки сходить на гасло пасивності й мов
чання, — мабуть, доти, поки з теперішнього хаосу не вийде якась національ
на, всіма признана власть і покличе всіх до діла і послуху.

В приклад ставиться національна однодушність чехів і поляків, котрі, 
мовляв, нею дійшли свого щастя: мають свою державу і можуть тепер у ній 
зводити партійні боротьби досходу. Коли українці не доступили сього щастя, 
се показує їх політичну недозрілість — українців з Великої України передусім, 
бо звичайно виходить так, що Галичина впала через нещастя, а Велика Укра
їна — через власну вину.

Трапляється при тім вислухати і старі метикування на тему прирожденої, 
расової нездібності українців до державного життя: коли за стільки віків вони 
не сотворили держави, то, видко, по природі до того не здібні. Одначе й ся 
прирождена нездібність, в котрій, виходить, винні вже не українці, а природа 
чи Господь Бог, все-таки обертається в докір всім тим «неспокійним духам», 
які сіють незгоду і розбрат, «не будують, а руйнують» («що много легше», 
їдко додають ріжні досвідчені в будуванні дореволюційної України галицькі 
і буковинські гасителі духу).

Коли вірити, що наш нарід, чи інтелігенція, взагалі можуть вилічитись з 
сих хиб і «дозріти», се дозрівання, очевидно, мусить переходити якимись 
окремішними спеціально українськими дорогами, а не тими, якими дозрівали 
найбільш передові народи світу. Ті «дозрівали» напруженням політичних і 
соціальних, практичних і теоретичних інтересів, піднесенням активності й 
ініціативи, дорогою боротьби ріжних напрямів і потрясінь. Наш нарід має 
доходити до зрілості покорою, абстиненцією, пасивністю.
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Я зібрав в одну в'язанку все те, чим оправдується або толкується нинішня 
пасивність і аполітизм, чи політичний занепад (прострація) молоді. Не моя вина, 
що ся в'язанка вийшла трохи засороката! Скорше, в ній ще не одного бракує, — 
але в кождім разі я нічого не приложив тут, лише висловив те, що доводилось 
чути як вияснення сього явища. І воно в сумі дає багаті матеріали до його зрозу
міння — до вияснення психологи нашої молоді в сей момент нашого життя. 
Молоді повторяю — переважно галицької, бо головно се вона зібрана в закор
донних організаціях. Тому і дальша моя мова буде головно про неї і до неї.

Перше моє вражіння від сих сходин і дискусій з галицькою молоддю може 
видатися дивним, але я не буду критись і з тим, що може когось здивувати 
або не подобатись.

Вражіння таке: як же в ґрунті речі мало відмінилась ся молодь в сих 
останніх роках у порівнянні з тою, яку я знав в часах передвоєнних, яку я 
лишив у Львові, виїжджаючи на свої останні галицькі вакації!..

Такі грандіозні події перейшли перед нею і по ній, навіть з її діяльною 
участю. Світова війна й стрілецтво, плани окупації України й її перебудови під 
протекторатом центральних держав, праця по таборах воєннополонених і їх 
політичне виховування. Російська окупація Галичини, терор, в'язниці і за
слання на Сибіри і в Туркестани. Бої за Галичину і наступи на Україну. Рево
люція на Україні, початки Української Держави і війна з Москвою. Берестей
ська угода і німецько-австрійська окупація України. Гетьманщина і повстання 
України. Розпад Австрії і Західно-Українська Республіка. Влада Директорії 
і з'єдинення України, праця в її установах і війську. Війна з Польщею і поль
ська окупація Галичини, ісход на Велику Україну, похід на Київ, угода з Де- 
нікіним, еміграція і Петлюрині угоди з Польщею. Польський терор, в'язниці 
і концентраційні табори. Польсько-петлюрівський похід на Україну і розлом 
галицького війська між поляками і большевиками. Совітський похід на Гали
чину і його крах.

Яка маса подій за сі сім літ, — грандіозних подій, які стрясли життям на
шого народу, так як не стрясали вже кілька століть. Покликали його до жит
тя, до активності, дали змогу рішати про себе, про свою долю. Малої частини 
всього сього вистало б на се, щоби вирити глибоку борозну в нашім житті, 
змінити його до непізнання. А  в них усіх майже, в тій чи іншій формі, тою чи 
іншою своєю частиною брала діяльну участь галицька молодь, і то не в ролі 
простого матеріалу, чи виконавців чиїхось наказів, але часами і в ролі рішаю
чій, або провідній. Може вона сказати про себе дійсно quorum magna pars 
fui — була я великою частиною того!

В деяких моментах належала їй роля навіть рішаюча! Наприклад, січове 
стрілецтво. Воно, властиво, було головною опорою першої Української Рес
публіки весь час її існування, в боротьбі за Київ, під час ісходу і перед німець
ким переворотом (проголошенням гетьмана). Під його охороною була Цен
тральна Рада весь час своєї державної ролі і, наприклад, такі події, як вхід 
німецького війська до Центральної Ради, ревізії й арешти в ній, проголошен
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ня гетьмана і фактична ліквідація Центральної Ради*, — все се сталось так, 
як сталось, в залежності від того пасивного становища, яке займали тоді січо
ві стрільці1.

З  другого боку, партизанська війна і локальні повстання українського 
селянства против німецько-гетьманського режиму перейшли у всенародне 
повстання лише з моментом переходу на бік повстання січових стрільців. 
Коротенький період влади Директорії в Києві при кінці грудня — на початках 
січня 1918—1919 р. був фактично добою військової диктатури січових стріль
ців*, які хоч формально стояли на услугах Директорії, фактично самі рішали 
і давали напрям всій тодішній урядовій політиці: вони застановлялись над тим, 
чи дозволити Трудовому конгресові зійтись і радити, вони були всевластними 
хазяями Києва*.

І пізніше були не раз подібні моменти в подіях на Великій Україні, не 
кажучи вже про Галичину, котрої боротьбу з Польщею виносила на своїх 
плечах головно молодша українська старшина, себто галицька молодь, запи
суючи своє ім'я в історії українського життя, але заразом приймаючи на себе 
й відповідальність за нього.

І от кажу, се мене вразило, що ся молодь, якій прийшлось пережити такі 
великі зміни, бути активним і відповідальним елементом в таких подіях, з 
тісних рамок студентського чи академічного галицького життя вийти на ши
рокий світ, проміряти своїми ногами Велику Україну і Велику Росію, творити 
державу і організувати оборону, виступати в ролях відповідальних і ініціатив
них, приймаючи всю повноту одвічальності перед історією, перед світом, — 
вона в такій мірі зісталась «галицькою»!

Я, розуміється, не закриваю очей і на добрі сторони сього явища. Я за- 
всіди високо цінив добрі сторони галицького життя, його органічність, силу 
традицій, енергію резистенції, витривалість в боротьбі за своє національне 
існування, виховані тяжкими умовами історичного життя сеї західної тверди
ні нашої народності. Я всею душею і всім серцем бажаю, щоб усі цінні при
кмети, виковані сею довговіковою боротьбою, працьовитість і витривалість

1 В стрілецьких споминах читав я згадку про те, як саме під час фарсу гетьманського
«вибору» відділ січових скорострілів під проводом пок[ійного] сот[ника] Черника переходив 
Софійською площею і що, властиво, від того, чи сей відділ перебив би сю фарсу, чи ні, зале
жала доля перевороту*. Се одна з деталів сього моменту, коли від того, чи січові стрільці, 
одинока охорона Центральної Ради й її уряду, дадуть німцям перевести ліквідацію його, і за
ведення гетьманського режиму, залежала його доля*. Приміщення Центральної Ради було 
під охороною січових стрільців, які містились в забудуваннях сеї садиби і вхід німецького 
війська до Центральної Ради 28 квітня стався таким чином, що січові стрільці на жадання 
німецького командування зняли свої варти, не повідомивши ні президію Центр[альної] Ради, 
ні військові власті, і потім повернули сі варти назад, коли німці, після арештів і ревізій, вийшли
з будинку Центр[альної] Ради і веліли, чи позволили січ[овим] стрільцям поставити варту 
наново. Ліквідація Центральної] Ради сталась таким чином, що, на жадання німецького 
командування, січові стрільці опустили вночі з 26 на ЗО квітня забудування Центр[альної] 
Ради і перейшли до касарень на Львівській улиці, а будинки Центральної] Ради зайняла 
гетьманська сторожа*. Я не спиняюсь на подробицях, котрі ширше оповідаю в своїх споминах
з історії Української революції*, а хочу тільки нагадати, яке значіння мала тоді та чи інша по
зиція січового стрілецтва в розвою тодішніх подій. — У мене лишились найкращі спомини 
про стрілецтво з тих часів; але особисті симпатії не звільняють від обов’язку історика.
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в соціальній і політичній роботі, гаряче прив'язання до своєї країни і народу, 
його минувшини і традицій, заразом органічний нахил до заховання певного 
культурного мінімуму, певних цівілізованих форм, не затерлись, не розпоро
шились і далі в процесі всеукраїнської дифузії1.

Я хотів би, щоби галицький елемент, не тратячи їх, приладивсь до нових 
форм і новин життя, його чергових завдань і потреб, як в наших національ
них рамцях, так і в ширших світових перспективах, з котрими ми обов'язково 
мусимо рахуватись, закинувши всякі безнадійні «поползновения» вилучити 
наше національне життя з світового комплексу подій. І, власне, одною з 
основних умов сього приладження до нових обставин і вимог життя я уважаю 
облишення сеї теж традиційної пасивності, перехід від пасивної резистенції, 
якою визначалось галицьке життя дотепер, до активності й ініціативності, 
яких вимагає світовий хід подій від усіх, хто хоче йти з ним, а не бути зім'я
тим, збитим, розтоптаним в великім пориві людства до нових цілей і нових 
форм життя.

В одній зі своїх статей згаданої книжки* я навіть спеціально виясняв ті 
умови, під якими сформувались ріжниці психологічного і соціального типу 
галицького і великоукраїнського. Постійний відплив протягом довгих віків 
елементів більш енергійних, імпульсивних і непримиренних з Галичини на Схід, 
концентрування в Галичині елементів пасивних, які над усе цінили спокій і 
забезпечність, хоч би зв'язану з пониженням і всякими моральними недого
дами, — впливав на се. («Наша політика», с. 58 і дд.)

«Се відбилось і на сучаснім житті», — писав я там. «Галицьке життя 
вражає чоловіка з України своїм, так би сказати, — філістерським характером: 
дрібноміщанським прив'язанням до всякої хоч маленької матеріальної вигоди, 
страхом перед рискуванням, відразою просто фізичною для всякого жертву
вання інтересами моменту для якоїсь дальшої мети, навіть своєї власної, і так 
само для цілей чи справ публічних чи національних. Є карність національна, 
якої не знає інша Україна, є певне decorum [чеснота] національне, виховане 
віками оборони свого національного існування, і воно держить в своїй власті 
суспільність і чоловіка. Але заразом є непереможний нахил, якнайменше по
ступитися для сих національних вимог з свого матеріального добра, обійтися 
по можності язиком, викрутитися голосними фразами — і скінчити на них.

Я пам'ятаю, як ся напушиста фразеологія, що так відбивала від крайньо
го прив'язання на ділі до всього, що пахне заробітком чи кар'єрою, не раз 
прикро вражала мене, особливо в молодім поколінні галицькім, в молоді, — 
рівняючи її до молоді російської України, що визначалася в тих часах таким 
безмежним самопожертвуванням, таким щирим ідеалізмом, який не позволяв 
на йоту розійтися слову і ділу. Особливо лягли мені важко на душу вражіння 
великої студентської сецесії 1901 р. Хвиля була рішуча, настрій був піднесений, 
молодь з пафосом заявляла про велику жертву, яку складає вона на національ

1 Цитувавши інвективи Драгоманова на темні сторони галицького життя, нагадаю й 
його іронію над українцями, яким життя серед галичан здавалось незносним, тому що при 
сім «треба умиватись кождого дня, — що не всі українці вважають обов’язковим — і мати 
деяку шкільну виучку».
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нім жертвеннику, йдучи на вигнання, зрікаючися всіх благ і вигод для націо
нальної справи. Говорила щиро, перейнята переконанням, що справді велику 
жертву приносить. І серед сих патетичних фраз, як справжній крик природи, 
з уст сеї самої молоді залунав поклик «до батьків»: Молодь зробила своє, вона 
зложила на жертвенник народу свою будучність, свої вигоди і кар'єру. Тепер 
ваша черга, батьки! Подбайте, щоби молодь не потерпіла ніякої шкоди від сеї 
жертви, не звихнула нею своєї будучності!

Батьки поставилися: зложено велику національну складку, і роздано 
стипендії всім сецесіоністам. Приложено всі старання, щоби ніхто не потерпів 
шкоди через сецесію, не стратив ні одного семестру через своє пожертвуван
ня. Се справді й було осягнено, завдяки щирому співчуттю суспільності. Се 
було гарно, се було б любо бачити, — якби, перше, — се не обезцінювало 
самої жертви, друге, — якби такий поклик не вийшов з кругів самої молоді, 
третє — якби в сім епізоді не просвічувало теж галицьке філістерство, сей 
крайній нахил до minimum'y звести всяку жертву, всякий матеріальний ущерб 
від ідейного виступу, від національної жертви: підстелити соломки під всякий 
сміливіший про око крок».

Коли я висловився в подібнім дусі й тепер на згаданих сходинах у Відні, 
характеризуючи галицьку молодь як «дітей своїх батьків», призвичаєних іти 
крученими, але безпечними стежками, не пускаючись напролом, на боротьбу, 
на риск, — се викликало живі протести. Мені нагадували акт Січинського*, 
смерть Коцка*, геройські діла останніх років. Нагадували протести молоді 
проти австрофільської політики «старших» і гасло «Самостійної України»*, 
видвигнене якраз молоддю против Ґабсбурзького сервілізму офіціальної га
лицької політики.

Але сі факти, добре мені відомі, не могли змінити мого погляду. Все, що 
було виїмком, тільки потверджувало правило. Виїмком був акт Січинського, 
який тим і зробив таке сильне вражіння, що чогось подібного ніхто не міг спо
діватись на галицько-українськім ґрунті. Виїмковим явищем була проба 
оружної бійки за університет, в котрій упав Коцко. Такі події не витікали з 
громадського настрою, з колективного пориву, і тому не роздмухували нової 
енергії боротьби, не підіймали настрою, а навпаки, — кожен раз викликали 
ще сильнішу хвилю філістерства, яка старалась заглагоїти занадто різкий ін
цидент. Як характеристично висловивсь один з галицьких політиків, — після 
атентату Січинського два роки галицької політики пішли на те, щоби відвер
нути від нього кару смерті за сей акт. А  проба оружної бійки на університеті 
1910 p., котру на взір російських революційних методів пробували защіпити 
на галицькім ґрунті деякі емігранти з Великої України, мала той наслідок, що 
галицька молодь взагалі облишила активну боротьбу за університет і універ
ситетська справа перейшла в виключне розпорядження парламентської ре
презентації, котра й повела її своїми всім звісними методами.

Сі методи з боку молоді ніколи не викликали скільки-небудь різкої опо
зиції. Включно до тих досить скромних і малопомітних представлень, на які 
молодь спромоглась в переддень упадку Австрії, — дійсно, в останній момент, 
коли вже і так всі нагоди були упущені, — рішившись звернути увагу парла
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ментської репрезентації на невідповідність її «східно-тірольської політики». 
Гасло «Самостійна Україна» зіставалось ефектним словом, яке до нічого не 
обов’язувало і не впливало нітрохи на реальну політику, що точилась собі далі 
виглаженими лояльно-австрійськими коліями стільки ж активною ініціативою 
старших, стільки пасивним служальством молодих.

А  ся резиґнація, ся прострація, ся позиція «все бери, — мене лиши», на 
якій стала величезна більшість молоді в результаті своїх героїчних виступів, на 
котрі вона витягла себе в останніх моментах революції, сі філістерські настрої, 
котрі так щиро залунали в деяких промовах віденського студентства на сих 
сходинах Драгоманівської громади, чи вони самі вже не служили найяскравішим 
доказом того, що революційна активність 1918—1919 pp. проходила під мо
ральним примусом подій, які несподівано впали на галицьке громадянство і 
його молодь і не знаменували нітрохи зміни її настроїв, її темпераменту?

Та легкість, з якою ся молодь відійшла «на спочинок», облишивши всяку 
революційну діяльність як справу чиюсь чужу, до неї не належну, і вернулась 
до старих гасел «не політикувати, а вчитись», засудила «партійність і соціа
лізм», як спокуси злих духів, «московські впливи», — заразом заявляючи, що 
вона, молодь, рішучо відділює себе від офіціальних керманичів галицької по
літики, рішучо осуджує і старе австрофільство, і галицький сепаратизм, і т. д. 
Хіба се не вимовна ілюстрація того, що всі великі бурхливі події останніх літ 
перекотились над нею, майже не змінивши її старої фізіономії? По всіх пере
воротах, які стрясли життя нашого народу від краю до краю, чи не зісталась 
вона в величезній більшості і тепер «приклонницею блаженного спокою», 
котра бажає тільки одного — можливості довчитись, одержати диплом, по
саду, дістати наставника, — хто би він не був, аби тільки забезпечив лад, 
аванс, доходи, можливість забезпечити себе і свою сім'ю?..

При тім, розуміється, «Самостійна Україна». Так, бажано, щоби весь сей 
«богоуставлений лад» виступав в українських формах, щоби се була «Україн
ська Держава». Яка? Демократична, комуністична чи автократична? Монар
хія чи республіка? Речники молоді заявляють, що се, кінець кінцем, зовсім не 
важно, аби тільки була Українська Держава. Очевидно, — аби хтось її приніс, 
дав, октроював і поставив усіх перед довершеним фактом, щоби не треба було 
боротись, ділитись, сваритись між собою, щоби не було партійності, щоби не 
було дебат, які занапастили галицький фронт в 1919 р. Нехай се буде милос
тива Антанта, яка дала державу чехословакам, хорватам і словенам, нехай то 
буде Німеччина, нехай совітська Росія, — аби лише було кому стати на служ
бу, виконувати поручения, сполучаючи патріотичний обов'язок з особистим 
забезпеченням...

Може, я не зрозумів сеї психології? Або, може, я карикатурую, може, 
висміваю?

В кождім разі я не маю того заміру. Я сам навіть готов жалувати, що 
справи не складаються так гладко, аби наше громадянство, і молодь в тім 
числі, могли прожити якийсь час, обмежуючись елементарними турботами 
нинішнього дня, полагодженням найпростіших потреб після страшної руїни, 
не ламаючи собі голови «проклятими питаннями», не спорячись, не ділячись
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по теоретичним ріжницям. Але не складається воно так і нічого тут не по
можеш — ні плачем, ні жалями.

Стоїмо на розстайній дорозі, де треба рішучо вибирати: направо чи на
ліво йти — хоч би до тої самої «соборної самостійної України», котрої ніхто 
нам не має заміру піднести чи заоктроювати. А  щоби вибрати путь, — треба 
вияснити перспективи, які чекають нас на однім і на другім шляху, — виясни
ти ґрунтовно, щоби, пустившись, уже не завертатись і не заскакувати по до
розі в протилежнім напрямі.

Тільки таким чином, без всяких скоків і рівночасних орієнтувань на всі 
боки, які так ґрунтовно нас скомпрометували без усякої користі для справи, 
зможемо дійти до чогось.

Стара галицька політична мудрість полягала в рецепті: переконати австрій
ські правительствені, а, властиво, двірські династичні круги в тім, що їм нема 
інтересу жертвувати українців полякам, бо українці можуть бути далеко пев
нішою «державною партією» (staatserhaltende Partei), як елемент далеко ло- 
яльніший для Австрії і династії, притім дуже «розважний», не склонний на 
ніякі переворотові ідеї, одним словом, по-свойому не менше, а навіть ще біль
ше консервативний, ніж польський. Консервативній і клерикальній, але, мов
ляли, — політично непевній польській шляхті треба протиставити консерва
тивний, клерикальний, але вповні лояльний український селянський елемент, 
і таку ж інтелігенцію, безмежно вірних «тирольців Сходу».

З  сього погляду вважалось шкідливим всяке загравання соціалізмом чи 
націоналізмом, бо воно псувало «руську репутацію» й давало полякам зброю 
против українців — підставу для обвинувачення їх в анархізмі, атеїзмі, гай
дамацтві і т. д. Елементи, скомпрометовані такими тенденціями, мусили «ви- 
елеміновуватись» з української суспільності, або принаймні спихатись на 
непомітні місця, напереді ж народу мали стояти «князі церкви» — найбільше 
приємний династії елемент і все те, що може рука в руку йти з ним.

Така практика твердо уставилась і протрималась до самої революції. Ве
лика війна з сього становища також розглядалась як догідний момент, щоби 
засвідчити австрійський патріотизм і лояльність українського елементу. Гасло 
«Самостійної України» не тільки старшими, — в нім таки й неповинними, — 
але й тою самою молоддю, яка пишалась ним, як своєю власністю, було на 
практиці заступлене планом окупації сусідніх українських земель і сотворениям 
нових українських провінцій, в тій чи іншій формі, під властю австрійської 
династії. Задля сього планувались походи на Україну, відібрання від москалів 
Києва і т. д. Вільно було собі при тім мріяти, що з того, кінець кінцем, ви
нирне колись і «Самостійна Україна» — але потихо! Коли вибухла революція 
на Україні, не одному мріялось про те, як би то було добре, щоб Велика Укра
їна прилучила до себе й Галичину, виторгувала її собі чи то в Берестю, чи при 
іншій оказії. Але галичани тим часом до того не мають бути причетні! Вони 
далі вірять в «звізду Ґабсбурґів» — до останнього дня їх існування і ніякого 
сепаратизму не повинні виявляти.
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На се були ріжні аргументи, в ґрунті речі ріжні варіанти старого і єдино
го аргументу — що галицькі українці самі по собі заслабі, щоб виступати 
самостійно, стягати на себе які-небудь репресії і т. д. І так при всій лояльнос
ті українців поляки трохи не винищили їх під час евакуації 1914 р. Коли б 
українці справді виступили з якою-небудь державною самостійністю, — то, 
яка б не була там слаба Австрія, а поляки при її помочі ще б встигли знищити 
українців, що аж ну! Вислідом сеї аргументації випробуваних політиків було 
те, що до останнього упадку Австрії тут абсолютно нічого не було зроблено 
для організації австрійської України, для перейняття в ній на себе правління, 
хоч би як автономної провінції. Чекалось — аж австрійський уряд сам то все 
задекретує, зорганізує, або принаймні — поручить українцям організувати. 
І в результаті в момент упадку Австрії вони опинились без усякого апарату, — 
який треба було творити від початку до кінця, віч-на-віч з своїм одвічним 
ворогом Польщею.

Тоді на місці самостійної акції прийшла орієнтація на нову зовнішню 
силу — Антанту, і вона зайняла місце Ґабсбурґів. Але змінюючи зовніш
ню орієнтацію на 180°, політичні провідники думали, що внутрішні відноси
ни повинні будуть зістатись без змін. Визволена Галичина уявлялась їм далі 
фрагментом старої Австрії, тільки націоналізованим з формального боку: 
з українською урядовою мовою, національними декораціями, може, легесень
кими соціальними поправками (як парцеляція панських маєтків), — такими, 
щоб вони не захитали суспільного ладу. Бо соціальні відносини, соціальна 
єрархія, субординація і дисципліна вважались речами дорогоцінними і мен
ше всього було бажаним щось стратити з них. Тому вся тактика і методи 
внутрішньої і зовнішьої політики мусили зістатись такі, як були за австрій
ських часів.

Тоді політична мудрість полягала не в розбудженні свого народу, але в 
хитрих способах позискання ласки й довір'я династії, котрі поручались «ви
пробуваним провідникам». Суспільності рекомендувалось не перешкоджати 
і не знеохочувати її своєю контролею чи критикою, чи просто навіть — жа
даннями явності і відповідальності сеї політики, і все робилось, щоби виховати 
сю суспільність в безмежнім довір'ї, послуху і пасивності супроти свого «на
ціонального правительства». Нові обставини, ще більш серйозні і відповідаль
ні, не зменшили, а ще більш обгострили сю тактику. Вся політика зосередилась 
знов-таки не на організації визволеної країни, не на розвитку в ній свідомос
ті, самодіяльності і справності, але на заходах коло вхоплення за серце Ан
танти — і в інтересах сеї акції знов суспільності рекомендувалась всяка обе
режність, щоби не сполошити нових патронів.

До останньої хвилі велось політику, протилежну чеській, — тепер за по
міччю одного salto mortale [тут: ризикованого маневру], обернення на 180° 
ступенів, ті самі політики надіялись запрягти Антанту до свого воза, так як 
вивозили нею свою справу чехи. Сподівалися злакомити її на старі прикмети 
«руського хлопа» — побожність, консервативність, працьовитість, прив'язання 
до власності, які, мовляли, роблять сього «хлопа» найкращим заборолом за
хідної буржуазії перед «азійським соціалізмом», що насувається на неї з
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Російського Сходу, — незрівнянним Гладіатором против большевизму. Весь 
арсенал старих антитез великоросійського анархізму та комунізму і україн
ського індивідуалізму був витягнений з сховків і видвигнений на доказ того, 
що ніхто не являється таким природженим, органічним ворогом комунізму і 
соціалізму, як селянин український, а особливо галицький, не зачеплений 
московською заразою. Приваблена тим Антанта мусила б кинути поляків, а 
взяти на свою службу галичан як найкращих протибольшевицьких драбантів. 
Але для сього треба було знов, як за старих часів, отрясатися з усіх і усього, 
що могло зіпсувати консервативну марку відродженої України та надії на неї 
серед реакційної Європи.

Я висловлююсь трохи драстичніше, ніж стилізувалось се в дипломатичних 
актах, — але так, власне, аргументувати справу було поручено галицькій 
делегації, висланій до Парижа*: вияснити провідникам Антанти, що вони в 
своїх інтересах повинні підтримати й законсервувати Галицьку Республіку як 
свою передню сторожу против большевизму. І така тактика уряду вповні від
повідала настроям і поглядам ширших кругів галицьких політиків. Мав я на 
то свідоцтва. Переїздячи через Галичину в квітні 1919 р.*, мені довелось бути 
на екстреній нараді, скликаній галицьким урядом з приводу тривожних вістей, 
одержаних з Тернополя, що Червона армія перейшла границю, залога Терно
поля не в силах їй противстати і комендант питає уряду, чи має далі держатись 
против чи, може, краще вивісити й собі червону корогву «радянської Галичи
ни» й збрататися з Червоною армією. Се дало притоку до інтересної дискусії. 
Тимчасом як деякі соціал-демократи виступали за порозумінням з большеви
ками, один з провідників галицьких радикалів виголосив характеристичну 
промову, де доводив, що галичани повинні стояти до упаду проти большевиз
му в обороні західної культури, — хоч би довелось і полягти, а не йти на капі
туляцію. Сеї нашої заслуги, — мовляв, — Антанта не забуде і, кінець кінцем, 
за неї нагородить.

Дискусія була обірвана, тому що наспіли звідомлення головного штабу 
про те, що ситуація зовсім не так розпучлива. Але ся провідна ідея, вислов
лена в отсій пам'ятній мені промові, зісталась, як бачимо, програмою нової 
політики: заслужити собі у Антанти, поставивши український нарід на сторо
жу її добра, як забороло против нових соціалістичних течій.

Старий докір на адресу українців, що вони взяли на себе добровільний 
обов'язок бути «жандармами чужого добра», — за браком свого власного, 
таким чином знову приходить на уста. Наш нарід, котрий не має що консер
вувати, крім своєї вікової неволі й упослідження, має бути підставою консер
ватизму! Він, обрабований з усього добра, брутально видертого у нього вся
кими чужорідцями і ренегатами, що поділили його потом зрошений ґрунт і 
зробили його парієм і наймитом на його рідній землі, — має бути сторожем 
сеї, украденої у нього власності! Він, котрому тільки ґрунтовне знищення 
старого ладу, здобуваного на насильстві, може дати підстави якогось люд
ського існування, — мусить бути сторожем сього старого ладу, против рево
люції, яка одна в сю велику переломовую хвилю може принести йому визво
лення і можливість нового життя.
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Справді, з-під дощу та під ринву попала наша стара політика!
І що наша молодь, яка зі скромно звиненим прапором самостійної Украї

ни асистувала при всіх маніфестаціях українського служальства Ґабсбурзьким 
затіям, — чи справді не розуміє вона й тепер, яку ролю відіграє в своїй скром
ній нейтральній позі не протестуючого свідка теперішньої політики? Qui tacet 
consentire videtur [Хто мовчить — погоджується]. Не відмежовуючи себе 
нічим від маніфестацій сеї політики, вона мусить приймати на себе і поділяти 
відповідальність за її консеквенції.

Хоче вона сього? Справді, думає, що в великім конфлікті двох світів, 
старого буржуазно-імперіалістичного і нового трудово-соціалістичного, наш 
нарід повинен стати по стороні першого против другого, до загину боронити 
«добре набуте добро» західної буржуазії, служити заслоною її передових пос
тів на сході, бути на послугах у сих довірників Антанти і «західної культури»: 
Польщі та Румунії, помогти їм устоятись против натиску революцій зі сходу 
і берегти їх надбання? Хоче своєю мовчазною асистенцією заховати від усяких 
нарушень і підозрінь ту офіціальну українську політику, яка провадиться в сім 
напрямі, та підтримати ту репутацію консерватизму і реакційності, яку кують 
для нашого народу свої й чужі?

Але тоді, я думаю, — вона, чи її більшість, чи якась частина, котра стоїть 
на таких позиціях, конче повинна мати відвагу ясно і виразно зазначити се 
становище. Менш усього молоді личить гіпокризія, хитре мовчання і ходжен- 
ня межи дощ, особливо в таких рішаючих часах. Воно, зрештою, не має 
жадної вартості і з політичного становища. Нарід, суспільність, партії, сусіди 
наші, кінець кінцем, мусять знати, з ким мають діло. Німецька академічна 
молодь не криється з тим, що вона монархічна і реакційна. Німецьке робіт
ництво, пролетаріат, крути радикально-демократичні, се знають і шукають 
собі інших інтелігентських сил, стараються собі їх деінде сотворити. Щиро й 
одверто повинна заявити своє credo і та частина нашої молоді, яка стоїть на 
консервативних позиціях.

І так само сміло й щиро повинна відкрити своє лице та частина, яка думає, 
що не на услугах старому світові, феодалізмові і капіталізмові наш нарід може 
запевнити свою будучність, але в рядах революційного фронту.

Нейтральна позиція для нас в давній хвилі значить бути битим з обох 
сторін: з одної — за непевну реакційність, з другої — за непевну революцій
ність. Значить бути трактованим з одної й другої сторони як елемент друго
рядний, як матеріал малоцінний, котрим жертвується без намислу, щоб 
осягнути щось певніше і тривкіше.

Ті, які думають, що вони щось виграють для себе чи для свого народу під 
нинішню хвилю такою нейтральною, двозначною, пасивною позицією, по
миляються сильно. З а  неї хтось знов буде платити гірко, — як не вони самі, 
то хтось інший за них.
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ВІД МИХ[АЙЛА] ГРУШЕВСЬКОГО. 
ДО ШАНОВНИХ ЗЕМЛЯКІВ В АМЕРИЦІ

Дорогі браття! З а  останні місяці мої зв'язки з вами дещо ослабли. Мож
ливо, що і у вас поширились чутки, що я на Україні. Такі поголоски дійсно раз 
у раз подавались у часописях. Писано, що я вже у Львові, в Одесі, в Москві, 
в Харкові, наділювано мене всякими призначеннями і т. д.

Недавно вважав я потрібним на сторінках львівського «Впереду»* по
яснити, як малася справа з тим моїм поворотом і всякими функціями, котрі я 
нібито на себе взяв. Справді, мене і моїх найближчих товаришів з колишньої 
Президії Укр[аїнської] Центральної Ради та її уряду закликувано вертатись 
на Україну*. І з того часу, як ми усвідомили собі, що радянський устрій єдино 
відповідає даним умовам, внутрішнім і зовнішнім, українського життя, і не з 
безнадійно зрадливою і ворожою нам російською та західноєвропейською 
буржуазією, а з російськими комуністами мусимо доходити порозуміння для 
забезпечення національних і соціальних інтересів українського люду — (сі 
погляди умотивував я торік в ваших часописях і ширше розвинув у статті в ч. 1 
нашого органу «Борітеся—Поборете!»*) — я і мої товариші з повним по
чуттям ставились до сих проектів повороту і роботи на Україні в умовах ни
нішнього радянського режиму.

Я особисто вважав, що для української інтелігенції се чергове завдан
ня — заповнити дійсним українським змістом декларовані форми Україн
ської Соціалістичної Республіки та надати їй реальне буття. Мик[ола] Че- 
чель, б[увший] секретар Укр[аїнської] Центральної] Ради, з поручения 
мого і моїх товаришів їздив сього літа до Харкова, щоб вияснити умови 
нашого повороту і можливості праці. Але інформації і матеріали, ним приве
зені (витяги з його справоздання, надруковані в ч. 9 «Борітеся — Поборе
те»*), і ті переговори, котрі мені довелось мати в серпні—вересні з пред
ставниками ріжних місій Радянської України в справі організації санітарної 
і культурної допомоги Україні за кордоном (моє справоздання з сих пере
говорів в ч. 10 «Борітеся»*), переконали мене і всіх нас, що справа співро
бітництва ще не дозріла. Ми і большевики все ще стоїмо на відмінних так
тичних позиціях.

На мій погляд — котрий я недавно розвинув в одвертім листі до голови 
українського] уряду Раковського* (надр[уковано] в ч. 10 «Борітеся») — 
зовсім ясно виявилось, що правляча нині на Україні большевицька партія не 
може сама опанувати ситуації на Україні, здобути довір'я і повести економіч
не і культурне відбудування України. Се буде можливо тільки тоді, коли вона 
ввійде в щире і чесне порозуміння з радянськими українськими кругами — як 
Укр[аїнська] комуністична партія. Укр[аїнська] партія соціалістів-революціо- 
нерів й інші, можливо, що існуючі радянські формації, — розділить з ними 
працю, владу і відповідальність. Під такою об'єднаною радянською фірмою, 
я думаю, що Україна зможе стати на ноги скорше, ніж під яким-небудь іншим 
правлінням. Зможе зробитись економічно і політично сильною, опираючись 
на довір'ї і прив'язанні трудящих, робітничо-селянських мас. Зможе зібрати
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свої країни, розгублені та роздаровані петлюрівцями та большевиками, і в 
цілості забезпечити соціальні й національні інтереси люду України.

Большевикам же все ще здається, що їх головне завдання — зломити 
національну українську опозицію, а тоді все само приложиться: українські 
маси з подякою приймуть з їх рук економічні і культурні добра і підуть за ними 
без застережень. Для сього вони кличуть до себе в партію і в службу всякі 
суголосні, радянські українські елементи, щоб протиставити їх українській 
національній опозиції та з їх поміччю її розкладати й нищити.

Але таким тараном, таким снарядом в руках нинішніх керманичів Радян
ської України ні я не вважав бути, ні мене не хотіли бачити ті елементи на 
Україні, які слідять за моєю діяльністю, одобрюють політичну лінію, котру я 
веду, і покладають на мене свої надії.

Сі елементи — серед трудової української інтелігенції, яка масами пішла 
на села, як я то собі уявляв в своїй програмній статті рік тому («Н а село» в 
ч. 4 «Борітеся»*), серед молодшого селянства, яке піднялось серед Україн
ської Революції і становить тепер головну активну силу будучої України (бо 
робітництво України, обезкровлене й розбите в сій завірюсі, стратило енер
гію й активність). Вони прийняли гасла Радянської України і ворожо став
ляться до всякої реакції, хоч би й прибраної в національні оздоби отаманщи
ни, гетьманщини чи української ґабсбурґії. Але вони не миряться і з тенден
ціями большевиків, які хотіли б правити Україною без українців та тримати 
її в ролі російської колонії. Вони готові підтримати большевиків, оскільки ті 
зрічуться отсих тенденцій; готові ввійти з ними в порозуміння, в союз, в блок, 
але не хочуть входити до большевицької партії (так званої офіціально — 
«Комуністичної партії большевиків України» , КПбУ) — не хочуть ототож
нюватися з нею й приймати на себе відповідальність за всі їх політичні по
милки й гріхи.

Сі елементи, розуміється, рішучо не бажають собі, щоб большевики могли 
вимахувати мною перед їх очима, як своєю власністю, похвалюючись, що от 
«Грушевський з нами, а не з вами!», поки порозуміння не осягнене і радян- 
сько-українські «ми» і большевицькі «вони» не зійшлись у спільній роботі для 
Радянської України.

Я, очевидно, теж не можу інакше думати й інакше хотіти.
При всім бажанні працювати на Радянській Україні, я далі лишаюсь за 

кордоном*, поки не доспіє момент порозуміння. Я далі приготовлятиму ґрунт 
для нього в нашім органі «Борітеся — Поборете» і всякими іншими дорогами 
вияснятиму правлячим радянським кругам необхідність щирого і чесного по
розуміння з радянськими українськими елементами — блоку КП(б)У, УКП 
і У П СР — в першу чергу. З  другого боку, доводитиму конечність прийняти 
гасла соціальної революції і радянського устрою всім українцям, які дійсно 
хочуть свободи і добра свому народові.

З  приємністю бачу, що взята мною і моїми товаришами тактична лінія 
знаходить все більше зрозуміння серед української інтелігенції, і люди, які 
в початках її засуджували, тепер все частіше признають її єдино оправданою 
в нинішній ситуації.
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Становище дійсно дуже серйозне і відповідальне. Якій Україні бути — 
панській чи робітничо-селянській, се питання стає гостро на чергу. Не можна 
його збувати балаканиною, що, мовляв, про те, яка має бути Україна, можна 
буде потім дебатувати, а зараз треба України якої-будь — тільки України. Різ
ко і непримиренно вже стали против себе дві українські лави: робітничо-селян- 
ська і шляхетсько-панська, і супроти них не можна зіставатись нейтральним, 
тільки приставати до одної або до другої. Одна рішучо відкидає вмішування 
реакційних сил у внутрішні справи України, хоче України радянської і орієнту
ється на світову революцію. Друга в'яжеться з російськими чорносотенцями, 
вислуговується польським та антантським провокаторам, в надії з їх поміччю 
знищити не тільки большевизм і соціалізм, але й демократизм, — завести мо
нархію, панування поміщиків, капіталістів та їх прислужників.

Котра сторона візьме гору, се питання життя і смерті, і з всеукраїнського, 
і спеціально — з галицького становища. До нього не можна ставитись бай
дужо чи легковажно, як до питання, мовляв, академічного, нереального! 
Елементи панські, монархічні скріпляються, консолідуються, заручаються 
протекторами і союзниками, не жалують для них зобов'язань, запродують 
Україну гуртом і частями, аби в момент, коли большевизм — мовляв — не
минучо впаде через свою непоправну національну політику, стати панами 
України або хоч і підпанками з ласки своїх протекторів, а все-таки панувати 
над українським [людом].

Се панування не буде ніколи тривке, хоч би вони його і допались! Відо
мості, які я дістаю з України з місць, раз у раз стверджують, що український 
трудящий нарід зростає духово і політично, сильно гартується в тяжких 
умовах і досить влучно в них орієнтується. Він спізнав свої сили, свої інте
реси, знає, що йому потрібне, а що згубне. Під номінальним большевицьким 
пануванням він і нині живе вповні самостійним життям і не знесе ніякої нової 
панської кормиги, хоч би й прибраної українськими прикрасами. Національ
не подражнення, невдоволення пануванням всяких «зайд» під титулом ни
нішньої Радянської Республіки можуть пірвати навіть значні сили до опо
зиції, до повстання, можуть привести до того, що большевики ще й не раз 
будуть змушені тікати з України, коли не змінять своєї політики супроти 
українців. Але й реакція, петлюрівщина, шляхетчина не опанують України. 
Викличуть тільки нову горожанську війну і ще тісніше об'єднають соціал- 
революційні українські елементи з большевицькими російськими та викличуть 
неохоту до націоналістичних гасел, відданих на послугу польському та вся
кому іншому імперіалізмові.

Такий новий вибух горожанської війни я вважаю можливістю небажаною, 
зв'язану з нею нову руїну, нові обгострення терору — перспективою небез
печною. Рахую обов'язком кождого прихильника робітничо-селянської 
України запобігати сій небезпеці і помагати порозумінню революційних ра
дянських і комуністичних елементів і об'єднанню їх в один блок против ре
акційних інтриг.

Присвячую свої всі сили, щоб помогти розв'язанню української справи в 
сім напрямі — в інтересах українського робітництва й селянства, незалежнос
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ті і суверенності українського трудового народу на всій Україні, єдиній і об'єд
наній, — і відкликаюсь до вашої помочі в тім, американські браття!

Більше мені нізвідки надіятись її!
Ті елементи, що сприсягаються на повалення большевизму і поставлення 

панської України, від монархістів до так званих «соціалістів-федералістів», річ 
розуміла, ведуть против мене справжню кампанію інтриг, клевет і денунціацій, 
ні перед чим не спиняючись.

Але і большевицькі круги не багато відстають від них, сподіваючись, що 
обложені з усіх боків, позбавлені всякої помочі і засобів, відрізані від одно
думних елементів України і розсварені з українською інтелігенцією на емігра
ції, я і мої найближчі товариші будемо змушені капітулювати: піти на больше- 
вицьку службу, влитися в їх партію, — і так українська опозиція буде нарешті 
зломлена!

Наша маленька числом, але важка моральною силою закордонна група не 
хоче сього. Вона воліє зносити глум і нагінки, жити в голоді і холоді, урізува
ти себе у всім, аби тільки витримати свою лінію. Видає, невважаючи на все 
згадане, орган «Борітеся—Поборете», працює в Українськім соціологічнім 
інституті* — маленькім огнищі будучої великої робітничої і селянської Укра
їни, котре я заложив тут, на еміграції, два роки тому. Відкидаючи всякі спо
куси з правої і з лівої сторони, великії і багатії милості, пропоновані їй за від
речення від своєї опозиції, вона завзялась довести діло до того моменту, кот
рого жадібно чекають разом з нею суголосні елементи, громадяни сеї будучої 
робітничо-селянської України: коли російські большевики, які й нині фактич
но правлять Україною, побачать себе змушеними віддати керму України укра
їнським соціалістичним радянським партіям і групам, разом з КП(б)У.

Але матеріальні засоби, потрібні для продовження сеї роботи, були від
разу дуже малі, а тепер таки вичерпані до краю! Ще рік тому, подаючи до 
ваших часописей справоздання з діяльності Комітету незалежної України, 
котрому ваші організації зробили невелику, але цінну поміч вашими складка
ми зимою 1919—1920 p., я просив вашої помочі на продовження діяльності 
Українського] соціологічного] інституту, котрому, ліквідуючись, переказав 
свою роботу Комітет нез[алежної] України*. Просив також вашої помочі для 
продовження «Борітеся». Але ці поклики зістались без відклику. Натомість 
після Різдва сього року почали несподівано приходити на мої руки складки і 
жертви на ріжні гуманітарні цілі, для жертв польського терору тощо. З  лю
того і до липня було разом 16 таких присилок, а саме*: 1) від Українського 
робітничого союзу (Скрентон) 33.335 кор[он] чеських; 2) Української гро
мади в «Фейрмаунт» Авеню, в Філадельфії, 110 дол[арів]; 3) Рятункового 
комітету тої ж громади, складка тов[ариств] «Мир», «Січові стрільці», 
«Укр[аїнська] громада», «Бр[атство] св. Василія» і січові організації разом 
100 дол[арів]; 4) збірки укр[аїнських] дівчат в Філадельфії (два перекази) 
разом 4283 ч[еських] кор[он]; 5) запомогового ком[ітету] т[оварист]ва 
«Провидіння» в Філадельфії (два перекази) разом 65 дол[арів]; 6) від д-ра 
В.Сіменовича з фондів Українського] Чер[воного] Хреста 12.000 к[орон 
ч[еських]; 7) Комітету злучених товариств помочі в Ньюарку, 14.285 к[орон
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ч[еських]; 8) т[оварист]ва «Українська школа» в Бостоні 9000 к[орон] 
ч[еських]; 9) т[оварист]ва «Січ» в Ньюарку 3700 к[орон] ч[еських]; 10) Укра
їнської музики т[оварист]ва «Запорожжя» в Ньюарку 3350 к[орон] 
ч[еських]*; 11) комітету в Сент-Луісі через о. У\яницького 10.000 кор[он] 
австр[ійських]; 12) Комітету злуч[ених] тов[ариств] помочі в Ньюарку 
100 дол[арів]; 13—15) комітетів українського] жіноцтва в Дорізон, Марешаль, 
Маллет і Вера Гварані в Парижі разом 1432 швейцарських франків; 16) склад
ки Українського] Черв[оного] Хреста в Вінніпезі через ред. «Українського] 
голосу» 109 ф[ранків] 16 ш. 6 п.13  сих дрефтів тільки ч. 2 досі не виплачений 
банком через якісь неформальності в виставленім чеку: кілька разів я про се 
писав до жертводавців і до виставителя, але справа не полагоджена й досі. 
Інші суми в міру того, як виплачувались банками, розходувалися мною відпо
відно вказівкам і побажанням, висловленим в супровідних листах (перше 
справоздання про план розходування було мною подане в часописях в цвітні*, 
друге буде розіслане жертводавцям в грудні).

Притримуючись сих вказівок, я тільки небагато з сих грошей міг ужити на 
національно-політичні справи, котрими займався ближче. Розділювання ж 
грошей між ріжними запомоговими організаціями, згідно з побажаннями 
жертводавців, завдавало мені не тільки дуже багато праці з розміном, роз- 
силкою, кореспонденцією, розслідом фактичного стану потрібуючих, контро
лен) і т. д. — але й приносило чимало неприємностей без великої користі для 
справи. Тому, дякуючи жертводавцям за їх довір'я, я, кінець кінцем, побачив 
себе змушеним просити їх на будуче з такими поручениями по можності звер
татись безпосередньо до самих запомогових організацій; на мої ж руки по
силати тільки датки на справи, якими я займаюсь: на Укр[аїнський] соціоло
гічний інститут, на його видання, на «Борітеся — Поборете» та на ту полі
тичну роботу, котру я веду з моїми найближчими товаришами. Сі мої листи 
мали той наслідок, що складки на гуманітарні цілі на мої руки справді пере
стали напливати, але й жертв на ті цілі, на котрі я звертав увагу: на Укр[аїнський] 
соціологічний] інститут, на «Борітеся», на політичну роботу — теж не при
ходило.

Се жаль, дорогі браття! Можу вас запевнити, а думаю, що ніхто, зна
йомий з моєю майже сорокалітньою працею на громадській ниві, не посудить, 
ніби я хочу задурити вас голосними словами, — сі справи, для котрих я просив 
і нині отсим прошу вашої помочі, справи дуже важні, і ви матимете чималий 
гріх перед своїм народом, коли і сим разом не послухаєте мого слова і не при
йдете їм у поміч!

Наскільки, приміром, важні з національного погляду видання Україн
ського] соціологічного] інституту, котрі він випускає у своїй інтернаціональ
ній серії*, на французькій мові, нехай посвідчить хоч би отсей лист, отриманий 
мною від італійського славіста, університетського професора, з приводу ви
пущеної Інститутом «Антології укр[аїнської] літератури до смерті Шевченка»*

1 Звертаю увагу на цей виказ усіх, хто посилав мені які-небудь жертви сього року; коли 
в нім його посилки нема, значить, я ні його листа, ні дрефта не одержав, — тому зволить 
рекламувати.
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(з дуже теплим переднім словом найславнішого французького лінгвіста проф. 
Мейє* і моєю інформаційною вступною статтею*). «Я тільки що прочитав, — 
пише він, — з таким же великим інтересом, як і користю, Вашу чудову «Ан
тологію». Для мене, котрий досі знав тільки Шевченка, вона була правдивою 
інтродукцією в пізнання української літератури. Певно, Вам буде інтересно 
знати, що в «Rivista dell Instituto per L/Europa Orientale» тільки що з'явилось 
коротке справоздання про «Антологію» проф. Римського університету Фес- 
та*, з котрого з приємністю наведу отсі слова: «Збірка не тільки інструктив
на, але можна сказати — се взірець тонкого і доброго смаку. Очевидно, ми 
завдячуємо її невтомній діяльності Грушевського». «Читаючи Вашу перед
мову, — пише далі згаданий славіст, — я все більш і більш переконувавсь 
в справедливості Ваших слів, що L/Ukraina farâ da se (Україна дасть собі 
раду) — і з сим побажанням я звертаюсь до Вас як до визначного її пред
ставника!»

Досі Укр[аїнський] соціологічний] інститут міг в сій серії випустити тіль
ки дві книги: сю першу частину антології і історію України: інші, як друга 
частина антології, історія укр[аїнської] літератури, історія українського] мис
тецтва, економічна географія України, не могли вийти задля браку фондів.

Друга серія видань Українського] соціологічного] інституту містить 
першу документальну, тим дуже цінну, а при тім легко й приємно написану 
історію Української революції й українського державного будівництва; вийшло 
три томи про Велику Україну в pp. 1917—1918, написані П.Христюком*, 
б[увшим] міністром Укр[аїнської] Нар[одної] Республіки; том IV, теж давно 
готовий, не може появитись з тої ж причини недостачі коштів*. Зате вийшла 
в тій же серії книга про Галичину в pp. 1918—1920, написана д-ром М.Ло- 
зинським*, заступником держ[авного] секретаря заграничних справ, дуже 
корисна і гарно написана праця. З а  кілька тижнів вийде там же том, присвя
чений Драгоманівському женевському гурткові й початкам українського] 
соціалістичного руху* — дуже цінний для пізнання змагань противників 
українського] трудового люду в попередніх поколіннях.

В серії соціальних студій вийшла моя велика книга про «початки грома
дянства»*, В.Старосольського «Теорія нації»* — про походження, завдання 
й вагу національної спільності, а книга [М.]І.Шрага про минувшину і будуч- 
чину держави ще «чекає»*. Інші ж намічені студії, які розроблюють ріжні 
питання соціального ладу, вже таки зовсім не мають коштів на видання.

З  тяжкими трудностями бореться також згадане видання «Борітеся— 
Поборете», в якім містяться студії, статті й матеріали про сучасне становище 
Великої України. Досі вийшли чч. 1—5 і 7—9, ч. 10 вийде за кілька день, але 
ч. 6, де мали появитись програмні начерки по соціальним, економічним, по
літичним і національним питанням, досі не могло появитись через брак гроша*, 
і так само браку — засобів для продовження сього видавництва, дуже важ
ного під теперішню хвилю, коли нічого подібного не може виходити в краю. 
Як оповідають приїжджі з Вел[икої] України, там книжечки «Борітеся», як 
дорогоцінність, ідуть з рук до рук і з хати до хати серед прихильників будучої 
робітничо-селянської України.



Від Мих[айла]  Грушевського. До шановних земляків в Америці 309

Задля неї, тої робітничо-селянської української нашої будуччини, я сердеч
но прошу вас, дорогі браття, в інтересах нашого трудящого люду, його про
світи, культури, його кращої долі — підтримайте Укр[аїнський] соціологічний 
інститут і се видавництво «Борітеся — Поборете»!

Нині українська справа загальмувалась на якийсь час, і не знати, з котрої 
сторони вдасться її зрушити. Треба працювати в ріжних сферах і в ріжних 
напрямах, і праця ся повинна знаходити у вас поміч і підтримку. Робота, про 
котру вам оповідаю, не має претензій обхоплювати всіх завдань і потреб ни
нішньої хвилі, але з становища українського народу се праця корисна, сумлін
на і чесна, і того, що робимо в вказанім напрямі ми, не зроблять за нас інші 
чинники й організації українські. Тому вважаю своїм моральним правом з усею 
рішучістю відкликатись до вас!

Старші наукові інституції наші, що працюють в краю, через усякі полі
тичні обставини нині мусили зредукувати свої публікації, і багато тем для них 
стали забороненими. Україн[ський] соціологічний] інститут може не в'язатись 
сими оглядами і, як бачите, розвинув за сі півтора-два роки дуже значну ак
тивність і міг би з великою користю продовжувати свою роботу в нинішнім 
критичнім моменті при вашій допомозі.

Так само від вас залежить дальша доля видавництва «Борітеся — По
борете», котре в нинішніх обставинах не може мати ніякої помочі з краю, і тої 
політичної роботи, котрої завдання і напрям я вище схарактеризував.

Тому кличу до вас, дорогі браття! При найближчій нагоді, уділюючи 
з своїх засобів підмоги на цілі гуманітарні і національні, не забудьте і не зіг
норуйте порушених мною справ! Організації, комітети і приватні особи — уді
літь, що можете, на сі видавництва і на політичну роботу, що ведеться мною 
за кордоном.

Коли хто не може, при всім бажанні, зробити нічого дорогою складки, 
нехай прийде в поміч, спровадивши собі наші видання. Тим способом не тіль
ки дістане по дешевій ціні дуже добрі і цікаві книги, але й споможе нашу ро
боту. Нехай тільки зробить се зараз і пришле гроші безпосередньо на подану 
нижче адресу (замовлення без грошей не узглядняються!). З а  п'ять доларів 
Спол[учених] Держав дістанете рекомендованою посилкою зараз же комплет 
українських видань Українського] соціологічного] інституту і «Борітеся»: 
сім більших книг і вісім випусків «Борітеся». За другі чотири долари дістане 
мої книги по історії українській і всесвітній, які вийшли тут, за кордоном, 
разом сім книг* (декотрі дуже великі, як «Ілюстрована історія України», до
ведена до 1915 р.) — між ними історія Хмельниччини 1643—1650, котрої 
єдиний примірник, випущений перед большевицькою революцією, зацілів у 
мене і тепер передрукований*. Щ е за один долар може дістати обидві фран
цузькі книги, випущені досі У[країнським] соціологічним] інститутом*.

Коли в Америці знайдеться навіть тільки кількадесят прихильників нашої 
праці для робітничо-селянської України, які зараз пришлють по 10 доларів на 
книги, то і се вже послужить нам на разі цінною підмогою.

Гроші прошу посилати і переводити тільки в американській валюті або в 
швейцарських франках чи фунтах, а ніяк не переводити на австрійські гроші.
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Дрефти прошу писати на моє ім'я на Wiener Bankverein у Відні або на Société 
de Bangue Suisse в Женеві. Посилаючи гроші чи дрефт, добре післати ще 
картку окремо.

Поштова адреса моя для сих місяців: Wien, VII, Kirchengasse, 41, M.Hru- 
schevsky. На стару празьку адресу прошу нічого не посилати.

Часописи, котрі спочувають моїй праці для України, а їх адреси мені не
відомі, прошу передрукувати ласкаво сей мій лист та від себе заохоти своїх 
читачів до мого прошения.

Особливо прошу не забути нас при складках на Різдвяних святах! Нехай 
живе Україна і її робучий нарід!

Вам вірно прихильний і служити готовий
М . Грушевський

У Відні дня 2 0  листопада, 1921

НА НОВИН РІК

Шановна редакція «Письма з "Просвіти”» *  звернулась до мене з закли
ком, щоб я, як колишній основатель і співробітник українських часописів для 
народу «Село» і «Засів»*, не відмовився прилучитись до гурту співробітників 
нового чи відновленого галицького часопису, який хоче йти слідами тих укра
їнських часописів, що виходили в Києві в pp. 1909—1912. Радо відзиваюся на 
сей заклик, бо не вважав і нині не вважаю ніякої справи важнішою, пильнішою 
і святішою, котрій мусять служити всі тямущі, учені люди і письменники, — як 
спомагання освіти й культури народу в його найширших верствах трудящих. 
У нас таку вагу має особливо освіта селянства, з котрого головно складається 
наш трудящий народ, котрим взагалі стоїть і живе наша народність українська 
і від котрого залежить краща будучність, добробут і воля нашого краю, бо 
робітників у нас мало і вони не зв'язані так тісно з краєм і народом, а верстви 
просвічені, інтелігенція так звана, вони мають остільки силу, оскільки опира
ються о робучий народ, виявляють його волю, обстоюють його інтереси.

Треба нам дбати всяко, щоб робітництво зв'язалося з селянством, пере
йнявшися свідомістю спільних потреб краю, спільних інтересів трудящих та 
визволення їх від визиску і поневолення. Та поки наросте та свідомість і сила 
у робітництва, так, що воно зможе зайняти таке чільне місце й у нас, яке за
ймає в інших краях, мусимо передусім дбати про ту дійсну, живу силу, яку 
маємо зараз у селянстві, і дбати про його усвідомлення, освіту і культуру.

Тож ні поет, ні артист, ні учений, ні публіцист-політик, котрий висвітлює 
вагу біжучих справ і напрями політичної, громадської справи, не повинні вва
жати замалою чи занизькою для себе працею безпосередньо писати для на
роду, в тих виданнях, які йдуть просто на село, до хлопських рук. Навпаки, 
се діло таке важне, що повинно робитись якнайкраще, людьми більш тяму
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щими, силами найбільш виробленими, а не так, як подекуди буває, — що 
справа доручається недоукам, котрі самі мало що тямлять: мовляв, для хлопа 
і вони потраплять написати, бо хлоп однаково мудрого не второпає.

Розуміли се великі учителі українського народу, котрих нинішні українці 
вважають своїми духовими батьками і провідниками, — що заложили в Ки
єві 75 літ тому своє товариство для духового і політичного визволення укра
їнського народу, — Шевченко, Костомаров, Куліш, Іулак і багато інших. Сі 
братчики кирило-методіївські, як вони себе називали1, тямили, що не можна 
буде підняти народу на визволення своєї країни з панського та царського ярма, 
поки не буде він усвідомлений наукою і освітою про своє право і про свою 
кривду. Поки не зрозуміє він, що се він, трудящий народ, єсть господар своєї 
землі, він нею повинен правити і поряд давати. А  для того мусить він бути 
свідомий того, який той лад повинен бути, і як його уложити. Тому одним з 
своїх завдань ставили ті найталановитіші, найпросвіченіші люди тодішньої 
України складання і ширення народних книжок про Україну, її минувшину, і 
про світові порядки, щоб розкрити очі народові.

Тою дорогою йшли їх наступники, як Драгоманов та його сучасники, 
і, дійсно, останні події повною мірою справдили гадки тих наших попередни
ків. Коли не пройшов без сліду для України сей великий світовий перелом, 
коли видвигнулася і стала перед світом на ввесь зріст українська справа: пра
во українського народу на свободу, незалежність і суверенність (найвище пра
во) на всій українській землі, — так сталося се тільки тому, що в українськім 
народі вже були свідомі частини, просвічені селяни і робітники, які зрозуміли 
домагання часу та підтримали їх усею силою, не жалуючи себе, ні своєї голо
ви. А  не справдилися ще сі домагання до решти тому, що не досить було тих 
свідомих людей — ще вони не могли поставити на ноги всього трудового на
роду та зорганізувати його. І нині мусимо звернути всю увагу в сей бік, 
пам'ятаючи, що не хитрою політикою, не брехнею та насильством будується 
правдиве і тривке добро народу, а свідомістю та організованістю його підстав: 
селянства та робітництва.

Тепер не раз можна почути голоси людей, які зневірилися в великих на
уках борців за українське визволення: Шевченка, Драгоманова і Франка, які 
поучували, що вся сила наша й надія — в трудовім народі. Сі зневірені люди 
кажуть, нібито Україна не дійшла свого в революції через те, що провідники 
тої революції пішли за наукою тих славних борців і учителів та поставили собі 
завданням визволення трудового народу від визиску панів та капіталістів, і на 
тім хотіли будувати нову Україну. Вони толкують, що українському народові 
треба відновляти колишнє українське панство, старшину українську, а не 
панькатися з «черню», як вони її звуть. Кажуть, що не чернь та, не робітники

1 Про їх завдання і плани вийшла недавно корисна книжка, написана М.Возняком, що 
використав для неї судові акти про братчиків, котрі я видав у Києві під час війни з копії, 
крадькома спорядженої з тих актів покійним українським патріотом і приятелем трудового 
народу Н.Молчановським*. З  тих актів найбільше знаємо про те, чого хотіли і як розуміли 
справу ті великі наші учителі. (Див. «Кирило-Методіївське братство». Видання фонду «Учі
теся, брати мої»*, Львів, 1921, ціна 400 м[арок] польських]).
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та селянство, а українські пани та заможне селянство, яке йде з ними разом, — 
як-то поляки кажуть, «великі та малі рільники», можуть бути підставою 
Української держави, а Українська держава — то єдина наша мета.

Під впливом розчарувань від ріжних політичних неудач останніх років такі 
думки починають ширитися між нашою інтелігенцією. Так, як колись в Євро
пі, як Велика французька революція не справдила всіх надій, які на неї покла
дались, зневірилася була інтелігенція в демократи і в соціалістичних домаганнях, 
кинулася назад до середньовічних, церковних та монархічних поглядів, і аж 
згодом, охоловши з того похмілля, почала вертатися до великих революційних 
гасел — так се воно тепер і між нашою інтелігенцією помічається.

Було б сумно, одначе, коли б такий назадній рух, така реакція запанувала 
надовго, і маємо ту надію, що здоровий розум здержить сей назадній рух. Бо 
він не тілько дуже прикро зраджує всі заповіти, ломить усі «традиції», на котрих 
виріс і зміцнився наш український рух, але міг би тяжко зашкодити сьому 
дальшому рухові, бо направду, якраз тепер ті старі заповіти українського руху 
дуже оправдалися в останніх літах. Все, що ми осягнули, осягнули таки завдя
ки їм. Зламання їх завело б надовго на бездоріжжя наше національне життя і 
дало б велику утрату дорогого часу. Ніде і ніяка революція не здійсняла від
разу всього, що від неї бажалось; звичайно, вона стільки дає народові, скільки 
він має сили взять і затримати. Взяв і наш народ від сеї останньої революції 
багато, а коли не мав змоги узяти більше, так видко, що треба розвинути в нім 
більшу силу, щоб зміг узяти більше. А  для того треба в нім передусім розви
вати свідомість, знання і науку, не гаючи часу, по всіх наших країнах.

От тому я радо відзиваюсь і на заклик львівської редакції та бажаю ве
ликого успіху в поході до своєї мети відновленому часописові.

1 січня 1922

З  НЕДАВНЬОГО МИНУЛОГО

На потвердження висловлених у попередній статті (див. вступну в ч. 5—6) 
думок* нагадаю дещо, як починалася п'ять літ тому велика революція в Росії 
й на Україні.

Я жив тоді на засланні в Москві, куди мене переведено з Казані восени 
1916 року*. Хоч мене тримано «під пильним доглядом поліції»*, проте я по
стійно бував як між нашим українським громадянством*, так і між російськи
ми радикалами та революціонерами. Українство тоді було, як здавалось, за
давлено до решти: всі українські видання, всі інституції були позакривані*, і 
в Києві нічого не можна було друкувати завдяки тяжким ворогам українства, 
цензорові проф. Флоринському та його прибічникові п. Щоголеву, що ви
користали виїмкові закони воєнного часу на те, аби задушити українство до 
решти. Тому в Москві тоді зібралося багато українських діячів. Потайки ( «не
легально») мешкав В.Винниченко*. Наїздив зчаста до своєї родини С.Пет
люра*, що служив перед тим у Москві, а тоді був приділений до армії. Пере
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бував А.Кримський, М.Шраг, О.Приходько, М.Полозов, З.Моргуліс, 
О.Саліковський*, Абрамович-Бурчак*, Маєвський* й інші письменники й 
громадські люди, які потім відігравали більш або менш визначні ролі в рево
люційній добі. Тому ж тут був тоді з моєю участю зав'язаний український 
журнал «Промінь»*, який хоч і світив на кождій сторінці білими плямами від 
цензорського олівця*, проте був до самої революції єдиним українським ор
ганом. Приїздив до нас Максим Горький, радити в справі видавання задума
ного ним радикального дневника*, який мав об'єднати всі революційні й по
ступові сили. 3[а]їздив пізніший диктатор російський Керенський* — скли
кати на нараду в справі спільної акції заступників ріжних радикальних та 
революційних течій. Отже, був я досить в курсі тодішніх настроїв, сподівань 
і планів.

Тоді вже у всіх було переконання, що старий царський режим з війни ціло 
не вийде. Саме зломився Брусилівський наступ на Волині, і всякими правда
ми і неправдами втягнена в війну Румунія крок за кроком окупо[ву]валась 
армією Макензена. Крайня неприготованість і легкодушність, з котрою ро
сійський уряд, втягнувши сю країну, яка крила Росію від ворога на полудневім 
заході, дав її німцям на знищення, і стягнув на себе новий величезний фронт, 
викликали крайнє обурення і військових, і просто в громадських кругах. Серед 
генералітету, офіцерства, урядництва, не тільки серед ріжної цивільної публі
ки, вже не криючи, говорилося про неминучу потребу зробити кінець царсько
му автократизмові. Промисловці і капіталісти, з одного боку, ліберальна ін
телігенція — з другого, явно організувались, щоб використати сей момент і 
взяти провід державою в свої руки, — тимчасом як монархісти вроді кн[язя] 
Юсупова та Пуришкевича думали врятувати монархію, вбивши царського 
фаворита Распутіна* та замінивши нездару Миколая II котрим-небудь з його 
свояків. Але мало кому уявлялось, що зміна може бути сильніша і глибша, ніж 
проста заміна царського самовільства конституційною, обмеженою монархією 
або дуже малодемократичною республікою, вроді французької. І особливо не 
тішили себе рожевими надіями ми, українці, знаючи, як неприхильно і підозрі
ло ставиться до українства російська інтелігенція; яких тяжких ворогів воно 
має на Україні в буржуазії: чужій і своїй зросійщеній — в поміщиках, чинов
никах, промисловцях і всяких інтелігентських професіях; як тяжко розбиті й 
розпорошені українські сили; як мало вони могли працювати в останніх часах 
серед робітництва і селянства!..

Ми не вважали тоді можливим рахувати в ближчій будуччині на щось 
більше, як скасування заборон українського слова — щоб до нього приклада
лися ті самі правила, як до мови російської (а се було законом постановлено ще 
1906 р.!), щоб українську мову допущено до шкіл і в зносинах з урядами. І то 
з сими домаганнями ми вважали потрібним виступати обережно, можливо 
тактовно, щоб не наразитися на компрометацію, не маючи за собою ніякої 
організованої сили. Обережно виступали з сими побажаннями перед урядом 
петербурзькі українці, а я, ще сидячи в Москві, пробував з свого боку вико
ристати давніші зв'язки і знайомості. Коли Керенський, вже як член револю
ційного уряду, приїхав до Москви в початках березня, я шукав з ним побачен
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ня, як з добрим знайомим з давніших часів, щоб нагадати про українські 
кривди, про котрі ще так недавно балакав з ним, коли він відвідав мене на за
сланні в Симбірську. Але тут мав я нагоду відчути, що старі зв'язки стратили 
силу, коли мої давні знайомі та приятелі засіли на місцях старих царських мі
ністрів! Люди, до котрих я звертався, попросту відмовили мені побачитися з 
Керенським: мовляв, не годиться такими дрібними справами забирати час у 
чоловіка, на котрім тепер спочиває доля Росії! Так наші кривди рахували тепер 
учорашні приятелі! Не міг я інакше, як письменно нагадати Керенському най- 
пильніші справи*, котрі повинні були полагодити нові пани Росії: поворот за
сланих і вивезених галичан, арештованих і засланих українців, скасування 
цензорських та поліційних заборон, відновлення закритих видань та інституцій. 
І те моє пропам'ятне письмо, так само, як і петербурзькі записки, спочили в 
шуфлядах нових панів Росії, що за «важнішими справами» не мали часу кло
потатися українською кривдою.

Не диво, що і в Києві, куди я повернув слідом, покликаний на голову 
Центральної Ради, яка скромно містилася тоді в тіснім покоїку, уділенім їй 
київським магістратом в Педагогічному музеї*, та потихеньку зав'язувала 
зв'язки з розпорошеними українськими громадками, — я також застав такий 
же скромний настрій. На перших ширших зборах української інтелігенції — 
т. зв. «Товариства українських поступовців»* (об'єднання свідоміших україн
ських елементів, до котрого я належав), прийшлося мені навіть доволі різко 
виступити проти такого, занадто вже скромного і боязкого настрою, та напо- 
минати громадян, щоб не проґавили своїм «мінімалізмом» моменту — не 
боялися виступати з серйознішими домаганнями. Проте такий мій радикалізм 
не дуже-то переконав наше громадянство, і перед самим українським націо
нальним конгресом*, скликаним на Великодніх святах, ще довелося мені по
чути від старих приятелів, українських патріотів, докори, що я застрашую 
російське громадянство великими українськими вимогами — а то було тільки 
слово «автономія»! Російські ж революціонери в київськім комітеті таки й без 
сорому загрозили, що «революційними багнетами» розженуть Центральну 
Раду, коли вона буде заводити автономію!

І се почало змінятися тільки, як на сцену стало виходити українське се
лянство та заявляти, що воно теж стоїть за сими домаганнями, які вороги 
українства називали вигадками купки мрійників, котрі нібито нікого й не мають 
за собою. З'їхали сотки селян на національний конгрес, не обсилані, не спо
віщені, тільки з часописів довідавшися про нього. Попривозили мандати від 
громад, від волостей. Не кликані, не прошені з'явилися селянські депутати на 
з'їзд, уряджений київським (російським) комітетом*, коли він по вказівкам 
із Петербурга попробував перетворитися в комітет крайовий, щоб вибити ґрунт 
з-під ніг Центральної] Ради. Сказали йому своє важне хлопське слово, щоб 
не забував селян при сій організації, а з селянами — українських домагань, 
винесених конгресом. Сказали своє слово в Петербурзі, коли туди викликано 
селянських депутатів з України до «Всеросійської ради селянських депутатів»*, 
котрою російські централісти хотіли зашахувати «відокремлення» українське 
та інших народів.
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Навіть виступи військові не мали такого значіння, хоч вони були ніби рі
шучіші й різкіші*. Я бачу, що взагалі в Галичині люди мало освідомлені про 
розвій подій на Україні та уявляють собі «українську армію» як велику основу, 
базу Української революції, не знаючи, що тої армії не було майже до самого 
гетьманського перевороту1. Були мільйони українських вояків, розкиданих по 
мішаних російських полках та інших військових частинах2 на кілька тисяч кіло
метрів. Були між ними й свідомі українці, які відразу виступили з гадками про 
скомплетування з українців окремих частин та переведення їх на український 
фронт. Такі гадки вони переводили через солдатські ради, висилалися з тим 
просьби і депутації до вищого військового начальства і до Центр[альної] Ради, 
щоб вона доходила того з свого боку. Але вище військове начальство на се не 
пристало, всі резолюції і петиції комітетів, і представлення Центральної] Ради 
зіставалися без наслідків. Дозволу на відокремлення в осібні українські час
тини наші вояки так і не дочекались*, самі відокремлятися не рішались, і ся 
мішанина українських і неукраїнських елементів, яка тяглася до самого боль- 
шевицького наступу, підрізала всі сили супротивлення України. Київ увесь той 
час фактично зіставався в руках російської залоги, яка не раз збройною силою 
грозила українському урядові на випадок якого-небудь конфлікту (так і полк 
Б.Хмельницького був змушений вийти на фронт, під загрозою оружної роз
прави, хоч фактично становив єдину охорону українського] уряду)*. Не можу 
входити тут у подробиці. Хочу тільки з усею рішучістю підчеркнути, що всі 
українські маніфестації військових з'їздів, місцевих і всеукраїнських, хоч які 
ефектні були про око, свою властиву демонстраційну силу діставали тільки на 
тлі с е л я н с ь к и х  м а н і ф е с т а ц і й ,  які почалися національним конгресом, 
продовжалися потім усякого роду демонстраціями (як ефективний похід селян
ських депутатів через Петербург під українськими прапорами) і завершилися 
Всеукраїнським селянським з'їздом*, який продемонстрував свідомість і со
лідарність українського селянства Великої України і положив підставу сфор- 
мулюванню Першого українського уряду та проголошенню державних, суве
ренних прав українського народу Першим Універсалом Центральної Ради.

Твердість і послідовність, з якою українські селяни-депутати від громад і 
волостей все і всюди виносили, обстоювали і обороняли резолюції й гасла, 
винесені провідними організаціями (Центральною Радою, Селянською спіл
кою і партією соціалістів-революціонерів, яка головно кермувала селянським 
рухом), робили глибоке вражіння на російське і своє українське громадянство. 
Навикши вірити балачкам про національну і політичну несвідомість україн
ського селянства* та байдужість до національного руху, веденого свідомими 
українцями, вони не могли з дива вийти, бачучи таке тверде обстоювання 
«репаними мужиками» політичних та соціальних гасел, винесених провідни
ками руху. Вже ж сі тисячі селян, що приходили з далеких сіл, покотом спали

1 Тепер єсть уже доволі докладна, документальна історія Української революції, напи
сана П.Христюком* і видана Українським соціологічним інститутом; два перші томи її об
говорюють події до німецького (гетьманського) перевороту.

2 В російській армії полки і військові частини набиралися не з певної місцевості, а умис
но складалися з рекрутів усіх країв Росії.
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на підлозі Центральної] Ради й вертали, не діставши навіть на дорогу, не 
можна було посуджувати, щоб вони були куплені, — як клеветали далі всякі 
чорносотенці на українську інтелігенцію. Пробували проворні репортери ви
тягати сих депутатів на балачки під час з'їздів, щоб переконатись, наскільки 
свідомо ставляться вони до резолюцій, до гасел, — чи не повторюють їх на
пам'ять, як папуги, і з соромом переконувались, що селяни сі добре розуміють 
значіння резолюцій, можуть добре їх розтолкувати і умотивувати. І починав
ся глибокий перелом у віками витворених поглядах та з діда-прадіда вивчених 
фразах про те, що нема ніяких українців, ні України, ні української мови, ні 
культури, — єсть тільки один «русский» народ.

Тому я й сказав, і ще раз, у повній свідомості, підчеркую се: щ  о взяв 
український народ від революції, він узяв передовсім завдяки свідомості укра
їнського селянства і взяв стільки, скільки було сили у трудового народу, себ
то — у того ж селянства передовсім. І візьме в будуччині стільки, скільки 
свідомості, солідарності (одностайності) і організованості розвине у себе наш 
трудовий народ.

1 січня 1922

ЛИСТ ВІД М.ГРУШЕВСЬКОГО

Відень, 10 цвітня, 1922

До шановних земляків Америки.
Дорогі земляки! Хоч великі розміри, тяжкі й страшні форми голоду на 

Україні вже кілька місяців тому сконстатовані урядовими органами Української 
Радянської] Республіки* й оповіщені в пресі, проте поміч навіщеній голодом 
людності, судячи з відомостей, які маємо з місяця марта, розвивається дуже 
поволі. Комісаріат Об'єднаного комітету інтернаціональних] Червоних Хрес
тів д-ра Нансена*, хоч іще в грудні включив Україну в план своєї акції, тіль
ки щойно приступає до організації годування голодної людності. Досі не ма
ємо точних відомостей, чи якісь продовольчі засоби на сю ціль уже прибули 
на місця. Запомогова адміністрація американська (Іувера)* обмежується — 
або обмежувалась в момент, коли сі вісті виходили з України — тільки пере
силкою продовольчих пакетів, оплачених в її бюрах для доручення.

Тим часом страхи голоду не можна навіть описати. Десятимільйонова 
територія захоплена ним. Величезна маса людності розбіглася в світ за очі, 
інші вмирають на місцях. Очевидці переказують страшні вражіння і від сих 
піввимерлих сіл, де не видно живої душі, не чути ніякого живого гуку, ні люд
ського голосу, ні рику худоби, і тихо вмирають полишені їх долі мешканці. 
Рахують, що кількасот тисяч, може, мільйон, мільйон людності згине голодною 
смертю!* Прошу собі уявити весь жахливий зміст сих слів! Прислані фото
графії* померших дають страшний образ голодної агонії. Люди висихають до 
тої міри, що з тіла нічого не лишається, буквально самі кості та шкіра...
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Я звертався з представленнями до Інтернаціонального] Черв[оного] 
Хреста*. Як знаєте з газет, від марта місяця є вже їх представник в Харкові* 
і знаючи, що в урядових органах харківських мають уже досить ясне поняття 
про розміри нещастя, можна думати, що сей представник відповідно поінфор
мує свою організацію і заохотить до інтенсивнішої помочі. Вашу ж увагу ще 
більше, ніж в попереднім моїм листі, звертаю на необхідність подвигнута до 
більш активної помочі українській людності організацію Іувера.

Думаю, що ваші організації дорогою мітингів, депутацій, меморіалів по
винні допоминатись, щоб те, що робилось «Амерікен Реліф Адміністрейшен» 
для навіщених голодом областей Росії, було без якого-небудь зменшення 
зроблено тепер для голодних частей України. Коли протягом півроку продо
вольчі запаси України використовувались для помочі голодній людності Росії*, 
тепер, як виявилось, що сі запаси потрібні були для помочі голодним частям 
України, елементарна справедливість і гуманність наказують, щоб принаймні 
тепер всі сили і засоби кинено також і на навіщені голодом часті України, аби 
урятовано було, що ще можна урятувати.

Перед тамошньою людністю довгий передновок, а і по нім вона буде по- 
трібувати помочі, бо в нинішнім веснянім сезоні не зможе обсіятись через 
повну недостачу худоби і повне фізичне виснаження тих, що переживають 
голодовку. В сій хвилі треба думати про прогодування, потім стане питання 
господарчого порятування, з огляду на загальне виснаження України. По тім, 
як протягом кількох літ вона, і власне отсі, тепер навіщені голодом, найбільш 
урожайні краї, її волею і навіть неволею віддавали свої продовольчі запаси 
слабше загосподареним краям бувшої Росії, достойно і праведно, щоб між
народна поміч пролилась на них.

Попри се Укр[аїнський] Червоний Хрест нагадує про тяжке становище 
української інтелігенції: учених, письменників, артистів, про котре я згадував 
в попереднім листі. Урядовий «Всеукраинский комитет содействия ученым»*, 
що працює в Харкові під проводом комісара земельних справ Манільського, 
очевидно, не може нічого серйозного зробити без помочі ззовні. Досі — скіль
ки знаю — тільки чеський уряд, опікуючись російськими ученими, вислав 
також і на Україну невелику партію письменних приладів (щось 160 тис. ар
кушів паперу, олівців, пер, зошитів і т. ін.). Дуже се гарно, тільки треба того 
всього далеко більше, треба одежі й обув’я, щоб сі учені, писарі, заслужені 
люди не були змушені бігати на засідання і лекції босо сеї зими, як бігали 
торік*. Треба і хліба насущого. Я з останків грошей, присланих на мої руки 
деякими українськими організаціями Америки торік*, за останній час вислав 
близько на 200 доларів десятидоларових і двохдоларових пакетів на адреси 
учених, письменників, артистів. Мої засоби вичерпуються, прошу вас робити 
те саме, найкраще беспосередньо — посилаючи через «Амерікен Реліф Ад
міністрейшен» поміч укр[аїнським] університетам, Академії мистецтва, Ака
демії наук, Українському науковому товариству. Від сього Товариства, що від 
свого заснування, ще за Першої російської революції*, найбільше гуртувало 
і гуртує українських наукових сил і розвивало велику організаційну, я саме 
одержав листа, що, посвідчуючи його невичерпану духову енергію, заразом 
вказує пильну потребу підтримки.
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В 1919 p., пише один з діяльніших, довголітніх його співробітників, То
вариство розвинуло велику діяльність. Множились секції та комісії, велась 
видавнича робота, але брак коштів скоро підтяв її. Члени Товариства мусили 
більше працювати для Академії наук, яка хоч трохи могла платити за науко
ву працю. В червні 1921, через повний брак коштів, новому Товариству до
велось приєднатись до Академії наук*. Та й під її протекторатом секції та 
комісії Наук[ового] товариства могли провадити свою роботу. Через змен
шення штату Академії, переведені вже двічі, установи Наукового товариства 
здебільшого лишались поза кошторисом Академії. Тепер пішла чутка, що 
Нар[одний] комісаріат освіти має уділити кошти на відновлення видавничої 
роботи Товариства. Як і в яких розмірах, буде відомо з поворотом проф. Я., 
що виїхав для вияснення сеї справи до Харкова*. Запомогові посилки від 
американських земляків тим часом дуже б придались для підтримання науко
вих робітників та їх роботи в своїй спеціальності, замість жури за прожитком. 
Бідують дуже!

Якнайгарячіше поручаю, поруч вище вичислених інших, сю найстаршу, 
громадську наукову організацію Великої України* (адреса: Київ, Велика Під
вальна, 36). Не забувайте тих, не забудьте й її!

М.Грушевський

Wien, X III /5 , Huettelberg 5/г., 11/U  Austria

ДУХА НЕ УГАШАЙТЕ!
В справі допомоги голодним на Україні 

до земляків в Америці

Перші вигляди на кращий урожай в Росії і на Україні, заанонсовані в со
вітській пресі, дали привід совітським представникам за кордоном заговори
ти, що найстрашніше вже проминуло і мара голоду вступилася з овиду. Ріжна 
світова публіка, яка або щось кинула на голодних, або ще не встигла надума
тися, в які руки дати свою поміч, почала сквапно ховати гаманці до кишень. 
Пішли поголоски про закінчення запомогових операцій* — не тільки в Росії, 
але і на Україні, що ледве тільки на передновку покуштувала того інтернаціо
нального добродійства. Особливо серйозне значіння мали такі відомості про 
АРА (запомогову акцію Іувера), котра сама робила стільки, що всі інші разом. 
Від неї були зроблені заяви, що згідно з первісним договором з Росією вона 
з кінцем серпня припиняє свою кампанію і на Україні і її бюра протягом трьох 
місяців потім тільки ліквідуватимуть пороблені вже зобов'язання.

Та от уже читаю в пресі відомості, що надії на врожай були перебільшені, 
новий збір не вистарчить навіть на зиму, і дальша поміч інтернаціональних 
організацій доконче потрібна для забезпечення від нового голоду. Очевидно, 
в зв'язку з сими останніми заявами совітських представників і бюро АРА
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в сих днях повідомило нас, що операції АРА на Україні продовжуються на 
необмежений час.

Се добре, і треба тільки вам з свого боку допильнувати, щоб сей необме
жений час з яких-небудь мотивів не задумано скоротити! Бо по всяким відо
мостям і даним інтернаціональна поміч на Україні, на жаль, ще довгий час буде 
потрібна в розмірах якнайширших. Не треба забувати, що в сім страшнім 
році — однім з найчорніших, які тільки зазнала Східна Європа коли-небудь, 
Україні прийшлось нести подвійний тягар. Маючи у себе страшний голод на 
території п'яти губерній з десятьма мільйонами людності, вона протягом май
же цілого року мусила віддавати своє збіжжя голодній Росії*, а світову поміч 
почала діставати тільки при кінці передновку.

По офіціальним даним (Центральної комісії допомоги голодуючим при 
Всеукр[аїнськім] центральнім виконавчім комітеті) в п'яти голодних губерні
ях Радянської України: Запорізькій, Катеринославській, Миколаївській, 
Донецькій і Одеській при кінці травня (мая) було зареєстровано 3 793 тис[я- 
чі] голодних*, себто 40 процентів] всього населення, не рахуючи тих, що 
згинули і вивтікали. Всі закордонні організації разом в тім числі годували на 
Україні тільки 315 тисяч душ в голоднім районі, і крім того давали 615 тисяч 
дитячих пайків на всі 12 губерень України. На харчових пунктах взагалі году
валось тільки 10 процентів] голодної людності. Решта була полишена влас
ному призволенню. І в той же час продовольча допомога, яку мусили, крім 
продовольчого податку, давати губернії, не навіщені голодом України, в біль
шій часті вивозилась з України. Тільки 20 мая згадана комісія допомоги го
лодним винесла постанову*, що та продовольча допомога все мусить іти на 
голодних України, а до того часу більша частина її йшла на Поволжя. По да
ним тої ж комісії з 935 вагонів збіжжя, зібраних в губерніях Подільській, 
Волинській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській і Кремен
чуцькій, 752 вагони пішло до Москви, на Поволжя і Урал, а в голодні губер
нії України лиш 183 вагони*.

В червні, по відомості, надісланій нині Укр[аїнським] Червоним Хрестом, 
допомогова акція стояла краще. Ріжні заграничні місії*, вважаючи Росію 
вже забезпеченою, стали переносити на Україну свою акцію в ширших роз
мірах. При кінці червня, по відомостям Українського] Ч[ервоного] Хр[еста], 
АРА на Україні годувала коло 800 тис. душ, Центральна] комісія допомоги 
голодним — коло 400 тис., місія Нансена — 103 тис., Укр[аїнський] Чер
воний] Хрест — 79 тис., американські меноніти — 46 тис., голландські 
меноніти — 21 тис., чехословацька допомога — 13 тис., Міжнародне това
риство допомоги дітям заходилось коло організації кухонь для 25 тис. дітей. 
Крім того, несла поміч екзекутива світової європейської допомогової органі
зації, в розмірах ближче не звісних. Приступила до організації помочі німець
ка організація помочі німецьким колоністам України, Червоний Хрест і т. ін.

Навіть беручи всі числа разом, видко, що поміч і в сім моменті далеко не 
дорівнювала запотрібуванню. Але треба ще мати на увазі, що значний відсо
ток пайків припадав голодним російським втікачам, що збивались коло про
довольчих пунктів, так що процент голодної української селянської маси,
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утримуваної добродійними організаціями, був ще нижчий. Як виглядала Укра
їна в тім часі, може дати поняття отсей виривок з листа мого знайомого, що в 
тім часі виїхав на Україну*:

«По дорозі, від самої польської границі, на всіх станціях, незвичайно 
тяжке вражіння роблять утікачі з голодних губерній. Скрізь, на пероні, на 
шинах, десь на дровах і просто на землі лежать, сидять, стоять обдерті, ви
снажені постаті без людського виразу на обличчях, нагадуючі скорше нещас
них забитих звірят, ніж людей. Коли приходить поїзд, зараз же до всіх вікон 
вагонів підбігають сі істоти і чуються страшні, якісь загробові голоси: «Дядя, 
дядя, голубчику, дайте кусочок хліба!», «Дядечка, дядечка, а дядечка, по
дайте голодному хоч кромку!», «Тетечка, дорогая, подайте хоть что-будь!». 
Підходить якась жінка, худа, виснажена, боса, обдерта, голі груди нічим не 
прикриті, на руках дитина плаче. «Дядечку дорогий, дайте хоч шматочок 
хліба, не дайте померти! Чоловік помер з голоду і дитина одна теж» — і, не 
здержавшись, починає плакати. Даєш, потішаєш її, а у самого з очей течуть 
сльози і нерви не в силі їх стримати. Відходиш від вікна, сідаєш подаль, а за
гробові голоси лунають з усіх боків, перевертаючи душу. Нарешті потяг рушає, 
страшні голоси потроху затихають в уяві. Сидиш якийсь час з важкою головою 
і сумними думками, слухаючи одноманітну музику колес. Нерви трохи вгамо
вуються — але тільки до слідуючої станції! Там знов ті самі картини — і так 
до самого Харкова. І тут, в Харкові на двірці, повно сих голодних, які вночі 
лежать просто на бруку під голим небом, один на другім, як собачата. В місті 
на кождім кроці вони обступають теж, випрошуючи шматка хліба. На про
їжджого се робить просто кошмарне вражіння!»

Було б великою наївністю думати, що добрий урожай сам один вистарчить, 
щоб з такого становища вивести країну назад до нормальних відносин! Адже 
ціла третина української території, якраз найбільш хлібородна, переважно не 
була навіть засіяна. Її людність ще з осені, з'ївши все, що було, до собак 
включно, почасти розійшлася по світу, почасти вигинула. А  саме дістав звіст
ку, що в деяких селах вимерла третина! І тільки незначна скількість господарств 
заможнішого селянства та німецьких колоністів перетривала сей страшний рік. 
Як бачите з наведеного листа, хвиля голодних утікачів розлялася звідси по 
всій Україні аж до польського кордону. Та ще перед тим, з минулого літа, роз
лилась по не навіщених голодом губерніях України. Друга така є голодна 
хвиля з півночі. Супроти сього і тут, в губерніях, не навіщених голодом, все 
відійшло на другий план перед найелементарнішим: як-небудь прогодувати до 
нового хліба всю сю умираючу масу. Великих лишків після збору великого 
продовольчого податку не було і тут. Не буде і сього року: по останнім відо
мостям з України, які маю, з місяця серпня урожай не оправдав надій: щонай
більше випав середньо або нижче середнього — се частіше. Треба великої 
зовнішньої помочі, щоб весь сей напливовий люд привести знов до людсько
го стану, повернути назад, дати йому змогу наладити своє господарське жит
тя, відновити інвентар, стати знов продуктивним елементом культурним.

На теперішній Україні нема потрібних для сього засобів: ні у держави, ні 
у громадських організацій — розбитих і знищених за останні роки настільки,
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що взагалі їх так якби й не було. Незвичайне, неймовірне зубожіння україн
ського життя — се взагалі основний факт, від котрого треба виходити в усяких 
оцінках ситуації. Страшний голод докінчив загальне вичерпання, приготоване 
кількалітньою горожанською війною, яка на Україні ярилася гірше, ніж де- 
небудь, і зв'язана була з безоглядним випомповуванням всяких засобів і за
пасів включно до промислового і фабричного інвентарю.

Се останнє зубожіння між іншим страшно відбивається на українськім 
культурнім житті, котре після відомих царських репресій, до крайності дове
дених під час війни, тільки що почало відживати та організовуватись в по
чатках революції. Горожанська війна принесла їй нескінченну низку переслі
дувань, а тої заграничної помочі, котрою користувалась наука, мистецтво, 
освіта російська в останніх роках, вона досі не дістала нітрохи. Всякі інфор
матори з Росії й котрі, як знавці, впливали на розподіл допомог, звичайно 
підозріливо і зневажливо настроювали жертводавців до всього українського, 
представляючи його далі політиканством, мазепинством і т. ін., і його й досі 
поминають при всякім розподілі підмог до останньої можливості.

В результаті після всіх гарних і надійних початків, зроблених на початках 
революції, українська культура нині буквально агонізує! Держава, яка прило
жила всі старання, щоб усе можливе сцентралізувати і удержавнити, тепер не 
має змоги нічого дати на утримання шкіл, гімназій, університетів, наукових 
товариств, взятих на державне утримання і під державний режим. Уже торік 
діти, у котрих єсть родини, мусили, властиво, самі утримувати свої школи. 
Тепер, коли зникли всякі надії на міжнародні кредити і взагалі яку-небудь поміч 
совітським республікам, принцип самооплачування освітніх установ розгорту- 
ється все з більшою безоглядністю. Учні, студенти самі мусять утримувати 
школу і професорів. Держава при всім бажанні не може їм майже нічого дати.

Се значить, що ті наукові і культурні установи, які не можуть самі себе 
оплатити і удержати, — а такі бувають, власне, найцінніші для розвою науки 
і мистецтва, котрі не ставлять собі ніяких практичних завдань, — вони мають 
завмерти. Вся та молодіж і дітвора, яка не походить з заможних родин, всі ті 
діти — жертви горожанської війни і голоду — сироти, діти, покинені бать
ками, і т. д., вони лишаються напризволяще. Учені, письменники, артисти 
вимирають з голоду або шукають фізичної праці — хто може працювати 
фізично*. Зубожіння громадянства і здорожіння життя таке страшне, що, з 
виїмком спеціалістів-техніків, люди найталановитіші, цвіт науки, мистецтва 
не можуть заробити собі і своїм дітям кусника хліба. Найталановитіші актори 
служать по фабриках, працюючи по 10 годин і виступаючи на сцені тільки в 
свята, тому ж прихід з вистав ледве покриває кошти вистави. Заслужені 
письменники і громадські діячі благають місця машиніста (до переписування). 
Учені і артисти садять бараболю на призначених їм за містом ґрунтах, тратя
чи години на хождіння туди і назад на кількакілометрові віддалення та чергу - 
ючися в нічнім вартуванні своїх плантацій. Минулий рік вирвав передчасно 
цілий ряд безконечний таких цінних діячів наслідком недоїдання, недостачі 
опалу, взуття, одежі, і нині люди, які заціліли, з страхом думають, невже їх і 
сього року полишать без помочі?
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От що пише з дня 1 серпня один з уповажнених Союзу «Голодним Укра
їни» з Харкова*: «Я дуже радий, що діяльність «Голодним України» добре 
розвивається*, бо вона дуже і дуже потрібна ще дуже довгий час! Особливо 
та галузь її, котра займається допомогою діячам культури, цінна. Думаю, що 
не перебільшу, коли скажу, що союз зможе врятувати не одно огнище укра
їнської просвіти і свідомості, коли зможе і далі розвивати в такім темпі свою 
діяльність. Багато українських шкіл, особливо по містах, додержиться ви
ключно засобами громадянства. Та це громадянство само бідне і не може як 
би слідувало піддержувати учительський персонал. А  цей персонал держить
ся героїчно, бо напівголодний, босий і обідраний не кидає своїх місць. Таке 
становище майже в усіх містах, тому піддержка учительства в нижчих міських, 
а почасти і в сільських школах та в середніх, повинна звернути на себе особ
ливу увагу Союзу «Гол[одним] України»».

З  сказаного, я думаю, досить ясно вирисовуються пекучі потреби Украї
ни, в котрих вона чекає і має право чекати енергійної міжнародної помочі, 
котрою була поминена минулого року, — коли, маючи у себе страшний голод, 
мусила годувати голодну Росію і завдяки тому прийшла до такого глибокого 
вичерпання. Так як Америка тепер служить головним джерелом запомог, 
вашим обов'язком, американські браття, вияснити сей занедбаний обов'язок 
для наступаючого року. Мусите в тім напрямі повести організовану, добре 
координовану інформацію і агітацію негайно, не тратячи часу і використову
ючи для сього кожду нагоду і можливість.

С координування цеї акції або принаймні залишення того безоглядного 
взаємного поборювання, котре позволяють собі тепер деякі запомогові орга
нізації, являється необхідною передумовою успіху такої акції, і це обов'язок 
ваш про це подбати. Такої єдиної запомогової акції дійшли українці у Львові*, 
дійшли ми навіть в атмосфері еміграції у Відні*, — до неї повинні йти і укра
їнські організації Америки. Незвичайно прикре, деморалізуюче вражіння 
робить це, коли видиться, що в такій справі, як годування голодних, ідуть 
очернювання й інсинуації, які паралізують запомогову енергію своїх і угашають 
жертволюбний дух в чужих, котрі могли б так багато зробити нашому бідо
лашному народові, що, доведений до останніх злиднів, як кала дощу, виглядає 
промінчика надії з-за кордону!

Праві організації доводять, що складки, зібрані комуністами, ідуть на 
большевицьких агентів та комуністичну агітацію. Комуністи на некомуністів 
пускають, що вони використовують гасло голоду, аби підтримувати своїх 
однодумців-інтелігентів та натворили комітетів, щоб утримувати безробітну 
еміграцію тощо.

Я вважаю цю полеміку явищем нездоровим, бо вона орудує не фактами, 
а сплетнями, і думаю, що роздмухують її люди, яким не лежить на серці спра
ва голодних.

Я знаю і признаю, що в минулому інтереси голодної України занедбува
но недопустимо, просто злочинно. Але знаю також і те, що против них ви
ступали члени самої правлячої на Україні партії, видні представники уряду, 
які діставали нагани, тратили посади* і переносились до Москви за те, що
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протестували против збирання продналогу з голодного району України, ви
ступали против експлуатації України на річ совітської федерації і т. д. Нині, 
коли справа помочі Україні набрала розголосу і проходить на очах стількох 
інтернаціональних допомогових організацій, і навіть своїх громадських, я вва
жаю малоймовірним, щоби гроші, передані на Україну для помочі голодним, 
розстрачались на інші цілі. Вірю, що українські комуністичні організації 
серйозно слідять за сим. Зрештою, се діло їх жертводавців, і їм се треба по
лишити. Але, з другого боку, мушу з усею рішучістю відперти, мовби то 
мішані, некомуністичні комітети пекли якусь свою печеню при запомозі голод
ним. Про ті, в котрих я працюю, в кождім разі можу сказати, що того нема. 
Наприклад], сам склад віденського Союзу «Голодним України»*, де пра
цюють праві і ліві, від комуністів до націонал]-демократів, виключає всяке 
надуживання запомогової акції в інтересах якоїсь партії чи кляси. Він працює 
в контакті з АРА, місією Нансена*, політичним представництвом радянської 
України; розподіл підмоги на Україні робиться комітетами уповажнених со
юзу, добре відомих укр[аїнських] діячів*, котрі працюють при місцевих 
відділах Українського] Черв[оного] Хреста в Харкові і Києві. Він проходить 
таким чином під всебічною контролею громадською і не дає місця ніяким 
запідозріванням.

А  що сей союз чи інша запомогова організація свою увагу і засоби при
свячує почасти чи хоч би й головно рятуванню від загибелі культурних робіт
ників, котрі фактично не користувались ні харчовими пунктами, ні міжнарод
ними допомогами, призначеними лише певним категоріям, — напр., профе
сорам університетів, то з сього їм може зробити закид людина або нетямуща, 
або нещира для запомогової акції. З  кождого погляду, чи людського, чи на
ціонального, чи пролетарського збереження культурних сил — се діло корис
не. Коли ріжні культурні робітники на Україні тепер фактично дістають не раз 
тільки 5—10 процентів] положеної їм мізерної платні або й зовсім нічого не 
дістають*, бо державна каса пуста, то дати їм щось, аби врятувати від голоду, 
діло спасенне хоч би і з погляду Української Радянської] Республіки.

Отже, якнайменше обопільного підсижування і поборювання, а якнайбіль
ше щирої жертволюбності і енергії для розбудження її духу в своїх і чужих.

Для того, щоб відкликатись до гуманності чужинців, треба самим укра
їнцям виявити свою добру волю і бажання водитись в сій справі дійсною 
людяністю, а не гуртківством. Кінець кінцем, все, що зможе дати укр[аїнська] 
акція, дуже мале в порівнянні з розмірами потреби.

Значіння її, головно, моральне, психологічне, воно величезне! Дари, вами 
переслані через ріжні організації і через мене на Україну, незвичайно утішили 
громадянство Великої України; в хвилях найгіршої біди їм так радісно було 
почути, що хтось про них думає і дбає. І дальше такі дари потрібні, щоб вони 
розкотились по всіх кутах України. Але беручи реально, далеко важніше ще, 
щоб українська акція, можливо солідарна і координована, послужила притокою 
для того, аби притягнути до можливо активної помочі Україні міжнародні 
організації, особливо американські, що досі не було зроблено через апатію або 
розріжнення нашої еміграції в Америці.
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Особливо АРА! В останніх тижнях вона робить на Україні дуже багато, 
а зв'язуючи свою запомогову акцію з її апаратом, можна б, думаю, подвигну
та її до ще далеко енергічнішої помочі Україні. Віденський Союз «Голодним 
України» з своїми маленькими засобами, напр., виєднав у неї через місцеве 
представництво, що за ті гроші, які союз у нього складає, АРА телеграфічно 
дає накази своїм представництвам на Україні видати відповідну скількість 
припасів з складів АРА по вказівкам місцевих комітетів Союзу «Голодним 
України». Я думаю, що якби укр[аїнські] організації Америки поступали 
аналогічно та зв'язали тісніше з АРА свою запомогову роботу, вони могли б 
і в ній розвинути більше інтересу для України, а се значило б далеко більше, 
ніж всі українські датки.

В кождім разі як американські громадяни, ви, американські земляки, 
маєте незмірно більшу можливість приступу і впливу і до АРА, і Американ
ського Червоного Хреста, і до релігійних організацій, як пресвітеріанська, 
менонітська, квейкерів, і т. ін., ніж тутешні комітети, і ви могли б дуже багато 
зробити для свого краю і народу, коли б подвигнули їх, щоб у сім році вони 
нагородили енергійною поміччю те занедбання України, яке сталося в торічній 
запомоговій акції.

Лиш не угашати, а будити сей великодушний порив, який піднявся перед 
образом страшного нещастя.

У В І Д Н І  19.VII.1922

БРАТАМ В АМЕРИЦІ

...Завтра рано 
Заревуть дзвіниці*
В Україні, завтра рано 
До церкви молиться 
Підуть люди. Завтра ж рано 
Завиє голодний 
Звір в пустині, і повіє 
Іураган холодний,
І занесе піском, снігом 
Курінь, мою хату.
Отак мені доведеться 
Свято зустрічати!

Сими словами Великого Засланця Т.Шевченка починав я шість літ тому 
свою новорічну статтю*, нагадуючи Україні тяжку долю засланців-галичан, 
що мучились тоді в ріжних ведмежих кутах Східної Росії, Сибіру та Турке
стану, вирвані з рідного краю лютою рукою царських посіпак. Писав сам на 
засланні, для часописі, котру видавали ми тоді в Москві, — тому, що на Украї
ні українське слово не могло появлятись.
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Але і поза Україною тривожно стежила за ним царська цензура, і воєнний 
цензор-полячок поквапно викреслив сей мій поклик, лишивши під Шевчен- 
ковими віршами білу пляму! Іншими способами приходилось робити, що було 
можна для улегшення тяжкої долі наших галицьких братів, і се треба сказати, 
що робилося все можливе в тих обставинах!

Для всього свідомого українського громадянства на Великій Україні се 
була тоді найпильніша справа, найбільша жура — зробити все можливе для 
сих дітей, молоді, старців, котрих не раз півголих, вхопивши де-небудь серед 
лютої зими, вивозили в холодну безвість. На них бо в тих часах брутального 
нищення українства московськими та польськими руками свідоме українське 
громадянство дивилось, як на найбільш дорогоцінне добро — національно 
найсвідомішу частину нації, котру належить всякими способами охоронити 
від знищення, бо стративши — як її заступити?

Не дуже-то, правда, багато можна було зробити. Се залежало від тих 
тяжких обставин, в котрих жило українське громадянство і з котрими не до
сить рахуються люди, беручись судити про тодішні відносини. Нинішні пи- 
сальники, які не стояли близько до діла в тих роках, часто зовсім фальшиво, 
чи з незнання, чи з упередження, представляють ті часи і обставини, і загал 
наш, як бачу, і нині не має вірного образу сеї критичної хвилі.

Але можу і мушу посвідчити, що все, що було в силі українського] гро
мадянства зробити для полегші галицьким братам, робилось* з великим за
милуванням і теплотою сердечною. Збирали одежу, білля, гроші, вишукували 
помешкання, закладали захисти та школи дітям, старали заробітки старшим, 
силкувались облегшити умови життя засланців.

Хто міг передбачити тоді, що п'ять літ пізніше Україна голодна і холодна 
простягне руки до своїх галицьких братів — ся Україна Велика, шпихлір світо
вий, «край, где все обильем дышет», як його колись оспівували російські по
ети. Щ о українці не на засланні, а на своїй батьківщині, багатій та розкішній, 
повній невичерпаних достатків, будуть мерти голодом, стрічати свята в неопа- 
лених хатах, діти їх сидітимуть без науки й освіти, тому що ні в чім їм вийти 
до школи, або й школи не стало, бо нічим палити, ні учителя прогодувати, і вся 
надія буде на заграничну поміч, передусім на закордонних братів — галичан 
в краю і за океаном, на галицького емігранта-робітника та фермера?!

А  так воно вийшло, і нині, коли що рятує Україну від упадку духового, 
від тяжкого відчаю, супроти місцевої безпомічності, беззасібності, загальму
вання всякої громадської акції, так се та загранична поміч, що, невважаючи 
на всі несприятливі умови, на всі перепони на Україні і поза Україною, таки 
стала приходити з минулого літа. Без неї, браття, на Великій Україні, мабуть, 
не витримали б! Переживши жахливу, просто-таки пекельну тодішню зиму і 
замість сподіваного врожаю, достатку, спочинку, діставши новий голод, холод 
і безвихідну нужду, — таки могли б зломитися!

Бо ж не забуваймо, що сі люди і так котрий уже рік живуть в відносинах 
дуже тяжких, в вічнім напруженні серед страхіть горожанської війни, відтяті 
від світу, не мавши можності хоч на час спочити душею і прийти до себе. 
В величезній більшості були вони й перед отсим голодом фізично виснажені
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і духово перемучені. Страшенне ж загальне зубожіння, довершене дволітнім 
неврожаєм, зробило життя незносно тяжким.

«Мабуть, степи України ще ніколи не були свідками такої упертої і жорс
токої боротьби за існування, як та, що тепер», — пише мені в сих днях один 
приятель з Харкова*. «Гине кождий, що не вміє або не може одвоювати собі 
місця. Конкуренція навіть серед тих, що вміють працювати. Досі сього не 
бувало. Все мусить стискатись, звужуватись, приймати найменші розміри, 
аби якось перебути сю кризу. Велике безробіття! Держава скорочує свій апа
рат до мінімуму. В нім лишається тільки найвитриваліше, решта безпощадно 
викидається. Відсутність засобів відбивається і на школі, і на гігієні, і на всім!» 
«Той, хто дужчий, завзятіший, а може, — й підліший, живе, слабому ж нема 
тепер місця! — потверджує сі помічення лист з Києва з того ж часу. — Треба 
тільки подивитись по канцеляріях і по ріжних установах, як тепер люди ходять, 
говорять! Як у гарячці! Колись я спостерігав се тільки на великих двірцях 
залізничних. Не знаю, що робиться по селах, але в місті ми живемо, як у екс
пресі. Се ритм нашого сучасного життя».

З а  сим новим ритмом не поспівають не тільки слабі, але й не раз дуже 
цінні наші культурні робітники, виховані в інших умовах і призначені для інших 
родів праці, і ті, що розтратили свої сили на тяжкій ниві нашого національного 
життя, віддали колись свої найкращі літа розвоеві українського] життя, куль
турному й національному вихованню нашої суспільності, а тепер не знаходять 
собі ні місця, ні праці, ні заробітку в сих нових обставинах життя.

Людям, які слідять за нинішнім життям на Україні, ясна глибока і болюча 
його криза. Національному не дано відповідного місця, і в сім лежить при
чина безконечних ненормальностей, непорозумінь і переслідувань.

Рація життя, кінець кінцем, виправить сю хибу, власне, тому, що без цьо
го виправлення неможливий здоровий розвій його. Але тим часом вона дає себе 
відчувати гостро й болюче тій культурній укр[аїнській] верстві, що на своїх 
плечах виносила культурну укр[аїнську] працю, а в нинішній ситуації засудже
на на загибель і зостається поза організацією міжнародної масової помочі.

Стогін і лемент стоїть в листах, які приходять звідти*. Там читаєш, що 
донька одного з найвизначніших українських творців сидить без зарібку, бо 
не має черевиків*. В другім пишуть, що жінка найславнішого поета готова не 
пережити нинішньої зими*, бо ходить в літнім убранні. Молоді надійні люди, 
які спеціалізуються в українській науці, сповіщають, що, мабуть, прийдеться 
їм покинути науку та піти в ремесло, бо нема чим оплатити новозаведених 
університетських оплат*.

Старші учені зостаються без зарібку тому, що держава, зменшуючи ви
датки на вищі школи, касує якраз українські виклади, як побічні*. І виходить, 
що всі прикрості і недостатки, які виникають з нинішнього голоду, [в]падуть 
передусім на неокріплу будову нашого українського] життя, на ту культурну 
верству, невелику і економічно слабосилу, яка на собі несла культуру і націо
нальну працю.

В сих обставинах навіть та невеличка поміч, з якою ви прийшли тим людям, 
мала для них величезне значіння, — моральне значіння, ще більше, ніж мате
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ріальне. Яких-небудь 300—400 людей, що дістали з неї пересічно на 5 дол[арів] 
поживи, се, розуміється, небагато. Але свідомість, що хтось журиться, клопо
четься сею засудженою верствою, мала для неї велику вагу.

«Вістка про те, що поміч може перестати йти (тому що з Америки пере
стали останніми часами приходити жертви, відколи складки пішли на боротьбу 
в Галичині), нас усіх просто прибила, — пише мені один з українських] куль
турних робітників. — Минула зима була просто жахлива для всіх нас, і тепер 
ми жили лише надіями на поміч від часу до часу американських братів, яка б 
дала нам можливість не так тяжко бідувати сеї зими. Тому ся звістка була для 
нас усіх чимось таким страшним, що залишало нас в повній безнадії. Така 
страшна була попередня зима, що й уявити собі її повторення було жахливо!»

Я полишаю на боці вирази гарячої, невимовної вдячності, котрої повні сі 
листи, вам за вашу пам'ять і поміч, котру ви уділяєте з своїх, тих небагатих 
засобів серед нинішнього безробіття. В останнім справозданні віденського 
Союзу «Голодним України» ви читали уривок такого листа*. Сим разом пере
казую вам, американські браття, сі голоси тривоги і страху.

Я певен, що вони не зостануться без відклику з вашого боку. Я певен, що 
ви продовжите ваше діло милосердя і братської любові, яке зараз єсть і ділом 
національної захорони. Я повторю своє переконання, що упослідження націо
нального життя, яке зараз переживає Україна, промине і вирівняється з часом. 
Неврожаї проминуть, село піднесеться і робуча укр[аїнська] маса виборе для 
своєї мови і культури відповідне місце в житті України. Але поки те сонце зійде, 
культурна українська верства може вигинути без вашої помочі.

До сього ви у вашім власнім національнім інтересі не можете допустити. 
Не дасте загиритить українським культурним осередкам. Не допустите за
гинути мозкові нашої нації, котрого, кінець кінцем, самі таки потребуєте!

Не переставайте в вашій помочі Великій Україні. Давайте хоч мало, поки 
не будете в стані давати більше.

Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй!* —

як сказав Шевченко.
Настільки така організація помочі під гаслом єдиної України, єдиної 

української культури важна і спасенна для самої еміграції нашої в Америці, її 
громадянського і національного виховання і організації, се вам ясно і без моїх 
пригадок.

Не проволікайте ж з вашою поміччю. Направляйте її тими дорогами, 
котрі вам ближчі, в котрих ви певніші, але робіть се скоро. Тим, хто не має 
своїх улюблених доріг, до услут далі стоятиме віденський Союз «Голодним 
України», діяльність котрого вам відома.

З  щирим привітом
М.Грушевський

10 грудня 1922
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ДО УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
В КАНАДІ

Баден, Відень, 24.XII.1922

Високоповажані !
Лист ваш з 25.X I і в нім 100 канадійських доларів я одержав*, гроші сі 

до каси Союзу «Голодним України» передав, поквітовання посилаю. По ви
міні будуть післані посилки на адресу нашого уповноваженого в Києві члена 
Академії, що розділяє посилки між співробітниками Академії** (в офіціальній 
управі люди українству не прихильні, тож на адресу Академії посилати не 
вказано)*. Осібне повідомлення В.Брилинському посилаю рівночасно.

Бажаючи якнайкращого успіху вашій акції на користь старого краю, про
шу і надалі не забувати Великої України*. Знаю нужду і потребу Галичини. 
Але положення наших братів в більшовицькій окупації безмірно гірше й 
страшніше через неможливість якої-будь громадської запомогової організації. 
Відчувають се брати-галичани і складають для них навіть в своїх тісних об
ставинах*, і ви повинні йти за їх прикладом.

З  високим поважанням,
М . Гру шевський

ДО ШАН[ОВНИХ] ЗЕМЛЯКІВ В АМЕРИЦІ

Фатальна постанова ради амбасадорів в Парижі 14 марта в справі східних 
границь Польщі* повинна стати поворотною точкою не тільки в тактиці, а в 
самім політичнім думанні західноукраїнського громадянства. Вона кладе кі
нець, може, таки вже остаточно і безповоротно, політичним думкам, які ви
росли на ґрунті приналежності Західної України до Австрії.

Коли півтораста літ тому західноукраїнські землі були відділені від східних 
і ввійшли в склад Австро-Угорщини, провідні круги західноукраїнського 
громадянства прийшли в великій більшості до пересвідчення, що в своїх по
літичних планах і рахунках, тактиці й ідеології їм треба виходити з сього 
факту і використовувати ті вигоди, які в порівнянні зі Східною Україною дає 
їм приналежність до західної імперії, та йти своїми дорогами окремими і не
залежними від життя Великої України.

Одність України як національної цілості уявлялась часами доволі живо, 
[але] більше як теоретична теза. В практичній же політиці вважалось обов'яз
ком кермуватись своїми західноукраїнськими обставинами, не оглядаючись на 
ту ціл[ість].

Правда, часами живий національний порив брав гору над такими прак
тичними рахунками. Так було в початках галицького народовства, 1860-х 
років, і ще давно, під час успіхів східноукраїнської революції. Але «ближчі 
інтереси» згодом брали гору над такими поривами, згідно з приповідкою про
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ближчу сорочку, як кожух. Так і в останніх роках, 1919—1922, знову взяло 
перевагу переконання, що галицька політика мусить якнайпильніше викорис
товувати сю обставину, що Галичина держава [ми] Антанти трактується як 
частина бувшої Австрійської імперії — окремо від Великої України. Повинна 
вважати ідею Соборної України метою дальшою, а за ближчу свою мету бра
ти забезпечення держав[ної] незалежності Галичини.

Перше ніж Ризька угода була затверджена Антантою*, ріжні публіцисти 
вже почали заходжуватись коло обґрунтування Галицько-Волинської держа
ви в рамцях Ризького трактату. Через козаччину і великі народні рухи XVII в. 
почали переносити політичні ідеали в часи короля Данила та Льва. Почались 
переоцінки вартостей української традиції, намагаючись якповніше зірвати з 
народовецькою ідеологією, вирощеною на Великій Україні і відти перещепле
ною на Галичину. В американській пресі пішли міркування, що американській 
еміграції галицького походження треба кому іншому лишити турбування Ве
ликою Україною, а собі журитись не Києвом та Одесою, а Львовом та Пере
мишлем.

Тепер легкодушна постанова ради амбасадорів повинна опам’ятати людей 
доброї віри і ґрунтовно переконати в неможливості сподівань, що Львів і 
Перемишль чи за поміччю Антанти, чи іншою заграничною комбінацією 
можуть запевнити собі свободу й незалежність окремо від Великої України. 
Коли правильно буде освідомлена дана нам брутальна лекція, на місце орієн
тацій на які-небудь заграничні комбінації та взагалі зовнішні сили повинна 
нарешті твердо запанувати одинока реальна і доцільна орієнтація — на єдиний 
український нарід, на розвій його сили, солідарності й свідомості, котрими 
тільки він і зможе дійти до дійсної самостійності1.

Чим скорше, глибше і рішучіше наступить сей зворот, тим скорше і пов
ніше вийде українська суспільність з того стану хиткої нерішучості, розбиття 
і роз'єднання, в якім вона пробуває останні роки.

В історії України знайдеться не один світлий момент, коли потяг народної 
солідарності, хоч неусвідомлений, а більш стихійний, рятував загрожені на
ціональні позиції та витягав національне життя з тяжких, майже безвихідних 
ситуацій*. Хвиля, коли жива сила національної одності проявить себе на цілім 
просторі нашої землі, буде й тепер рішаючим поворотом до ліпшого в нашім 
положенні.

Правда, нині Велика Україна переживає хвилю великої депресії, обгостре- 
ної голодом, руїною і застановленням всякої громадської самопомочі і органі
зації. Але тільки дуже короткозорі глядачі можуть на тій підставі легковажно 
відвертати очі від неї та вираховувати, чи їм вигідніше містити національні

1 Користаю з нагоди се підчеркнути. Мої політичні противники, користаючи з того, що 
я не маю змоги говорити до укр[аїнської] суспільності, часто перекривляють мої слова або 
підсувають мені небувалі речі та представляють мене речником «московської орієнтації». 
А  се цілком невірно. Я ніколи не був прихильником орієнтацій на які-небудь зовнішні сили, 
що ділають поза нашим народом, — чи то будуть чужі держави, чи навіть Інтернаціонал. 
Всю будучність нашого народу я покладав і нині покладаю в можливо правильнім і всебічнім 
розвої його національної сили, заложеної в його трудящих масах (поки що майже виключно 
селянських), і як ціле життя працював, так і нині працюю в сім напрямі.
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засоби в поміч Великій Україні, чи в щось інше. Тільки люди упереджені або 
цілком несвідомі за нинішньою українською бідою (яка спадає особливо гостро, 
се правда, на українську культурну верству) можуть недобачати великого 
загального поступу українського народу, зробленого ним в останніх роках, і 
великих національних здобутків, осягнених від часів революції. Єдино в сій 
великій національній силі лежить наша будучність. Тому всі засоби, всяка 
енергія, положена на те, щоб скріпити на цілій землі нашій сей національний 
поступ і свої зв ’язки з ним, являється наймудрішою національною локацією.

Я вважаю, що благородні зусилля, положені галицькою суспільністю в 
останнім році на поміч «Голодній Україні»*, були найяснішим проявом не 
тільки людського почуття, але й національного інстинкту, і ті люди, що від
дали свою енергію і хист сьому нелегкому ділу, показали себе найбільш реаль
ними політиками з-поміж провідників нинішньої Галичини.

Я думаю, що ті кільканадцять тисяч доларів, які пішли протягом минуло
го року від американської еміграції (робітників переважно) в поміч «Голодним 
України»*, були не тільки гарним ділом милосердя, але і незвичайно видатним 
актом з національного погляду.

В хвилях тяжкого пригноблення громадянство Великої України почуло 
подих національної солідарності, що долетів до нього з-за океану. Розбите і 
придавлене у себе, воно почуло себе частиною живої національної цілості. Ся 
моральна сторона діла була не менша від матеріальної, — навіть від того фак
ту, що десятки людських існувань були вирятувані виключно сею галицько- 
американською поміччю. Я переказував в своїх листах і справозданнях слова 
щирої подяки вам від людей, котрим ся поміч помогла пережити страшну зиму. 
Але тільки з пізнішої перспективи можна буде оцінити, що значила ся поміч 
в загальній сумі нашого національного життя!

Свою оцінку з сього становища, нинішнього положення на Вел[икій] Украї
ні, я дав у своїм одвертім листі до Х.Раковського, надрукованім в ч. 10 «Бо
рітеся — Поборете»*. Той факт, що нині, як довідуюсь, уже всі мої писання, 
включно до великої «Історії», «Культурно-національного руху» і «Хмельнич
чини», на Вел[икій] Україні заборонені*, — показує досить вимовно, що і за 
сей останній рік не став я більш «своїм» для приятелів України.

Неупередженим се вистарчить. А  людей недоброї волі, певно, не стримає, 
так само, як не стримало тих, що оскаржували мене перед австрійськими 
властями за роботу на користь Росії** саме тоді, коли я після висідки в росій
ській тюрмі жив на засланні під гострим наглядом поліції*. Нинішні мої 
«критики» знають тих панів.

Але при всім моїм щирім і глибокім признанні за сю поміч, подану вами, 
заокеанські брати, мушу щиро сказати, що ви повинні подавати її більше!

Бачу, що ви живіше відзиваєтесь на голосні, чисто політичні кличі, як 
узискання незалежності, підтримання революційної боротьби, міжнародні
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конференції, підтримання дипломатичних зв'язків і т. под., але і в сій сфері 
ваша жертвенність все упадає. Тепер же, коли деякі з політичних кличів від
падають, я побоююсь, щоби ся жертвенність зовсім не вигасла. Чи не треба 
звернутись з подвоєною силою на менш ніби ефективні, але не менш важні з 
національного погляду цілі — як рятування від вимертя української культур
ної верстви, підтримування українських шкіл, академічної молодіжі, видавни
чої роботи і взагалі друкованого слова? Була б незвичайна шкода і з вашого 
боку великий гріх!

Українське громадянство по обидва боки кордону так страшно зубожіло 
в останніх роках, що кожда тисячка доларів, зібрана вами на цілі національної 
культури і організації, являється майже історичним ділом. Але тих тисячок 
треба багато, і в сім прийшла на вас черга послужити великому національному 
ділу, від которої вам не годиться ухилятись!

Кождий з нас і вас рад би був для себе і своїх дітей стати членами вільної 
нації, суверенної Української держави. Але в право на неї, очевидно, треба — 
грубо виражаючись — в к у п и т и с ь !  Одні вкуплюються, жертвуючи свою 
кров, інші — свою творчу національну працю. Вам довелось робити се, уді
ляючи все можливе з вашого зарібку. Віддайте ж, не отягаючись і не від
кладаючи до іншого часу, все, що можете, на рятування української люднос
ті від вимертя, укр[аїнської] культури від загибелі, укр[аїнської] молодіжі 
від занепаду!

Чи не оцінюєте ви відповідно сього факту, що найкращі наукові й мис
тецькі сили України вимирають від «хронічного недоїдання», себто голоду. 
Ледве який тиждень проходить без сих стереотипов их, жахливих своїм зміс
том вісток!

Щ о думаєте ви про те, що тим часом, коли російська і польська книга 
заполонює Україну, книга українська стає все більшою рідкістю*, і молодіж 
наша мало що поза читанкою буде й бачити, коли справа так лишиться далі?

Чи рахуєтесь ви відповідно з фактом, що українські захоронки, бурси, 
школи, катедри Великої України зачиняються одна за другою, тому що не 
находиться на них фондів у себе і суспільність не має ніяких засобів на їх 
утримання?

Чи пам'ятаєте про укр[аїнські] школи, гімназії і високі школи Галичини, 
удержувані виключно громадськими складками, котрі образована людність 
ледве-ледве видобуває з себе в теперішнім своїм зубожінні?

Чи згадуєте тисячі і десятки тисяч сиріт, що дичавіють без догляду, ви
ховання і науки, особливо на Вел[икій] Україні, і коли тому не запобіжиться, 
стануть тягарем нашої землі, замість бути її великою продуктивною силою?

Чи уявляєте собі тисячі в'язнів — найактивніші елементи суспільності, 
що без допомоги дістають сухоти на в'язничнім вікті і виходять на волю ін
валідами?

Чи думаєте про інвалідів воєнних, що стратили здоровля і можливість 
заробкування в боротьбі за наші спільні ідеали?

Сі явища пригнітають вашу уяву, коли ви роздумуєте про них пасивно і 
безрадно, розглядаючи їх як якісь фатальні кари, спущені на Україну. Але вони
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стають великою підоймою активності й світової життєвої енергії, соціальної 
та національної організованості й солідарності, коли одиниці й цілі гурти роз
починають тверду боротьбу з сими язвами життя! Поміч, котру організуєте 
ви у себе, організує вас за океаном, і так само організує, підбадьорює й окри
лює тих, котрим ви подаєте сю поміч на місці.

Перетворюйте ж години смутку і недолі в години радості для себе і для 
свого громадянства! Щедрою рукою засівайте засівом любові українську 
землю від Карпат до Дону! Ставайте причастниками нового українського 
життя, що наростає серед нинішнього розбиття і пригноблення старих його 
верхів!

Пам'ятайте про Союз «Голодним України» у Відні, що серед тяжких 
умов потрапив організувати поміч дітворі, школі і культурній верстві Великої 
України.

Складайте також і на «Рідну школу» Галичини — на велику культурну 
працю, котру вона там проводить.

С помагайте друковане українське слово!
Спішіть жертвувати! Два рази дає [той], хто дає скоро!

На свято Великодня 1923
З  братерським привітом Михайло Грушевський

В ІМ’Я УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
І УКРАЇНСЬКОГО ІМЕНІ 

ДО ВСІХ ВІРНИХ ДІТЕЙ УКРАЇНИ ЗА ОКЕАНОМ 

УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ЗВЕРТАЄТЬСЯ З  ГАРЯЧИМ ПРОШЕНИЯМ ПОМОЧІ!

В четвертий рік своєї діяльності вступив він.
Результатами може похвалитись перед чужими і своїми.
Але засоби його нині вичерпалися вкрай, і для продовження свого існу

вання він потрібує безпроволочно допомоги земляків!
Восени 1919 р. він був мною запроектований як інститут міжнародного 

характеру з осідком в Женеві*, з огляду, що там мав бути осідок Ліги Націй. 
Звернувся я з просьбами помочі до публічних і громадських українських ін
ституцій та поодиноких визначних діячів, а заразом приготовляв ґрунт для 
діяльності в Женеві, куди й спровадивсь для того.

Моїми заходами на початку 1920 р. зав'язалось там Товариство опіки 
нових республік Східної Європи*, зложене з визначніших швейцарських ді
ячів (учених, публіцистів, політиків), котрі брали на себе ролю заступників 
нових республік, України в тім числі. Це Товариство організувало кілька мі
тингів, щоб познайомити інтернаціональну публіку з народами Східної Євро
пи та їх положенням, України спеціально. Але одночасно Український соціо
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логічний інститут ладив до друку серію підручників про Україну на мові 
французькій, місцевій і інтернаціональній мові Женеви.

На жаль, українські круги недооцінили тоді мого проекту. Маю взагалі 
нещастя, що коли пробую звернути їх увагу на трохи дальші перспективи, ніж 
справи самого нинішнього або вчорашнього дня, звичайно не маю успіху у 
нашої суспільності.

Тепер, може, й багатьом ясно, яку користь мала б наша національна спра
ва, якби Укр[аїнський] соціологічний] інст[итут] розвинувся відтоді і став 
впливовою в своїм існуванні інституцією в осідку Ліги Націй, яку службу міг 
би він віддати нашому народові в нинішніх тяжких обставинах. Але тоді мій 
голос не знайшов послуху. Гроші йшли великі, але куди інде.

Фонди, які мені вкінці вдалося зібрати для УСІ, були такі маленькі, що 
для того, щоб з них все-таки щось зробити, я мусив з Женеви перенестись до 
країв дешевшої валюти — спочатку до Праги, потім до Відня.

Тут я організував виклади*, підібрав для УСІ відповідну бібліотеку, котру 
з браку грошей на помешкання і обслугу, одначе, скоро прийшлось здепону- 
вати до кращих часів в Празькім університеті*. Головно ж видавав книги. За  
три роки випустив я 12 книг* Українського] соціологічного] інституту, котрі 
становлять найцінніший здобуток нашої науки за ці смутні роки.

Та з браку засобів нині і це видавництво приходиться припинити, бо гро
мадянство наше в старім краю так зубожіло, що не може купувати книг по 
повній ціні, особливо наукових. Та й не всі книги цензура туди пускає*.

Кілька разів звертавсь я до наших земляків в Америці*, прохаючи доб
ровільними датками-складками, а також купуванням видань УСІ в повній 
ціні підтримати цю інституцію, котрій положено такі гарні початки і котра 
може принести користі нашій культурі та послужити українському імені між 
чужинцями.

В нинішніх часах, коли наша наукова продукція в краю гальмується та
кими тяжкими умовами, діяльність УСІ набирає особливо високої вартості. 
Він посуває наперед нашу науку, підтримує матеріально й морально наших 
учених, приготовлює молодих наукових робітників тут і в краю. Має давати 
правильну інформацію чужинцям про наше сучасне і минуле. Щ о це значить, 
не треба, мабуть, багато говорити. Щ о ми стратили в наших національних і 
державних змаганнях через недостачу такої інформації, колись з сумом роз
повість історик! Я сам стрічав американських офіційних висланців, які бажа
ли побачити українські книги, друковані «ще перед війною», бо їх інформо
вано, що української літератури перед війною взагалі не було і українські 
книги почали виходити тільки від війни «за німецькі гроші»!

Але що ж! З  браку фондів прийшлось УСІ припинити інтернаціональну 
серію* передусім. Вона не приносила нічого. Ці книги розсилались задурно 
по закордонних бібліотеках, приспорюючи чималі видатки пересилки. Не було 
за що випустити історії України і історії української] літератури по-англійськи. 
Нема коштів на друк давно приготованої економічної географії України*, книг 
про мистецтво, музику і т. д.

Нема за що продовжити документальної історії Української революції і 
славної історії останніх років, що так викривлюється нашими противниками
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і вперше в виданнях УСІ, в книгах Христюка і Лозинського знайшла свій 
документальний образ. Нема чим видати інших цінних, давно приладжених 
до друку книг.

Досі тільки дві організації з усієї Америки: Комітет об'єднаних товариств 
помочі Україні в Ньюарку і «Відродження» в Детройті ізложили невеликі 
складки: вони виказані на обгортках томів*, котрих вихід уможливили цею 
підмогою. Нині кличу до інших організацій і до поодиноких людей, котрі 
розуміють вагу справи, вагу культурної репутації нашого народу, його опінії 
між іншими народами —

Поможіть Укр[аїнському] соціологічному інститутові, дайте йому 
змогу продовжити його роботу!

Два томи історії укр[аїнської] революції, зовсім готові до видання, вже 
другий рік лежать в його портфелі, чекають друку. Інші книги, Річник УСІ* 
з ріжнородними цікавими працями його співробітників — чекають теж.

Прошу наші заокеанські товариства і всіх вірних дітей нашого народу: не 
гайтесь, надсилайте добровільні датки на видання цих книг!

Не самою зброєю, не самою дипломатією здобувають і закріплюють свою 
свободу і самостійність поневолені народи!

Фальшиву репутацію некультурності, котру нам під час революції утво
рили наші вороги і всіма силами підтримують, ми оплатили, може, не менш 
тяжко, ніж брак воєнної сили. Прошу при можливості заглянути до офіціаль
ного видавництва англійського міністерства закордонних справ, за правління 
«нашого приятеля» Ллойд Джорджа:

Hand books prepared under the direction of the historical Secton of the Foreing 
Office, №  52. The Ukraine. Published by H. М., Stationary Office, 1920 Imperial 
House, Kingsway, London, W. C. 2.

Ця книжка служила підручником для всіх англійських політиків, котрим 
приходилось мати діло з українською справою, коли рішались наші найжиз- 
неніші справи, і вони відти довідувались, що український нарід — це цілком 
некультурна маса, яка стоїть нижче грузинів, татар і т. д., одним словом — на 
посліднім місці серед народів Східної Європи. Щ о ж варті були визвольні 
змагання таких дикунів в очах панів, які рішали нашу долю на конференціях!

Праця, звернена на піднесення української культури і укр[аїнської] ре
путації між чужинцями, в нинішній критичній хвилі заслугує помочі не менше, 
ніж кличі чисто політичної природи! А  серед органів і форм цеї культурної 
праці УСІ сповнює свою національну місію, котру не заступиться нічим іншим! 
Всяка жертва, зложена для нього, буде вкладкою на нашу національну від
будову! Лиш прошу спішитись!

Всі складки, хоч би найдрібніші*, будуть виказані в найближчих випусках 
УСІ. Дрібніші суми можна посилати в реджистрованих листах, більші — пе
реказами (в доларах Спол[учених] Держав) на Wiener Bank Verein на ім'я 
і адресу підписаного: Baden bei Wien, Austria, Schlossy, 4. M.Hruschevsky.
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З  ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ

Нова національна політика, проголошена на Україні, викликає загальний 
інтерес. Про її прояви і вигляди пишеться багато, але здебільшого наздогад: 
на основі попередніх фактів. Але як воно дійсно приймається і відчувається 
на місці, про се мало з'являється відомостей. Тому можуть бути цікаві і для 
ширшого громадянства отсі спостереження і міркування, котрі я виймаю з 
одного листа, писаного в кінці червня з України одним з видніших членів 
Української партії соціалістів-революціонерів*, що довго жив останніми ча
сами на селі, а приймав і в громадськім житті досить активну участь як робіт
ник громадський, не на якімсь офіціальнім становищі:

«Проголошено новий курс національної політики, але якихсь значних 
практичних наслідків я не надіюсь. Курс сей проголошено верхами, що зро
зуміли серйозність становища. Але партійна большевицька маса, хоч резолю
ції прийняла, та від сих резолюцій, навіть тих, що прийняті були на XIII 
конференції, її душа і звички не змінились. Працювати для української куль
тури, для піднесення українських селян і робітників вона таки не може. Бо 
українська культура і українське відродження тій російській, жидівській і 
зросійщеній партійній масі органічно чужі й незнайомі. Коли б вона навіть 
узялася за се діло, то з сеї «українізації» вийде одна каліч.

Перевести сю роботу може тільки українська інтелігенція, яка щиро при
йняла радянство. Дехто з комуністів-большевиків се й розуміє. Але сучасний 
режим і далі ставиться з недовір'ям до всього непартійного, через те українська 
інтелігенція усунена від організованої, відповідальної праці. Бо таку працю, 
на думку большевика, може виконувати лише член правлячої партії КП(б)У 
(«Комуністичної партії — большевиків — України»).

Отже, й тепер, навіть після нової національної політики, українець— 
радянець, але не большевик, позбавлений можливості ширшої праці. Тому 
нема можливості розвивати та організувати той напрям української інтеліген
ції, що йде до праці на радянськім ґрунті. До недавнього часу він тільки по
значавсь, а в останнім часі набрав досить помітної сили. Але організованості 
і свідомості йому бракує.

Большевики думають, що вони дадуть се йому. Але забувають про 
недовір'я, яке існує з обох боків, цілком зрозуміло. Працювати для організа
ції української радянської думки нікому, крім себе, вони не дають. А  що вони 
можуть дати — дивись «Червоний шлях»*.

Тому громадська енергія йде в інших напрямах. Досить успішно, напр., 
розвивається національний церковний рух*.

Через таку большевицьку тактику виходить ось що. На всяких зборах і 
з'їздах, де беруть участь комуністи-большевики і некомуністи, всі некомуніс- 
ти опиняються в одній фракції «безпартійних». Тут і російські чорносотенці, 
і українські автокефалісти, і радянці ріжних напрямів. Більшість здобувають 
часом елементи реакційні; тоді висувають своїх людей та дають свою закрас
ку цілій акції, і виходить про око, що й українські революційні елементи при
кладають рук до контрреволюційної роботи. Так наслідком ненормальних
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умов, сотворених большевиками, українські радниці попадають в ряди контр
революції, а контрреволюційний страшок раптом виростає до грізних розмірів. 
Большевики беруться до репресій, до терору, щоб поборювати сі страшки, які 
творить їх власна тактика: недопускання ніяких політичних організацій, крім 
большевицьких, та об'єднування всіх небольшевицьких елементів в одній без
партійній фракції, до котрого большевики самі ж змушують сі елементи.

На селі становище таке. Селянство в масі пасивне, але ворожих настроїв 
до нинішньої радянської влади нема. Правда, селянин при кождій нагоді каже: 
«Се їхня власть, ми тут ні при чому!» Але причиною сього — нерозумні 
агенти влади, що часто таки просто провокують своїми дурними вчинками.

Перевести зв'язок між органами радянської влади і селом могла б селян
ська українська інтелігенція, а не сі дурні шалапути; але ся інтелігенція сама в 
пасивній позиції. Правлячі радянські круги мусили б насамперед оставатись 
з довір'ям до неї й дати можливість ширшої діяльності — хоч би під конт
ролем місцевих комуністів. Далі — її треба було б приєднати до певної радян
ської громадської думки, вповні української, — щоб у ній ся інтелігенція мала 
певний дороговказ, кудою має йти до праці. Але сього дороговказу вона не 
прийме з рук ворожих; власна ж її думка все-таки досить здезорганізована.

Хоч се твердо можна сказати, що й тепер більшість сеї сільської інтелі
генції не ворожа радянській владі, особливо після нових резолюцій по націо
нальному питанню, від котрих вона все-таки чогось чекає. Натомість до 
всякої петлюрівщини й інтервенції вона рішучо ворожа. Свою долю й працю 
вона намагається зв'язати з Радянською Україною. Здійснити їй се важко — 
але не її тут вина!»

До сього витягу я не буду додавати від себе ніяких коментарів. Завважу 
тільки, що сей мій приятель мав змогу написати свої думки щиро, не огляда
ючись на цензуру. Але треба й те мати на увазі, що в нинішніх умовах велико- 
українського життя кождий може робити спостереження в досить обмеженій 
місцевості, в котрій йому доводиться працювати. Спостереження мого при
ятеля походять зі Східної України.

ПЕКУЧА СПРАВА

Минулого року в Трентоні, Н[ью]-Дж[ерсі], під проводом старого борця 
за визволення українського селянства в Галичині, колишнього співробітника 
пок[ійного] Павлика та Франка — Івана Бородайкевича, зав'язалось «Това
риство помочі письменникам». Зібравши громадку членів, не стало воно від
кладати справу на далекі часи, але, пам'ятаючи прислів'я, що «Вдвоє дає той, 
хто дає скоро», воно в міру того, як збирались в його касі хоч невеличкі гроші, 
зараз же розсилало поміч письменникам в краю і на еміграції, навіщеним 
нинішньою нашою культурною кризою.

На сей симпатичний почин, на се високогуманне і патріотичне діло хотів 
би я звернути увагу нашого громадянства та заохотити його до участі в нім,
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до громадного приступання до згаданого товариства та спомагання його дат
ками на вказану ціль.

Бо справа незвичайно пекуча. З а  політичними ударами й розчаруваннями 
останніх часів, здається, не досить усвідомлюється та велика національна не
безпека, яку переживаємо в сфері культури, а вона тим часом дуже грізна. 
З  року на рік, з незвичайною швидкістю минається наш культурний запас з 
попередніх років, не поповнюючись наново. Випродуються останки старих 
видань і все менше виходить нового. Властиво, тепер уже, сливе, нічого не 
виходить, — крім ріжних періодичних видань: органів ріжних партій, урядів, 
зарядів, а суто культурний скарб наш: науковий і краснописьменський не по
повнюється, ні на Великій Україні, ні під Польщею та Румунією, ні на емігра
ції. Вичерпані всі фінансові запаси, всі кредити, всі надії — через брак збуту, 
спричинений політичними й економічними кризами, всякими заборонами і 
конфіскатами, хибами нашого книгарства і зубожінням суспільства. А  наші 
письменники, і ті, що позіставались на своїх місцях, і ті, котрих політичні бурі 
викинули за кордон, переживають, з небагатьма, дуже небагатьма виїмками, — 
тяжкі злидні, гірко бідують, витирають чужі пороги або пускаються на за
робітки, не відповідні для їх національної і просто людської гідності.

Не встид то і сором для нації бачити в такій поневірці не раз високозаслу- 
жених і талановитих письменників та артистів, старих, зламаних працею? Не 
небезпека то для нашого народу, коли передчасом сходять у могилу або через 
нужду стають інвалідами, нездібними до якої-будь творчої праці, випробувані 
діячі, які на своїх плечах виносили культурну, літературну, наукову працю, при
готовляючи великий епохальний національний виступ, який хоч не вінчався так, 
як мріялось, одначе розгорнув наш національний прапор як ніколи перед тим?

Чи люди вже так зневірились, що думають, що ті культурні сили нашому 
народові вже й не здадуться? Чи суспільність наша вже так глибоко «спусти
лась на дно», що вже й не думає підійматись, думає, що взагалі наше націо
нальне життя не підійметься? Але коли прийде час підіймати його наново, 
чиїми силами, чиєю працею? Хто тоді заступить тих передчасно страчених, 
котрих нині засуджується на голодну смерть, на передчасне інвалідство, чи то 
там на Великій Україні, чи в Галичині та Буковині, чи на еміграції?

Люди, які тратять віру у свою справу, тратять все, і то дуже часто тратять 
безповоротно. Українці, котрі в нинішній хвилі стають зневіреними і рівно- 
душними до нашої національної будучності, підпадають тяжкому злочинові і 
супроти себе, і супроти свого народу. Хто не здичів душею, не впав так низь
ко, аби не брати до серця грізної небезпеки, яка насунула на нас, мусить в 
сій критичній хвилі всіма приступними йому способами рятувати українське 
культурне життя.

Один із сих способів — се та поміч українським письменникам і діячам, 
котру організує трентонське товариство.

Отже, вважаю своїм обов’язком звернути увагу на вагу і далекосяглість 
сеї акції, яка повинна бути підтримана якнайенергічніше приступленням в 
члени сеї організації та якнайсильнішою участю в її запомоговій роботі. 

Адреса її голови, Івана Бородайкевича: 79 Union St., Trenton, N. J.
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ПАНСЬКОЇ УКРАЇНИ НЕ ЗБУДУВАТИ!

Перед двома тижнями зі шпальт «Громадського голосу» (ч. 37) залунав 
сей значущий оклик: «Панської України будувати не будемо!»* Гасло повне 
значіння під нинішню пору і варте глибшої розваги. Тому було б жаль, коли б 
наслідком побіжного характеру сеї статті, в котрій його проголошено, люди, 
до котрих воно проголосилось, пройшли б повз нього без ближчої уваги або 
збули звичайними фразами: «Ми хочемо України, тільки України, не розби
вайте нам єдиного фронту ніякими соціальними чи партійними гаслами!»

Автор згаданої статті справедливо нагадав ще раз, на що вказувалось уже 
не раз (і мною в тім числі) — яке значіння мають в дійсності сі популярні 
тепер кличі: «Ми хочемо України і тільки України! Не треба ніяких соціальних 
ні політичних програм — відложім се все на потім! Наразі всі повинні 
об'єднатись коло одної мети — Самостійної Української Держави! Геть з 
партійними ріжницями — партії загубили нам державу!»

Сі кличі не звертаються в бік консервативних, правих, панських течій — 
тільки переходять звичайно в обвинувачення, чи в хоробливі вигуки на адре
су соціалістичних партій і всіх, хто в обмірковуванні державних перспектив 
хоче виходити з інтересів українського робучого народу, селянства і робітни
цтва. Дарма, що, власне, не соціалістичні, панські, старшинські об'єднан
ня чи гурти розбили національну українську акцію в революційній добі 
1917—1918 р. і їх то треба би покликати, щоби свої класові чи гуртові інтере
си підпорядкували вже раз, твердо і безповоротно, інтересам українського 
робучого народу, коли їм справді лежить на серці добро української нації чи 
українська державність! Згадані кличі мають, навпаки, таке значіння, що 
українські робучі верстви і всі соціалістичні та радикальні українські течії (чи 
партії) мають безоглядно піддатись тим консервативним, панським чи інте
лігентським гурткам, які хваляться своїм політичним розумом, а хочуть ба
чити Україну не таку, якою вона мусить бути зі своєї природи, селянсько-ро- 
бітничою, а Україну панську. Вони хочуть України не якої-небудь, а таки 
України панської, в котрій проводила б і панувала верства старшинсько-пан
ська або буржуазно-інтелігентська (до котрої вони належать), а селяни та 
робітники були тільки робучою масою, покликаною до податку й рекрутчини, 
а не до голосу і участі в самоврядуванні, в політичній управі і в національнім 
житті. Маючи в своїх впливах пресу, школу, просвітні та політичні організа
ції, вони проводять такі гадки — покликуючись на приклади інших буржу- 
азно-панських держав, а їх кличі знаходять послух в ширших інтелігентських 
верствах і в молодіжі, знеохоченій до теоретичних дискусій, а жадній діяль
ності — особливо молодіжі галицькій, як бачу. Вона без глибшої розваги 
повторяє сю анафему на суспільні і політичні програми, на партії. Кличе всіх 
під один стяг — а той стяг, направду, виказується стягом панської України, 
бо помахують ним люди, які не мислять собі інакшої України, як тільки пан
сько -буржуазну.

В тім лежить загроза для політичної, національної роботи, бо в дійсності 
панської України ніяк не збудувати!



Панської України не збудувати! 339

Отже, всі зусилля, всі засоби, вся праця, весь героїзм, вся кров, яка буде 
положена на таку акцію, піде марно — через нездійснимість завдання. Біль
ше того! Чим більше енергії буде вкладатись в тім хибнім напрямі, тим більше 
вона викликатиме опозицію і протиділання з боку тих частин українського 
громадянства, котрим нездійснимість і шкідливість таких зусиль буде ясна. 
В почутті свого обов'язку перед народом вони будуть протиділати сим шкід
ливим зусиллям. Та й сам робучий народ нині вже настільки свідомий, що не 
дасть себе задурити і зараз же обернеться против панських забаганок інтелі
генції, як тільки матиме свободу діяльності. Ті, що готують якусь панську 
акцію та збирають якісь сили під такими гаслами, приготовляють розкол і 
внутрішню боротьбу, котра неминучо вибухне і загальмує національну акцію, 
в той момент, коли національні сили зможуть себе проявити.

Дійсне національне будівництво, широке і свобідне, можливе у нас тільки 
в тіснім союзі з робучим народом, нерозривно зв'язане з обороною його со
ціальних та економічних інтересів. Се порозуміли давно ті провідники україн
ського національного руху, які тверезо, одвертими очима приглядались ниніш
нім обставинам українського життя та його минувшині, а особливо ті, що 
студіювали його — студіювали справді серйозно, «не минаючи титли, ані тії 
коми», як казав Шевченко*, а не так щоб перебігати тільки по верхах, ви
смикуючи то те, то се, на підпертя своїх фантазій, — як-то, на жаль, часто 
тепер робиться. Ті провідники стали народниками і соціалістами, оборонцями 
і речниками інтересів робучого народу, хоч самі виходили з панських або ін
телігентських кругів. Стали не тому, що хотіли йти за якимись модними су
часними кличами, а тому, що бачили неможливість збудувати що-небудь 
українське на якій-небудь основі, як тільки на більшості нашого народу — на 
селянстві, і то селянстві б і д н і м .

Не менше як три четвертини українського народу складається з селян 
настільки малоземельних і бідних*, що вони щонайбільше — можуть тільки 
прогодувати свою сім'ю або й сього не можуть. Українських же поміщиків, 
промисловців і капіталістів так мало, що в капіталістичнім устрої і буржуазнім 
ладі вони будуть становити зовсім незначну величину. Українська інтелігенція 
може грати якусь поважну і почесну політичну ролю тільки в такім разі, коли 
буде вірною і щирою виразницею бажань і інтересів української більшості, 
себто бідного робучого українського народу. При пануванні буржуазної пан
ської, поміщицько-капіталістичної верстви така роля нашої інтелігенції може 
буде поважна, але маловпливова. В устрої дійсно демократичнім і соціаліс
тичнім вона може бути рішаючою, але остільки, оскільки ся інтелігенція тво
ритиме одну душу й тіло з трудовим народом, будучи дійсно його мозком , 
а не старатиметься зробити з його знаряддя своїх класових інтересів — бо се 
вдатись надовго не зможе. А  коли спроневіриться і посвариться зі своєю на
ціональною більшістю, зі своїм робучим народом, — мусить піти в службу 
чужій буржуазії проти свого народу. А  щоб здійснити такий устрій, про який 
мріють проповідники панської України, на се треба чуда: чогось такого, що 
в дійсності ніяк не може трапитись. Мала б то бути така буржуазно-демо- 
кратична, чи воєнно-монархічна, чи аристократично-поміщицька держава,
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в котрій би дрібка українських панів разом з інтелігенцією панського духу 
могла б правити заразом і проти бажань та інтересів свого робучого народу, 
і против чужорідної неукраїнської буржуазії, далеко сильнішої від української 
своїми економічними силами. Як се можливо?

Десять літ тому про се ледве чи хто-небудь думав. Тоді се можна було 
назвати д о г м а т о м  українського національного руху: що національне 
будівництво можливе тільки в тіснім і нерозривнім союзі з робучим народом, 
з охороною його інтересів, з економічним піднесенням, з усестороннім осві- 
домленням і культурою його, так, щоб він сам, наш робучий нарід, міг брати 
якнайширшу участь в суспільнім і політичнім житті та рішати про сю долю. 
С а м о з р о з у м і л и м  здавалось тоді всім, що тільки в міру піднесення і 
поступу свого робучого народу можливий твердий і певний національний 
поступ: що національні здобутки можуть бути закріплені і запевнені настіль
ки, поскільки їх вага пройде в свідомість народу і нарід буде обстоювати їх, 
як своє добро.

Пок[ійний] Драгоманов був найбільш рішучим і голосним речником сих 
поглядів*, але вони приймались всім свідомішим і активнішим громадянством, 
яке вело національну працю. Вони лежали основою нашої політики, нашого 
письменства, двигались науковим дослідом, давали напрям життю України. 
А  проби деяких людей щось осягнути дорогою закулісових торгів і договорів, 
звичайно, тільки потверджували, що безплідне буде все, що не будується на 
твердій підставі народного руху.

Але той розрух громадського життя, до котрого привела Світова війна, 
особливо на сході Європи, де розклад величезного, многомільйонового фрон
ту зійшовся в часі з революцією й завалив її своїми руїнами, затемнив всю 
свідомість. Величезні мобілізації викинули десятки тисяч інтелігентних і пів- 
інтелігентних людей з нормальних умов життя, а безоглядна політична агітація, 
котра велась на Україні з ініціативи російського Временного правительства 
(властиво, російських соціалістів-революціонерів) і Петербурзької ради ро
бочих і салдацьких депутатів (де боролись соціал-демократи большевики і 
меншевики), витворили серед сеї старшинської верстви перебільшені поняття 
про політичну ролю і можливості мілітарного елементу. Те, що тепер дістало 
назву «фашизму», вже тоді зародилось в українських старшинських кругах. 
Були се люди здебільшого далекі від українського життя, від громадської 
роботи взагалі; тим легше находили серед них прихильників фантастичні пла
ни організувати Українську державу і правити нею воєнною силою. Українська 
державність, котру організувала, обережніше і оглядніше Українська Цен
тральна Рада, рахуючися з соціально-економічними вимогами селянства і 
робітництва та національними потребами меншостей, ушла під загрозою вій
ськового українського перевороту*, котрий мав на меті передати владу в руки 
військових елементів, настроєних безоглядно і супроти соціальних домагань, 
і ще більше — супроти вимогів меншостей. Сю безпеку удалось обминути; 
але після німецької окупації, під охороною німецьких багнетів підняли голову 
поміщики, капіталісти, промисловці; і з участю деяких військових українських 
елементів зроблено там переворот, що назверх нібито відновляв українську
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«гетьманщину», а в дійсності віддавав владу так званому «Протофісові»*, то 
значить об'єднанню представників промисловців, шорговлі, фінансів і сіль
ського хозяйства.

Нині націоналісти-монархісти і всякі праві панські елементи розписують 
якнайкращими фарбами сю відроджену «гетьманщину»*, награваючи на на
ціоналістичних настроях несвідомої публіки. В дійсності була то негідна кари
катура української державності*, котра повинна була дати найширший доказ 
якраз той, що панської, «протофіської» України не можна збудувати. «Геть
манщина» висіла на німецьких багнетах, поливала українську землю селян
ською кров'ю, залюднила в'язниці українськими в'язнями — найпершим 
найсвідомішим елементом революції, та крок за кроком ліквідувала українське 
право, видвигане в правнодержавному житті революцією. Вона яскраво справ
джувала стару світову правду, що все можна зробити багнетом, тільки сидіти 
на багнетах не можна, і другу домашню аксіому — що організація панської 
державності на Україні неминучо віддасть владу чужорідному панству та 
буржуазії. «Гетьман» скінчив тим, що приєднав Україну назад до Росії*, 
і українські міністри з правих українських партій, котрі по довгих ваганнях, 
перед самим кінцем «гетьманщини» ввійшли до гетьманського кабінету, му
сили уступитись перед щирими прихильниками єдиної Росії.

Недовгий сей епізод поучував саме тому, що я вище сказав: що прихиль
никам панської України не досить мати чужі багнети на приборкання свого 
робучого народу, а ще треба, щоб ті багнети і усяку іншу буржуазію, крім 
української, позамикали по в'язницях. Тільки тоді зникаюча купочка україн
ських панів-капіталістів могла бодай якийсь час рядити в такім безповітрянім 
просторі по своїй мислі. Інакше ж Україна без робучого народу (з подавленим 
українським народом) неминучо стане Ук р а ї н о ю б е з  у к р а ї н ц і в .

Але нині, як кажу, нині публіцисти панської організації, спекулюючи на 
несвідомість та легковірність людську, сю негідну комедію з нашими козаць
кими продукціями (що виставила їх на найгіршу компрометацію), розхвалю
ють, немов якусь ідеальну, добу української державності*. А  поруч того й 
наша стара, історична Гетьманщина, з натяганнями історичної правди, пред
ставляється як вітрець українського державного життя, гідна й відродження, 
і наслідування.

Смію думати, що для висвітлення дійсного змісту нашої старої козаччи
ни та її гідних прикмет мало хто більше зробив понад мене*. Але тим рішу
чіше мушу я протестувати проти однобічного представлювання та ідеалізу
вання нашої старої Гетьманщини, котру ми нібито могли відродити з користю 
для свого народу, — тимчасом як в дійсності се була дуже несовершенна 
державна форма, прикра і шкідлива для трудової більшості народу. А  зара
зом мушу і се також вказати, що звеличання Гетьманщини йде поруч із 
другим шкідливим викривленням нашої історичної перспективи: недоціненням 
дійсних, тривких, не мальованих здобутків нашої народної революції. Наш 
нарід з тяжким сумом відчуває се, що найвища мета, видвигнена револю
цією, — Самостійна Україна, зосталась не здійснена. Уцари, задані йому під 
час сеї боротьби за своє національне право, ще болять і рани кривавіють
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іще незакриті. Галичина більш розвинена національно перед війною, най- 
гостріше відчуває тяжке погіршення умов свого національного життя. Се 
мусить відчуватися і буде відчуватися; але нарід не може зіставатись під ви
ключним вражінням таких сумних переживань. Він мусить здавати собі ра
хунок, об'єктивно і тверезо з цілого свого положення, щоб начеркнути плани 
дальшої роботи.

Беручи ж річ об'єктивно, зі становища всеукраїнського, треба признати, 
що революція т о ч н о пос унула  на шу  наці ю на п е р е д  в напрямі  
її у с а мо с т і йне ння .  Українська Республіка таки існує — хто б в ній не 
правив і як би не правив. Політичне існування нашого народу в цілості і його 
національне право таки признане світом. Право на національні форми куль
тури і публічного життя його признається — хоч здійснюється се право дуже 
лихо. Навіть найбільш рішучі противники нинішнього режиму на Україні на
кликають громадянство до «наповнення українським змістом форми сучасної 
влади на Україні». Які б застереження до сього не додавались, зістається факт 
існування таких форм, які можуть і повинні бути наповнені українським зміс
том. Все се в порівнянні зі становищем української нації не тільки в момент 
проголошення Світової війни, але навіть і з часами Першої російської рево
люції 1906—1907 pp. — великий крок наперед, великий здобуток українсько
го народу, виборений ним в тягу революції.

Є старий вислів, що від революції зостається тривко тільки те, що відпо
відало дійсно відчутим вимогам і засобам народу чи громадянства в тім мо
менті. Східноєвропейська революція не закінчилась, і останніх результатів її 
догадуватися не хочу. Але те, що стоїть нині, в сьомім році сеї революції, 
стоїть о с т і л ь к и  і з а в д я к и  тому,  що воно оперлось о свідомість і волю 
українського народу, то значить, передусім — його селянства, в переважній 
масі селянства бідного. Коли б се селянство виявило байдужість до національ
них інтересів — котру йому закидають прихильники панської України, — не 
було б і тих форм української державності, незаповнених українським 
змістом, про котрі говориться нині. Щ о тої байдужості не виявилось у робу- 
чої більшості нашого народу, се був результат праці між народом соціалістич
них українських партій: передусім укр[аїнських] соціалістів-революціонерів 
ріжних течій*, на котрих так безоглядно тепер вішають собак ріжні трубаду
ри панської державності. Ся праця була недовга, доривочна — а які дала 
великі наслідки!

Зовсім очевидно, що й дальше заповнення українським змістом форм 
державного життя України й їх розширення до повної суверенності україн
ського народу буде залежати передусім від зросту свідомості і культури 
українського робучого народу. Свідоме селянство дасть і значущу верству 
українського робітництва, котрому, з природи соціального життя, належить 
провідна роля в соціально-економічному процесові, а ми такої верстви досі 
не маємо — і не дістанемо інакше, як тільки через зріст селянства! З  ними 
і через них українська трудова інтелігенція, оскільки вірно і щиро йтиме з 
ними, зможе здійснити ті форми культурного життя і політичного ладу, які 
відповідатимуть її національній мислі. Се повинні раз зрозуміти всі тямущі
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люди, які стремлять дійсно до завдань національних, а не своїх особистих, 
гурткових і класових.

Тільки з ним, з робучим народом і через нього українська інтелігенція 
може здійснити свій національний ідеал.

2 5 Х Л 9 2 3

ВІД УКРАЇНСЬКОГО 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Український соціологічний інститут одержав через редакцію «Народної 
волі»* $16.00 від товариства «Надія» в Філадельфії (41 відділення] 
У[країнського] р[обітничого] союзу): з того $10.00, ухвалених загальними 
зборами того товариства, а $8.00 , зложених його членами на руки т. Івана 
Гайового ($1.50 обтягнув «Босак Банк» за пересилку, а 50 ц. зосталося тим
часово в редакції). Отримавши цей дар, складаю отсею дорогою, іменем 
Українського соціологічного інститут[у] сердечну подяку шановним даткодав- 
цям. Заразом висловлюю надію, що їх поклик, звернений до інших робітничих 
товариств — аби пішли за їх прикладом та зложили малі датки на поміч 
У[країнського] соціологічного] і[нституту], не зостанеться даремний!

Українське робітництво Америки, найбільш свідома частина українсько
го робітництва, повинно найкраще цінити працю У[країнського] соціологіч
ного] і[нституту] та й розуміти, що ніякі меценати не підтримають праці, 
обрахованої на користь трудового народу України, тільки сам він — українське 
робітництво та селянство мусять піддержати її в інтересах «України трудящих», 
її культури та науки!

В останній відозві У[країнського] соціологічного] і[нституту]* є вичис
лений довгий ряд праць, цілком готових до друку, а не виданих або розпочатих 
та недокінчених, — тому що на їх видання не стало вже коштів у Україн
ського] соціологічного] і[нституту]. З  того часу матеріальне його становище 
не поправилось. Навпаки! Продажа його видань — джерело його існування* 
обірвалось зовсім, наслідком страшної економічної кризи в краю, і не менше 
в своїм роді застрашаючої байдужості нашої еміграції в Америці, до тяжкого 
занепаду української культури та наукового життя! Як ясного проміння на 
захмаренім небі, чекаємо відклику і помочі від нашого свідомого робітництва! 
Чей же розуміє, яким лихом грозить ця криза нашому національному життю 
і нашим трудящим верствам. Чей же шановні члени «Надії», котрі відчули 
се, — не виїмок серед українського робітництва Америки!

Михайло Грушевський,
організатор Українського соціологічного інституту 

Baden , Austria, Shloss Gasse, 4
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ПОДЯКА 
[від Союзу «Голодним України»]

Високоповажані !
Потверджуємо од вас одержаних 129 дол[арів], пересланих о. Мих[айлом] 

Олексівим на адресу М.Грушевського і з цієї нагоди складаємо сердечну по
дяку іменем наших братів на Великій Україні за цей новий дар! Ви поступили 
дуже мудро, організувавши цю складку в своїй місцевості — притягнувши до 
неї і чужинців, і було б дуже добре, єсли б могли згодом її повторити. Голод 
бо і нужда на Великій Україні продовжуються і не зникнуть скоро! Навіть 
коли б урожай — що дай Боже — поправив на будучий рік становище селян
ства, все-таки укр[аїнські] організації, наука, мистецтво і вся культурна 
українська верства, яка ще тримається по великих центрах, не хотячи поки
нути своє місце росіянам та жидам, — все ж поставлена в умовах нинішньо
го режиму на довгу і майже безвихідну нужду. Всі, хто не перейшли в ряди 
комуністичної партії або не покорились, не пішли на службу без застережень, 
засуджені на заголодування. Податки такі великі, заведені тепер, що забира
ють майже весь убогий заробіток, який може такий культурний робітник 
дістати. Отже, поміч, котру вони тепер дістають від вас, являється їх пооди
ноким рятунком, і вони за нього вдячні несказанно!

З  побажанням щасливого Нового року
за Союз «Голодним України»:
М.Грушевський, голова;
І.Коссак, скарбник

ДО ЗЕМЛЯКІВ В АМЕРИЦІ

Повертаючи на Україну*, засилаю щиру, сердечну подяку всім товари
ствам, інституціям і поодиноким людям, котрі протягом мого п'ятилітнього 
перебування за кордоном* підтримували мою працю морально і матеріально, 
відзиваючись на мої поклики в справах запомогових і культурних, збираючи 
складки на вказувані мною цілі, поширюючи видання мої і тих інституцій, в 
котрих я працював, і т. п. Знаю, що нелегко це їм приходило, бо в суспільнос
ті не раз бувало дуже мало зрозуміння до тих культурних і гуманітарних 
кличів, котрі я підносив. Тим більше та гарячіша моя вдячність за ту поміч, 
працю і співчуття, котрою вони потішили мене в тяжких хвилях. Я не забуду 
їх ніколи і, повертаючи до праці на рідній землі, не залишу своїх зв'язків з 
ними, не перерву зносин* і старатимусь, щоб про мою дальшу діяльність 
і тамошнє життя мали вони докладні відомості.

Київські робітники науки, літератури і мистецтва з нагоди мого від'їзду, 
листом з 15-го січня просять мене висловити ще раз їх сердечну подяку всім, 
хто в останніх лютих роках рятував їх своєю поміччю від голоду і холоду. 
«Вдягаючи щодня светра та черевики (переслані торік віденським Союзом



[Виступ М.Грушевського на ювілейному засіданні...] 345

«Голодним України»), люди запитують себе, що б робили вони без цих речей, 
і думка їх обертається до тих, що подбали надіслати ці речі, і почуття подяки, 
для якої слова замалі, летять до вас».

Тим часом прошу припинити посилання листів і часописів на мою закор
донну адресу, з Києва подам нову. В справах пильних поки що можна адре
сувати на Всеукраїнську академію наук (Київ, бульвар Шевченка, ч. ЗО) для 
мене. Тих, у кого лишились на руках видання мої та Українського соціологіч
ного інституту, прошу продовжити їх продажу, а гроші посилати професорові 
Кирилові Студинському у Львові (вулиця Хмельовського, ч. 15), котрий за
відуватиме виданнями моїми Українського соціологічного інституту за кордо
ном*. Пізніше подам до відома, якою дорогою посилати гроші до Києва.

З і щирим привітом
Михайло Грушевський

Баден, коло Відня,
17 лютого 1924

[ВИСТУП М.ГРУШЕВСЬКОГО 
НА ЮВІЛЕЙНОМУ ЗАСІДАННІ 

З  НАГОДИ 60-х РОКОВИН 
ВІД ДНЯ ЙОГО НАРОДЖЕННЯ 

ТА 40-РІЧЧЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ]

Академік Грушевський ( зустрінутий довгими гучними оплес
ками всієї  з али) .  Шановне громадянство! Дорогі товариші! Дозвольте 
з приводу сказаних тут гадок і спостережень висловити кілька своїх зауважень. 
Я  безмірно вдячний тим, котрі пригадали хронологічну дату мого життя, й 
високо ціню всі ті добрі й повні признання слова, що були сказані тут на мою 
адресу. Високо ціню привітання, висловлені від представників нашої радянської 
влади* й професійних організацій*, до котрих маю честь належати, слова 
признання з боку обох наших українських академій, Київської академії та її 
президента*, і нашої старшої, хоч невінчаної академічним титулом, Львівської 
академії**, голова котрої, многозаслужений академік Студинський, так багато 
доложив труда й заходу, щоб прибути сюди на нинішнє свято. Безмірно при
ємно було почути представників вищих шкіл білоруської й литовської народ
ностей*, тих народів, з котрими ми разом кували наше й їхнє визволення з-під 
старої царської Росії, з котрими ми сходилися на з'їзді народів у 1917 році*, 
з котрими ми працювали колись у царському підпіллі*, і тепер маємо при
ємність стрінутись уже як представники визволеної науки всіх цих трьох на
родів, зв'язаних такими тісними близькими братськими узами і спільними 
переживаннями довгих століть! Високою радістю наповняють мене привітан
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ня ріжних наукових і культурних українських установ... Але, дорогі товариші, 
я, розуміється, далекий від гадки вважати це все, що ми тут чули, за вислів 
тільки пієтизму до моєї особистої діяльності, до мого особистого ювілею. Це 
свято в тих розмірах, які воно прибрало завдяки діяльності організаційного 
комітету з шановним академіком Тугківським на чолі*, котрому я безкінечно 
вдячний за ті труди, які він вложив сюди зі своїми товаришами-секретарями 
й прочими учасниками, — це нинішнє свято перетворилось з ювілею персо
нального на свято національне: на свято української науки, української на
ціональної культури.

Я прошу вибачення за нескладність моєї мови, котру легко пояснити тим 
зворушенням, котре викликав у мене цей могутній колектив, це масове вели
ке наше зібрання. Я дозволю собі перевести дещо з дороги дискусій на тему 
персональну, особисту — в сторону загальну. Я бачу в цім нинішнім святі 
маніфестацію загальнішу: радісне маніфестування нашим громадянством того 
факту, що вже, очевидно, українська наука пережила стадію утисків, голоду, 
пошесті і міжусобної брані, стала нарешті на тверді ноги в рамках робітничо- 
селянської Української Республіки, на цілій території Радянської України, і 
спеціально тут, у нашім історичнім українськім центрі. Скінчилися для неї часи 
шукання захистків, де вона могла б розвивати свою роботу, серед тих перешкод 
і репресій, які оточували її в давніших часах. Скінчила вона свої блукання, 
сподіваємось, назавжди, і перед нею стелиться гладший шлях розвитку. Прав
да, ті добрі наміри, як урядових сфер Радянської України, української Голов- 
науки, так і професійних організацій, в котрих я переконався за ці два роки з 
лишком, перебуваючи на Радянській Україні, все ще можуть зреалізуватись 
супроти ріжних чергових економічних проблем — індустріалізації України й 
цілого Союзу. Іще в січні цього року на пленумі Іоловнауки тут, у Києві, голо
ва її констатував, що бюджет української науки — ще бюджет прожиточний 
тільки, а не виробничий, і то бюджет голодний. Але українська наука ніколи 
не була оранжерейною рослиною, що чекає сприятливих умов, сприятливої 
опіки, яскравих променів сонця, щоб рости, розвиватись і ширити своє корін
ня. Ні, вона жила, розвивалась і привикла розвиватись в обставинах більш 
ніж несприятливих, не в надії слави й добра, а під загрозою розгону й заслан
ня. І вже сама та сприятлива атмосфера, що нині окружає її Радянська Укра
їна, в процесі соціалістичного будівництва в інтересах робітничих і селянських 
мас, вона сама вистачає українським науковим робітникам, щоб розгортувати 
свою роботу навіть в оцих прожиточних роках в повній надії широкого, трив
кого й невпинного розвитку!

Нинішнє свято української науки, що припало на п'ятдесятліття царсько
го указу 1876 року*, являється святом перемоги української науки, української 
культури, українського відродження над усіма перешкодами, що лежали на їх 
шляху. Українське громадянство й наукові круги інших країн*, так щиро від
гукнувшись на це свято, підчеркнули цей тріумф української науки, свята її 
визволення і міжнаціонального об'єднання з культурним і науковим рухом 
інших народів. Ці збори, які зібрались у цій, для багатьох з нас такій пам'ят
ній залі*, де витають над нами тіні великих фундаторів української культури
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й науки — Максимовича, Костомарова, Антоновича, Драгоманова. Ці пред
ставники кількох поколінь, які пройшли й провели через усі перепони остан
нього півстоліття українську культурну й наукову працю, і зійшлися цього дня 
відсвяткувати її перемогу — цей великий реванш нашого українського життя, 
нашої української культури. Ці збори маніфестують, що, незважаючи на ре
пресії й перешкоди, що були розкинуті на дорозі української культури, зо
крема української науки, як найбільш проскрибованого й найбільш небезпеч
ного, з становища його ворогів, вияву українського життя, не здужали при
пинити ні на хвилю розвиток української науки й української культури. Не 
перервали золотої нитки українського національного життя, української на
ціональної роботи. Вона подолала всі перепони, всі перешкоди. Цей будинок, 
збудований на те, щоб бути твердинею обрусіння в нашій Україні, став великим 
огнищем українського національного відродження. Ця твердиня, поставлена 
на те, щоб ширити й закріпляти на українській землі принципи «православія, 
самодержавія і народності», стала огнищем опозиційної гадки й революційної 
роботи, яка, кінець кінцем, зірвала в повітря в'язницю народів царської імпе
рії, а цей будинок перетворила на робітничо-селянську школу.

Але ця робота, ця боротьба шла нелегко. Вона давалась недешевою ціною 
цим поколінням, котрі пройшли цей великий побідний, тріумфальний, але 
тернистий, кам'янистий шлях. І поруч цих славних імен, котрі я назвав, — цих 
діячів, які, незважаючи на всі ці тяжкі умови, настільки виявили свою науко
ву індивідуальність, що яскраво вписали в історію української науки й куль
тури свої імена, — скільки пройшло робітників малозвісних і незвісних, котрим 
тяжкі обставини не дали виявити своєї праці, своєї індивідуальності; котрі 
працювали псевдонімно і анонімно, і пройшли свою путь відомими і звісними 
тільки записним бібліографам, а ще більше — й їм незвісними. Десятки, сотні 
й тисячі пройшло їх і лягло на цьому шляху. І цій сірій армії рядових, здебіль
шого незвісних наукових робітників, наших попередників, ми завдячуємо 
велику будову української культури, української науки, котра нині святкує 
своє свято, свою перемогу.

Шановне громадянство! В Західній Європі під свіжим вражінням остан
ньої війни витворився культ «незвісного солдата». Щороку, звичайно, від
дається честь цим невідомим героям, які вирятували — в уяві цього суспіль
ства — їхню культуру й життя. Ще більше годиться нам, українським науко
вим робітникам, в це наукове свято пригадати собі цього незвісного масового 
українського наукового робітника, що пройшов і попросту ліг кістьми на цім 
шляху, зарівнявши своєю масою його провалля й рови. Його могилу затопта
ли ботфорти поліції, заїздили тріумфальні колісниці старої царської імперії — 
але його діло не вмерло й дало свої наслідки! Дорогі товариші! У цей радісний 
для мене день, урочистий день української науки, дозвольте закликати й вас 
піти за прикладом цієї західноєвропейської практики і вшанувати в скупленні 
духу ці легіони українських робітників, які збудували нинішню українську 
культуру, українську науку.

(Усі в залі  встають) .
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Робота, що вони провели, ясніє тепер на порталі нашої української науки 
славними іменами, тіні котрих, кажу, тут над нами витають. Наше завдання 
тепер продовжити й закінчити цю роботу. Дозвольте, дорогі товариші, на 
кілька хвилин зайняти вашу увагу деякими гадками на тему, власне, цих без
посередніх завдань нашої історичної роботи.

Підсумовуючи для себе в останніх роках культурний процес України під 
аспектом історії української літератури*, я бачу, як поява певних чергових 
суспільних верств викликає в сфері літератури й науки певне ідеологічне об
ґрунтування їх ролі. Ясно, що наша найстарша історіографія розвивалась на 
ґрунті українського феодалізму, в перших початках опертого на торговельно- 
міській верстві, а в другій половині — на боярській сільськогосподарській. 
Потім, у X V —X V I віці, наступає орієнтація на нову міщанську верству, що 
виростає під впливами нового грошового господарства. Це орієнтування по
чинається перше, ніж та верства виявляє себе сама. Інтелігентські письменні 
сили починають орієнтуватись на міщанську верству перше, ніж вона могла 
дати своїх власних представників в літературі. Далі бачимо, як наростає орієн
тація на верству козацьку — цю інтересну амальгаму пережитків старого 
феодалізму з суто демократичними течіями народного життя, — і знову про
ходить повне століття орієнтування на козацтво зі сторони письменників, що 
відчули його значіння далеко скорше, ніж ця козацька верства себе виявила 
безпосередніми представниками-письменниками. Відродження X IX  віку 
цілком ясно орієнтується на верству селянську — йде під знаком культу 
української народності, представленої селянськими верствами, які зберегли 
святиню української культури, і під шум хвиль цього народницького роман
тизму зав'язуються перші початки української науки з таким же народницьким 
ухилом. В цих обставинах формується наша нова українська історіографія, 
в перших початках ще закрашена романтизмом козакофільства, але в другій 
половині століття — в добі селянської реформи, ставши на ґрунт позитивно
го, методичного студіювання української історії в аспекті вивчання соціально- 
економічних обставин життя селянських мас. Славні ймення, що я їх назвав, 
а особливо Антонович і Лазаревський, положили підвалини цьому напрям
кові української історіографії. Чи закінчилась їх робота? Я думаю, ще не зовсім. 
Я думаю, що те гасло «Лицем до села!», котре дає громадській роботі Кому
ністична партія й Радянська влада, являється покликом продовжувати й за
кінчувати наукову роботу в цім аспекті всебічного дослідження історичного 
життя робочих мас українського народу — мас селянських, і цею дорогою 
готувати перехід для дослідження нового життя, — ще не цілком сформованих 
робітничих мас. Українська культурна робота для українського села ще не 
закінчена, і робота української історіографії в цім аспекті ще не сказала свого 
останнього слова. Завдання сформування української робітничої верстви, що 
має завершити будову української національності, веде нас шляхом цієї робо
ти — лицем до села. Тільки коли вповні свідомі сільські верстви увіллються 
в робітничі верстви міста, фабрики, шахти та понесуть туди українську свідо
мість, українізуючи цю робітничу верству, замість самим підлягати її русифі
каційному процесові, тільки тоді наша, фактично селянська Україна дійсно
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стане вповні робітничо-селянською країною. Ми, що стали на цей шлях дав
ніш, і ті, що тепер стають на цей шлях, ми разом ставимо свідомо перед собою 
це завдання — закінчити формацію української національності утворенням 
свідомої української робітничої верстви, через повне завершення культурного 
циклу роботи для села. Повсякчас ми мусимо пам'ятати, що українська іс
торична робота під аспектом всебічного досліду селянської верстви, поруч з 
новими завданнями досліду історії індустріалізації України, являється ще не- 
закінченим завданням, поставленим попереднім поколінням наших робітників. 
Ми його ще не вичерпали й не закінчили. Розуміється, великі революційні 
переживання останнього десятиліття навчили нас звертати увагу на ті сторони 
історичного процесу, на котрі раніш ми менше вважали. Вони загострили наш 
погляд, відкрили перед нами нові перспективи, перенесли свідомість важнос
ті і актуальності одних питань на другі. Але це не значить, що стара наша 
історіографічна робота, яку розпочали старі великі основоположники україн
ської історіографії, мусить бути перервана. Ні, вона мусить бути до кінця 
доведена з використанням усього того, що дав нам революційний досвід тих 
великих переворотів, які принесла робітничо-селянська революція.

І ось, дорогі товариші й дорогі громадяни! Я позволю собі на цім нашім 
святі української науки, накреслюючи цю дорогу нашу на майбутнє, звернутись
з покликом до наших старших і молодших кадрів — до представників тих 
поколінь, які зібрались тут у цім пам'ятнім нам будинку, до інтенсивної праці 
на довершення того діла, котре визначила нам попередня культурно-історіо
графічна робота. Моя особиста робота в цій сфері була тільки одним із фраг
ментів цього великого процесу. Я не хочу спинятися на перипетіях її: тут не 
місце і не час заглиблятися в її деталі; дещо вже сказали попередники; дещо 
із сказаного вимагало б доповнення і спростування. Але я не буду спинятись 
на моїх персональних переживаннях. Я виходжу з характеру нинішнього зі
брання як великої маніфестації нашої української науки й культури: її пере
моги над тими перешкодами, що були кинуті на її шляху реакційними силами 
останніх пережитків феодалізму на нашій українській землі, але не спинили 
тріумфального ходу нашої мужицької культури до відповідного місця серед 
культурних народів світу, ні його ідеологічного освітлення — нашої історіо
графії. Тому я підчеркнув ті чергові завдання, які лежать на цім нашім шляху. 
Нинішня наша маніфестація побіди, перемоги української науки, української 
культури, повинна нагадати нам і завдання тіснішого зближення не тільки 
ріжних частин тимчасово розділеної нашої української території, але і всіх 
народів Східної Європи, часто розірваних історичними непорозуміннями, але 
далеко більш об'єднаних своїми спільними завданнями і зв'язаними своєю 
будуччиною. Та я дозволю собі викласти деякі гадки про це на закінчення (щоб 
більш не забирати тепер вашої уваги), і кінчу поки що побажанням, щоб ни
нішнє наше свято послужило вихідною точкою для великого культурного і 
спільного єднання широких кругів дослідників Східної Європи на ґрунті 
спільної історичної праці над її минувшиною, яка разом ставить завдання і 
спільній праці в будуччині.

(Гучні довгі  оплески всієї  з али) .
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[ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО М.ГРУШЕВСЬКОГО, 
ВИГОЛОШЕНЕ НА ЮВІЛЕЙНОМУ ЗАСІДАННІ 

З  НАГОДИ 60-х РОКОВИН 
ВІД ДНЯ ЙОГО НАРОДЖЕННЯ 

ТА 40-РІЧЧЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ]

Акад[емік]  М.С.Грушевський (зустрінутий довгими гучними оплесками). 
Шановні товариші! Засідання наше дуже затяглося і я тільки в кількох словах 
дозволю собі продовжити й закінчити сказане раніше. Повторяю, що я вважаю 
сьогоднішнє наше свято за маніфестацію на честь української культури, укра
їнської науки, і щасливий, власне, тим, що дата моєї особистої біографії дала 
привід для такого великого свята, на котре обізвались не тільки наші устано
ви, поодинокі громадяни, але й доволі значна кількість установ нашого Со
юзу й країн поза Союзом. Я сказав раніш, що вбачаю в цьому святі маніфес
тацію симпатій до відродження української культури, котра вийшла з тих 
лещат і препон, що були розкинені на давнішім її шляху, на широкий шлях 
розвою в нашій Українській Радянській Республіці. Я зазначив, як завдання 
дальшої роботи — довершити культурну роботу усвідомлення селянських мас, 
на котрих базувалась дотеперішня наша робота, — щоб широким потоком 
влилася наука в робітничі верстви, і заповнилась та прогалина, що так живо 
відчувається досі в структурі української нації, для викінчення котрої я пра
цював все життя. Це одна щербина — в неповній соціальній структурі нашої 
нації. Друга наша щербина — в тім, що наша Українська Радянська Респу
бліка об'єднує досі не більш, як дві третини території українських земель. Ми 
гаряче вітали тих дорогих гостей, що прибули з Західної України, незважаю
чи на всі труднощі, і ті голоси, що обізвались із ріжних сторін поза Радянською 
Україною сущих. Вони нагадали нам цей болючий дефект нашого національ
ного життя: недокінчення збирання українських земель. Нагадали наш 
обов'язок пам'ятати про наших братів поза Радянською Україною сущих і не 
приєднаних до широкого національного розвою, що нині піднімається в 
робітничо-селянській Україні. Це другий, кажу, дефект нашого життя, що 
велить нам працювати з подвоєними силами, щоб його перемогти. Старші 
покоління присутніх пам'ятають старе величання Києва, до котрого сходять
ся прочани з ріжних кінців Східної Європи, щоб віддати честь її старому 
осередкові, — там перелічивши присутніх, поет згадує тих, що не могли при
бути: «Галич! Де твої сини?» Вони не могли прийти на поклін старому Києву. 
І я кличу нині, — де ви, українці, поза Україною сущі? Ви могли обізватись 
хіба телеграмами, листами*, і не могли прийти сюди через кордони. Де Холм, 
в якому я народився? Львів, котрому я віддав найкращих 20 літ моєї праці? 
Де Острог і Луцьк, котрих культурну роботу я тепер обробляю? Де Ужгород 
і Чернівці? Де Хотин? Де Акерман? їх немає між нами, і я не можу інакше 
закінчити сьогоднішнє свято, як побажанням повнішої маніфестації на честь 
української культури, на честь українського життя, української самостійності, 
за участю вже всіх наших країв, нині поза Україною сущих.
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Через це, дорогі товариші, в нинішню 60-літню свою річницю не вважаю 
за можливе собі сказати: «Нині отпущаєши»*. Я, навпаки, мушу сказати: Я 
хочу ще жити, щоб працювати, страждати і боротись разом із вами (гучні 
оплески всієї зали), щоб привітати той момент, що колись провіщав Україн
ському народові мій довголітній товариш праці, покійний Іван Франко оци
ми словами:

Та прийде час, і ти огнистим видом*
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі.
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі...

(Д о  вгі гучні оплески) .
Я, дорогі товариші, не хочу зійти до того з поля української роботи, не 

дочекавшись того моменту, коли наша Радянська Україна привітає в своїм 
гурті всі ті необ'єднані українські землі, представники котрих у нинішнім 
святі не могли прийняти участь. Дозвольте цим побажанням закінчити це зі
брання й подякувати вам за ту участь, котру ви взяли в цьому святі.

( Довг і  гучні оплески всієї  з али) .
Засідання закінчується о 4 1/ 2 годині.

ОДВЕРТИЙ ЛИСТ 
АКАД[ЕМІКА] М.С.ГРУШЕВСЬКОГО 

ДО УЧАСНИКІВ ЙОГО ЮВІЛЕЙНОГО СВЯТА 
З ЖОВТНЯ

Редакція одержала від акад[еміка] Михайла Грушевського цього листа з 
такою супровідною запискою:

«Дозвольте через посередництво Вашої шановної часописі висловити мою 
найщиршу подяку всім установам і окремим особам, які привітали мене з на
годи мого 60-ліття і заявили участь в величнім святі, котрим мене з цієї на
годи вшановано, та просити через вас також інші часописі повторити отсі мої 
стрічки».

Всім присутнім на самім зібранні я висловив мою сердечну подяку і ра
дість*, що вони зробили з мого персонального свята велику маніфестацію 
української культури і культурності*, і тепер цею дорогою висловляю те саме 
всім неприсутнім. Участь стількох діячів науки, культури і громадської пра
ці — українських і позаукраїнських — і безпосередність, з якою вони віді
звались на це свято і за такий короткий час, протягом кількох тижнів, дали 
таку яскраву маніфестацію своїх симпатій до українського наукового й куль
турного життя та своїх живих зв'язків з ним — дійсно п е р е т в о р и л и  мою
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с к р о м н у  р і чницю в с в я т о  у к р а ї н с ь к о ї  науки.  Привітали її, 
українську науку, на новім шляху розвитку в нових умовах робітничо-селянської 
України, в нерозривному зв'язку з її соціальним і національним розкріпощен- 
ням і соціалістичним будівництвом.

Вона, моя річниця, перетворилася в свято побіди українського життя над 
тими репресіями й перешкодами, які кидались на його шлях царським урядом 
і всякими ворожими соціальними й національними силами та знайшли свій 
найяскравіший і найзлобніший вияв в ганебнім указі 1876 р. Вчорашнє свято 
було маніфестацією тріумфу українського життя над тими ворожими замис
лами феодалів і капіталістів на свободу розвитку української маси, що передо
всім били на українську науку1, а над усе — на українську історію і письмен
ство, як найяскравіші вияви свідомості. Зібрані на нім представники трьох 
поколінь українських наукових і культурних діячів яскраво продемонстрували 
ту живу силу, що перемогла всі ворожі замисли і забезпечує дальший розвиток 
українського життя в тіснім єднанні з іншими народами Союзу і широким 
закордонним науковим світом, що відізвався так живо на наше наукове свято. 
Скінчились блукання української науки, що шукала можливостей свого роз
витку поза межами досягань своїх гонителів в Галичині, у Відні, в Женеві. 
Вона стала на міцні ноги в нашій Радянській Україні, передусім в нашім іс
торичнім культурнім центрі, Києві, будемо сподіватись — уже непорушно. 
І перед українською наукою, освітою, культурою тут стеляться хороші пер
спективи.

Три роки тому я прийшов до переконання, що робочі маси України вийшли 
на шлях певного розвитку, а з ними й українська культурна робота з лещат 
голоду, мору і міжусобної брані вийде на широкий шлях розвитку і наукова 
праця тут, на ґрунті, має всі шанси бути продуктивнішою, ніж деінде. Я вер
нувся на Радянську Україну і думаю — все, зроблене за ці роки, показало, що 
я не помилився. Я переконався, що робітничо-селянський уряд і робочі (про
фесійні) організації, до котрих маємо честь належати, перейняті щирим ба
жанням можливо підняти українську культуру — хоч чергові економічні 
завдання не дають ще їм можливості ці свої заміри відповідно реалізувати. Як 
констатував голова Укрнауки на київській сесії її в січні цього року*, українська 
наука все ще працює «на бюджеті не виробничім, а тільки споживчім, і то на 
бюджеті голоднім». Умови наукової праці нашої все ще несприятливі. Але 
українська наука ніколи не була теплярною рослиною, робітники української 
науки ніколи не чекали сприятливих умов, щоб вести свою працю. Вони пра
цювали цілими поколіннями не «в надежде славы и добра», а під постійною 
перспективою розгону й заслання. Отже, тепер уже саме сприятливе відно
шення та надії, що за черговими завданнями індустріалізації, піднесення 
сільського господарства, експорту, прийде черга і на відповідне устаткування 
школи й наукової роботи, підносить настрої наших наукових робітників. І з 
високо піднесеною головою ми підемо в революційнім поході, несучи нашу 
працю на користь робітничо-селянського народу.

1 Як відомо, заборона 1876 p., лишаючи деякі убогі можливості белетристиці, абсолют 
но унеможливила всякі наукові видання українською мовою.
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Я пом'янув покоління наукових робітників, котрі не дочекали цього щас
тя. Тих героїв українського невчасу, що в обставинах репресій і нагінок ство
рили підстави нашої науки, котрої свято ми святили. Небагато з них могли в 
тих трудних обставинах виявити своє наукове лице і заясніти своїми ймення
ми на будові української культури, — як ті київські діячі, котрих тіні витали 
над нами в великій залі колишнього університету — твердої офіціальної, ка
зенної науки, а тепер робітничо-селянської школи: Максимовича, Костома
рова, Антоновича, Драгоманова, Лазаревського. Величезна більшість робіт
ників пройшли в нашій науковій роботі ледве звісно, анонімно, псевдонімно, 
але кістьми своїми замостили ті рови й провалля, які повиривали на україн
ському шляху ворожі сили. Коли на Заході останніми роками витворився культ 
«невідомого солдата» — спасителя батьківщини, котрого в урочисті момен
ти, в мовчанні й скупленні гадки поминає широкий загал, — належало й нам 
хвилею мовчання пом'янути нашого «незвісного робітника української науки», 
котрого могилу затоптали тяжкі поліцейські чоботи, але не заросли травою 
стежки, котрими підходив він до того широкого шляху української культури, 
що починає розгортатися перед нами. І ця хвиля пошани пройшла справді у 
побожнім урочистім мовчанні.

Взагалі я не можу не відмітити того піднесеного настрою і тої витриманої 
високої культурності, котру виявила на цім святі вся маса присутніх, зокрема 
наша українська молодь, не тільки та, що займала місця в великій залі, але й 
та, котрій того місця не стало. Особливо приїжджі наші закордонні гості були 
незвичайно і приємно вражені, коли по тім всім, що їм доводилося читати в 
закордонній пресі про культурний занепад, огрубіння, розбещення мас в Ра
дянськім Союзі, вони побачили цей високий настрій, цю культурну благодар- 
ність нашої робітничо-селянської молоді на цім святі. Дійсно, яка радість була 
бачити цю нашу надію, нашу прекрасну молодь в такім святочнім здвигу!

Я звернувся до всіх цих старших і молодших, і тільки що початкуючих 
адептів нашої науки з закликом продовжити і завершити діло великих фунда
торів української історичної науки. Я сказав, що в історії України взагалі 
усвідомлення чергової активності тої чи іншої громадської верстви виникло 
орієнтування на ній в письменстві, в публіцистиці і в історіографії, яке завер
шилось звичайно її літературним підготовленням. Так послідовно наше 
письменство орієнтувалося на владущу воєнно-торговельну верству, на сіль
ську боярсько-феодальну, далі — на міщанство, на козацьку верству. Від
родження X IX  в. було орієнтуванням на селянську масу, і від романтично- 
козакофільських настроїв історіографія перейшла вже в 1860-х pp. (в працях 
Антоновича і Лазаревського) до цілком серйозного соціально-економічного 
студіювання історії України в аспекті історичного матеріалізму і орієнтування 
на історію селянської маси, на її інтереси і свідомість. Ця робота істориків ще 
не докінчена, і селянська українська маса ще не доведена до повного літера
турного самовиявлення. А  тим часом через повне усвідомлення с е л я н с т в а  
лежить шлях до відповідно і повно розвиненої р о б і т н и ч о - с е л я н с ь к о ї  
Укра ї ни й національної повноти українського народу. Досі брак відповідно 
розвиненої, численної і сильної робітничої верстви становить дефект україн
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ської національності. Робітнича свідомо українська верства не має в націо
нальнім житті нашої батьківщини такої удільної ваги, яка потрібна для нор
мального розвитку і активності нації. І тільки з моментом, коли вповні, на сто 
відсотків усвідомлена селянська маса почне заливати міста України — досі 
ще так мало українські, її фабрики, шахти і порти, і буде у к р а ї н і з у в а т и  
міське життя і робітничий пролетаріат, а не підпадати р у с и ф і к а ц і ї  в його 
р а м ця X, — тільки тоді українське національне життя здобуде потрібні пов
ноту і завершеність і з повною силою розвинеться орієнтація на верству ро
бітничу, яка до того часу не може бути осягнена в повній мірі, — силою діа
лектики історичного процесу.

Але що вибилось на поверхню і нашого свята і запанувало над ним, як 
провідний мотив, як на ранішім академічнім зібранні, так і на спільній вечері, 
що відбулася вечором*, — це була гадка про інший болючий дефект нашого 
національного життя: недокінчене зібрання української землі, пам'ять про на
ших братів, поза Радянською Україною сущих і не приєднаних до того широ
кого розвою українського національного життя, що по роках репресій могутньо 
підіймається в ній на широких підставах селянсько-робітничих. Як ентузіас- 
тично вітала аудиторія галицьких гостей, що перебилися через кордон, щоб 
бути присутніми на нашім святі, — особливо заслуженого голову нашої другої 
Академії наук, старшої, хоч і не вінчаної академічним титулом* — Львівсько
го Наукового товариства імені Шевченка. Як відгомін знаходили привіти з 
Галичини*, Холмщини*, Буковини і Закарпаття*, їх просвітніх і наукових 
установ, робітничих і селянських товариств, організацій, молодіжі й ін.

Я нагадав пророче слово Франка Україні в прологу його «Мойсея»:

Та прийде час, і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі.
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.

І я закінчив своє прощання з присутніми й неприсутніми учасниками на
шого свята тими словами, що я не хочу сказати: «Нині одпущаєш» і хочу 
працювати, боротися і страждати разом з нашими братами з невизволених іще 
українських земель*, поки не сповниться це пророцтво нашого великого Ка
меняра і не об'єднаються всі невизволені досі краї в нашій робітничо-селянській 
Україні — на котру вони все свідоміше дивляться всі, без ріжниці ідеологій, 
як єдиний національний осередок, що може їх зібрати навколо себе.

Цим словом я кінчу й мою нинішню щиру подяку за всі побажання сил 
для дальшої праці, котрі я одержав.

Михайло Грушевський

4 ж овтн я 1926 р.
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АКАДЕМІЧНИЙ ДІМ

Під святочний час, коли серед так невідрадних обставин нашого політич
ного і національного життя кождий жадно шукає якогось яснішого променя, 
на якім могло би спочити огірчене чуття, хочу поділитися з нашою суспільніс
тю вістю, яка, надіюся, принесе їй хвилю розради, промінчик ліпшої будущи- 
ни, — вістю про засновини й близьке здійснення першого українсько-русь- 
кого Академічного Дому у Львові.

Рік перейшло тому, коли дебатували над тим, куди обернути останки се- 
цесійного фонду*, піднісши справу українсько-руського Академічного Дому. 
Було то в хвилі, коли серед напружених, небувало загострених національних 
відносин наша академічна молодіж по своїй сецесії вертала до Львова. Вели
кодушна поміч нашої суспільності кінчилась і виступала «звичайна» перспек
тива життя руського студента у Львові і тяжкі заробітки, щодалі все тяжчі 
наслідком загострення національних відносин і чисельного зросту руської 
академічної молодіжі; формальна неможливість утримання у Львові для знач
ної частини молодіжі, а з тим або марнування часу по селах, або хронічне 
недоїдання, голодування, всі ті злидні, не раз уже представлені в драматичних 
образах в нашій белетристиці, але, здається, все ще не оцінені відповідно на
шою суспільністю. Як відомо, дуже живо займаючися бурсами і взагалі мате
ріальним станом учеників середніх шкіл, суспільність наша не робить нічого 
для полегшення матеріальних відносин слухачів вищих шкіл; а результат з того 
такий, що в тяжкій борні з бідою наша молодіж, ся перша запорука нашого 
народного поступу, в значній часті не може віддаватися науці, тратить здоров'я 
і енергію та видає з себе чималий процент людей, що вже в життя входить 
інвалідами, неохочими й нездатними ні до якої енергічної роботи, суспільної 
діяльності, служби народові.

Сі мотиви привели мене до того, що я виступив тоді (в «Літ[ературно-] 
наук[овім] вістнику», 1902, X )  з проектом* обернути останок сецесійного 
фонду (було їх коло 18 тис[яч] кор[он]) і звороти розданих з того підмог на 
заснування першого українсько-руського Академічного Дому у Львові, де, 
окрім товариства локалів та читальні, містилися б академічна кухня і дешеві, 
здорові помешкання для кількох десятків слухачів. Та справа тих останків 
сецесійного фонду замоталася і надія на таке ужиття їх пропала. Але на мій 
голос обізвався звісний діяч на полі української народної освіти в Росії д о 
бродій] Євген Чикаленко*; він повідомив мене, що піднесена мною справа 
Академічного Дому здається йому так важною, що від себе посилає зараз же 
на сю ціль 10 тисяч рублів, і висловляє надію, що й серед інших земляків вона 
знайде співчуття. Сей щедрий дар і заяви співчуття для сеї справи, які при
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йшли до мене з ріжних сторін нашого краю, привели мене до постанови вести 
справу Академічного Дому далі, незалежно від питання про останок сецесій- 
ного фонду. Се й подав я до загальної відомості з кінцем минувшого року* 
(в «Літ[ературно-]наук[овім] вістнику», 1902, XII). Протягом року вилину
ло ще кілька датків* (включно майже з України, між ними новий дар добро
дія] Є.Чикаленка в висоті 5 тис. рублів), так що з кінцем року загальна сума 
призбираного мною на сю ціль гроша перейшла 46 тис[яч] корон, а пораху
вавши ще до сього деякі напевно приобіцяні датки, можу числити для Акаде
мічного Дому на суму 70 тис[яч] корон. Супроти того при кінці року уважав 
я за можливе приступити до здійснення плану і починати в сім напрямі перші 
кроки. З а  посередництвом д-ра Федака згоджено (за 36 200 ко[рон]) вели
кий (800 кв. саженів) і гарний ґрунт, вибраний мною разом з головним жерт
водавцем д[обродієм] Є.Чикаленком. Положений вгорі ул. Мохнацького 
(давн[ьої] Гончарської) при ул. Супінського, він не віддалений далеко ані від 
університету, ані від техніки, двох головних вищих шкіл, які передовсім маємо 
на оці. Виготовленням плану будинку займеться проф. Ів. Левинський. Ре
альність буде заінтабульована на Наукове товариство імені Шевченка*. 
Переведенням будови і зарядом майна Академічного Дому займеться комітет, 
зложений з кураторів Ак[адемічного] Дому* та відпоручників Наук[ового] 
тов[ариства] ім. Шевченка і академічної молодіжі. Права, які полишаються 
щодо Ак[адемічного] Дому кураторам, зглядно комітетові, мають служити 
запорукою против евентуальностей, вправді малоправдоподібних, але неба
жаних, як напр., щоб Ак[адемічний] Дім не перейшов в руки певної тільки 
часті української молодіжі, і т. ін. Зрештою, господарити в нім має сама ака
демічна молодіж. Обчислений (разом з ґрунтом) більше-менше на 120— 
130 тис[яч] корон, сей перший Академічний Дім, окрім товариських уміщень 
і академічної кухні, мав би дати помешкання 100 слухачам вищих шкіл. Рука 
в руку з ним має піти академічне товариство, організоване для забезпечення 
матеріальної підмоги, зарібку й кредиту для академічної молодіжі, бо окликом 
Академічного Дому має служити: якнайдешевше, якнайприступніше, але не 
задаремно. Сього вимагає не тільки матеріальне забезпечення інституції, але, 
думаю, й горожанське виховання самої молодіжі.

В сім році надіємося ми приступити до будови*, з тим, щоби в р. 1905 
уже віддати нашій молодіжі перший Академічний Дім, надію здорового фі
зичного й духовного життя її, розвою і поступу. В своїм часі подамо до відо
мості про початки будови, а поки що, хто схотів би положити свою цеголку в 
сю будову нашої будущини, може посилати свої датки до Наукового товари
ства ім. Шевченка з означенням, що то для Академічного Дому.

З  сею вістю хотілося мені поділити з нашою суспільністю в переддень 
наших меланхолійних, вічною надією ліпшої будущини овіяних Різдвяних 
свят.

2 0 /X IІ  (2 /1 )
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ1

Серед народностей Росії друге місце за своєю чисельністю, безпосередньо 
за великоросами, займають українці, або, як їх до останнього часу називали, — 
малороси. Цим останнім іменем їх почали називати відтоді, як споконвічне 
історичне ім'я цієї народності — «русь», «русин» привласнила великоросійська 
народність і Московська2 держава, які в добу політичного занепаду українських 
земель дивилися на себе як на єдиного спадкоємця давньої київської «Рус- 
ської» держави, створеної українськими племенами. Це ім'я «малороси» й 
«Малоросія», маючи офіційне, книжкове походження, не сприймалося на
родом, і тепер усе ширшого вжитку набуває ім'я «Україна», «українці», які 
почали набирати характеру національного імені вже з XVII ст., коли українська 
Наддніпрянщина, що мала це ім'я спеціально в значенні прикордоння, окра
їни, стає вогнищем національних рухів і національного життя України. Укра
їнське відродження X IX  ст., розвиваючись у тих же краях, прийняло це ім'я 
як загальнонаціональне і закріпило за ним це значення.

Загальну кількість українського населення Росії можна визначити лише 
приблизно, оскільки останній перепис 1897 р. аж ніяк не відзначається точ
ністю, особливо в національних рубриках. У наш час, найімовірніше, цю 
кількість слід рахувати дещо меншою за ЗО мільйонів.

Таким чином, українська народність займає перше місце серед недержав
них народностей Росії, а українському питанню належить перше місце серед 
національних питань Росії, якщо розташовувати їх за чисельністю зацікавле
них ними народностей. З  іншого боку, з загальної кількості українців (близь
ко 34 мільйонів), у межах Росії живе близько 85%, і завдяки цьому вирішен
ня українського питання у Росії має надзвичайно велике значення для україн
ської народності загалом.

Українська народність, одна з трьох великих гілок східного слов'янства 
(дві інші — великороси й білоруси), займає широку смугу землі уздовж пів
нічного узбережжя Чорного моря, яку українська група племен зайняла, за
гально кажучи, ще в добу слов'янського розселення (IV—VII ст. після Р. X .). 
На заході ця територія захоплює район правих приток Вісли, на сході — зна
чну частину Північного Кавказу, на півночі пограниччям є приблизно лінія 
Прип'яті, за котру, однак, українське населення значно переходить по обидва 
кінці, на заході й на сході. У політичному плані ця територія тепер входить до 
складу трьох державних організмів: Австрії (Східна Галичина й Північна Бу
ковина), Угорщини (її північно-східні комітати) й Росії, де вона займає губер
нії: Київську, Подільську, Волинську, Херсонську, Катеринославську, значні 
частини губерній Люблінської, Сєдлецької, Гродненської, Мінської, Бессараб
ської і Таврійської, за Дніпром губернії Полтавську, Харківську, майже всю

1 Це переклад, зі значними змінами, української статті, написаної влітку 1905 p., яка 
слугувала основою для моєї статті, надрукованої у збірнику «Russen über Russland, ein 
Sammelwerk, herausgegeben von Jozef Melnik», Франкфурт, 1906 (моя стаття «Die Kleinrus
sen» займає с. 616— 639).

2 В оригіналі з малої літери. — Пер.
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Чернігівську, частини Курської, Воронезької, області Донської і Кубанської, 
губерній Чорноморської і Ставропольської. На цій території в Австрії живе 
близько 4 мільйонів, в Угорщині — близько 7  мільйона і в Росії — близько 
27 мільйонів; решта населення розпорошена поза межами цієї території, у ви
гляді більших і менших колоній, у Європейській Росії, в Сибіру, в Америці.

Більша частина української території, яка нині входить до складу Росії, як 
відомо, приєдналася до неї на підставі добровільної угоди 1654 р. під час вели
кої національної боротьби України1 з Польщею. Коли після падіння самостій
ного політичного життя в українських землях вони були приєднані упродовж 
X IV  ст. почасти до Польщі, почасти до В[еликого] Литовського князівства], 
а після об'єднання В[еликого] Литовського князівства] з Польщею 1385 р. 
майже у повному складі потрапили під вплив польського ладу і права, — україн
ська народність зазнала національного й економічного гніту та експлуатації з 
боку польської народності, й це викликало з кінця XV I ст. низку відомих по
встань, що розгорілися у велику національну війну 1648 р. Гетьман Богдан 
Хмельницький, який очолив повстання, у боротьбі з Польщею шукав допо
моги сусідніх держав: Криму, Туреччини, Молдавії, Трансільванії, Швеції і 
Москви. Він усіляко намагався втягнути цю останню у свою війну з Польщею, 
і коли московський2 уряд виявив рішучість не втручатися у цю війну інакше, як 
лише за ціну приєднання України до Московської держави, — Хмельницький 
заявив про готовність визнати над собою зверхність московського царя. Ця 
зверхність московського царя була урочисто проголошена 8 січня 1654 p., а щодо 
московського уряду була встановлена у березні того ж року у формі царських 
резолюцій на петиції українського гетьманського уряду, і ці т. зв. Статті Бог
дана Хмельницького стали згодом основою української конституції.

Стосунки, встановлені цими перемовинами й статтями, мали характер 
персональної унії України з Москвою, як їх і кваліфікують сучасні історики3, 
хоча цей принцип не був застосований послідовно й повно, і український уряд 
згодом старався формулювати ці стосунки у вказаному сенсі точніше й ви
разніше. Україні надавалося повне самоуправління на чолі з вільнообраним 
гетьманом. Він отримував право зносин з іншими державами. Спеціально 
гарантувалося самоуправління станів, автономія церкви, недоторканність суду. 
Україна мала своє окреме військо чисельністю 60 000, яким відав гетьман.

Перемовини точилися під тиском обставин, нашвидкуруч, залишаючи 
багато недомовленого й суперечливого, і сам Б.Хмельницький, наскільки 
можна судити, не надавав особливого значення «статтям», уважаючи своє 
підданство Москві минущою комбінацією, необхідною йому для здобуття 
нових засобів для боротьби з Польщею. Але стосунки ставали тривалішими, 
все стійкішими, Москва не виявляла жодного бажання розлучатися з Україною, 
і якщо доводилося думати про збереження з нею зв'язку, слід було помірку
вати про вироблення стосунків певних і точних.

1 В оригіналі з  малої літери. — Пер.
2 В оригіналі з  великої літери. — Пер.
3 Такими, наприклад, є погляди [В.І.] Сергеевича: Сергеевич. Лекции и исследования 

по древней истории русского права, вид. 1903, с. 106—107.
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Українське суспільство, особливо найвиробленіша політично його верхів
ка — козацька старшина, прагнули розвинути повніше й послідовніше принци
пи автономії, закладені в цих перемовинах і статтях Богдана Хмельницького.

Навпаки, московський уряд міцно тримався своєї централізаторської по
літики, яку протягом століть застосовував і провадив із невблаганною послі
довністю щодо складових частин своєї держави. Автономні форми українсько
го ладу він розглядав, як явище минуще, і прагнув до поступового звуження і 
послаблення української автономії. Він послідовно намагався запровадити свою 
адміністрацію на Україні, передати її фінанси у відання своїх чиновників, об
межити владу гетьмана, знищити автономію церкви і т. д.

Суперечливість конституційних та автономних прагнень української стар
шини з централістичними тенденціями Москви проявилася дуже швидко й 
створила натягнуті стосунки вже після приєднання України. Хмельницький 
носився з думкою про розрив із Москвою і встановлення тісного союзу зі 
Швецією і Трансільванією. Смерть, яка трапилася небавом, зруйнувала ці 
плани, але наступники Хмельницького на гетьманстві пішли в тому ж на
прямку. Автономні прагнення старшини цього часу найповніше вимальову
ються у вимогах, поданих нею московському урядові при виборі Юрія Хмель
ницького на гетьманство 1659 р. Це був minimum гарантій української авто
номії, за наявності якого старшина уважала можливим збереження своїх 
стосунків із Москвою. Та оскільки московський уряд навіть чути не хотів про 
розширення української автономії, старшина шукала опертя для здійснення 
своїх прагнень у союзах з іншими державами: Польщею, Туреччиною, Ш ве
цією. Іадяцький трактат 1658 p., котрим українська старшина, з гетьманом 
Виговським на чолі, давала згоду на повернення під зверхність Польщі, за 
умови повної автономії для утворення з українських земель «великого князів
ства Руського1»; угода Дорошенка з Туреччиною 1689 p., що забезпечувала 
автономію України під зверхністю Туреччини; врешті, угоди Мазепи й Орли
ка з Карлом X I I1709 й 1710 pp. — це найхарактерніші моменти в прагненнях 
України до забезпечення свого автономного життя.

Ці прагнення розбивалися об непохитну послідовність московської по
літики, завдяки роздвоєнню, що існувало серед самого українського суспіль
ства й усіляким іншим несприятливим для нього умовам. Але й для Москви 
ця непоступливість коштувала дорого: вона потягла за собою великі терито
ріальні втрати. Її боротьба з козацькою старшиною дала можливість Польщі 
виступити з претензіями на втрачену українську територію, і угодою 1667 р. 
Москва змушена була поділитися з нею українськими землями. Вся нинішня 
Волинська губернія, значна частина Подільської і Київської повернулися під 
владу Польщі, і лише за другого поділу Польщі, в 1793 p., російський уряд 
знову повернув їх собі.

Натомість щодо тих частин України, що залишилися під зверхністю Мос
кви, московський уряд із невблаганною послідовністю здійснював свою цен
тралістичну політику. Кожен прояв нелояльності з боку козацької старши-

1 В оригіналі з малої літери, з подвоєним «с». — Пер.
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ни він старанно використовував для обмеження української автономії і кон
ституційних форм українського ладу в інтересах розширення своєї безпосе
редньої участі в управлінні й запровадження своєї бюрократичної адміністра
ції. Лише страх перед стихійною реакцією українського демосу ще стримував 
прагнення московської бюрократії. Українські маси, хоч і не підтримували 
старшину в її політиці, розчаровані невдачею великого руху 1648 р. і взагалі 
підозріливо настроєні щодо неї, — так само вороже ставилися до бюрократич
них і централістичних нововведень Москви і стримували її в цих прагненнях. 
Перша сміливіша спроба запровадження московської адміністрації й системи 
казенних зборів на Україні в 1665—1666 pp. викликала народний рух, який 
цілком виразно виявив ненависть народних мас до московських гарнізонів, 
котрі московський уряд хотів поступово запровадити в усіх значніших містах 
України, до московських воєвод і різного штибу агентів, до московських по
рядків, які вони насаджували на Україні. Люд поголовно винищував москов
ських людей і переходив на бік ворожого до Москви гетьмана Дорошенка, 
який обіцяв визволення від московських посягань на українські порядки.

Цей рух і ця ненависть, вихована зловживаннями московських людей, 
змусили московську бюрократію бути обережнішими у здійсненні своєї цен
тралізаторської політики, відмовитися від якої вона, однак, ніяк не бажала. 
Відтоді вона розширює сферу свого втручання в управління України у формах, 
не таких різких, не поспішає ламати зовнішні форми українського ладу, волі
ючи їх послаблювати й атрофувати. Переконавшись у тому, що опір її нівеля- 
ційній політиці виходить не лише зі старшинських сфер, а може з'явитися і в 
середовищі українського демосу, вона не випускає з уваги нічого, що може 
знесилити цей останній, позбавити його свободи руху, знищити будь-яку силу 
реакції в народних масах. Старшину вона тероризує у її автономних прагнен
нях, заграючи на демагогічних струнах, погрожуючи переглядом її майнових 
прав, загибеллю її класового добробуту. А  за всіляку поступку своїм центра
лістичним планам вона винагороджує представників старшинського класу у 
сфері їхніх станових інтересів за кошт народних мас, розширюючи і зміцню
ючи поміщицькі права старшини щодо вільного селянства, обплутуючи і 
зв'язуючи останнє путами найрізноманітніших обмежень. Так поступово під
штовхує вона старшину до усвідомлення необхідності цілковитого зречення 
від своїх політичних, автономних прагнень ціною класових майнових інтере
сів — покріпачення їй українських мас, яке пропонував старшині російський 
уряд взамін за це зречення.

Повільний процес, який здійснював у цьому напрямі московський уряд, 
прискорив Петро Великий після невдалого союзу Мазепи з Карлом XII. О б
меживши спершу ще більше владу гетьмана й автономію України, Петро 
Вел[икий] згодом фактично скасовує її взагалі, залишаючи незайнятою по
саду гетьмана, запро^джує великоросійське управління, а всі спроби реакції 
придушує нещадно. Ного наступники, з огляду на загальне невдоволення на 
Україні, не зважувалися, однак, продовжувати його різку політику. Де в чому 
відновлені були попередні форми українського автономного ладу й час від часу 
давався дозвіл на обрання гетьмана. Але Катерина II повертається до політи-
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ки Петра В[еликого] й рішучо знищує останні залишки української автономії. 
Гетьманську владу остаточно відміняють, запроваджують загальноімперську 
адміністрацію, знищують особливості українського ладу (1780—1783). Одно
часно для України санкціонували кріпосне право на взірець імперії і зруйну
вали останнє вогнище української волі, Запорізьку Січ (1775).

Уряд зважився цілковито не зважати на погляди й прагнення українсько
го суспільства й населення. Останнє у своїх наказах до комісії уложення 
1767 p., в інструкціях різних станів і різних місцевостей одностайно вимагало 
повернення української автономії (згідно зі «статтями Богдана Хмельниць
кого»), а палкіші представники України поверталися до старих планів — шу
кати опору проти московської централізації в інших держав. Так, 1791 р. один 
із видатних представників української інтелігенції Капніст звертається, як 
уповноважений своїх співвітчизників, до прусського канцлера Герцберґа з 
запитом, чи можуть його земляки, доведені до крайнього відчаю утисками 
російського уряду (poussés au dernier desespoir par la tyrannie du gouvernement 
russe), розраховувати на допомогу Пруссії у своїх прагненнях до визволення 
(de secouer le joug russe) і відновлення давнього козацького ладу (Гапсіеппе 
constitution des cosaques). Але політичні умови не давали підстави таким пла
нам. Катерина II розраховувала, що тероризована страхом репресій і підкуп- 
лювана станово-економічними вигодами старшинська інтелігенція в масі не 
зважиться на більш-менш рішучий опір. І справді, деморалізоване й розбите 
макіавеллівською політикою уряду українське суспільство не зважилося на 
жоден сміливий опір, а, ставши віч-на-віч з мілітарною силою Росії, українська 
опозиція затихає, усвідомивши своє безсилля і безцільність.

Знищуючи політичну окремішність України, придушуючи її автономно- 
конституційне життя, російський уряд водночас із цим намагається придуши
ти також і національне життя, знищити саме національні особливості україн
ської народності. Вже від початку XVIII ст. починаються цензурні утиски для 
українських книг. Уряд вимагає, аби книги, друковані в українських друкарнях, 
були очищені від усіх особливостей української мови чи перекладені на вели
коросійську, «дабы никакой розни и особаго нарйчія в них не было», як кате
горично висловлювався імператорський указ 1720 р. У вищій школі України — 
Київській1 академії започатковують викладання великоросійською мовою; нові 
школи, які запроваджував в Україні російський уряд з кінця XVIII ст., також 
мають цілком великоросійський характер. Починається переслідування укра
їнської вимови, видаються спеціальні вказівки з правильної вимови, а викла
дачі отримують інструкції щодо викорінення українського акценту. Єпархі
альна влада стежить, аби священики й дяки читали в церквах церковнослов'ян
ські тексти з великоросійською вимовою, а не з українською. Усілякі прояви 
українського національного патріотизму викликають підозріливу увагу адмі
ністрації і караються репресіями.

Упродовж X IX  ст. ця підозріливість уряду щодо української народності 
розвивається і посилюється усе більше й більше. Кожен прояв української

1 В оригіналі з малої літери. — Пер.
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національної свідомості починає з плином часу розглядатися, як явище зло
чинне, як прояв українського «сепаратизму». В 1847 р. найвидатніші пред
ставники української інтелігенції, серед них поет Шевченко, історик Косто
маров, етнограф Куліш, зазнали тяжкого покарання за участь у гуртку, що 
мав на меті утворення слов'янської федерації, відміну всіх видів невільного 
становища й станових переваг, запровадження свободи слова й свободи со
вісті. Мету цього гуртка, просякнуту українським патріотизмом, поряд із 
загальним гуманним і вільнолюбним напрямом, визнали вкрай злочинною. 
Шевченка віддали в солдати безтерміново з забороною писати й малювати; 
Костомарова, після тривалого ув'язнення, заслали у східні губернії, заборо
нивши літературну діяльність, і т. д. Після цього погрому український літера
турний і національний рух зміг відновитися лише з настанням визвольних 
віянь у кінці 1850-х років. Але вже 1863 р. на нього падає нова низка репре
сій під приводом тісних зв'язків українського національного руху з «польською 
інтригою». Підозра була цілком необгрунтованою: український національний 
рух, навпаки, зустрічав відверті антипатії у польських шляхетських колах у 
південно-західній Росії, точнісінько, як і в Галичині. А  втім, доля українства 
була вирішена. Уряд став на ту точку зору, що української мови, а заодно і 
української народності, «не было, нет и быть не может», як категорично ви
словився 1863 р. у своєму циркулярі з приводу українського питання міністр 
внутрішніх справ граф Валуєв.

Усі прояви національних особливостей України мали придушуватися. Ви
дання книг українською мовою було заборонене згаданим циркуляром міністра 
внутрішніх справ 1863 р. й, попри опозицію міністра народної освіти, який 
уважав неможливим забороняти книги не за зміст, а за мову, якою вони на
писані, — ця заборона набрала повної міці й навіть посилювалася на практиці. 
Циркуляр робив виняток для белетристики українською мовою, але цензурне 
відомство у своїй запопадливості не шкодувало й белетристики. Ціла низка 
людей, єдиною провиною яких була любов до української народності, її мови, 
традицій, зазнали переслідувань, адміністративного заслання у різні віддале
ні місцевості і т. д. Так, зокрема, заслали до Архангельська відомого етногра
фа Чубинського й дослідника звичаєвого права Єфименка, белетриста Ко- 
ниського — в Тотьму і т. д. «Сепаратизм» і «українофільство» стають уже 
синонімами; досить було простої підозри в цих гріхах, страшніших в очах 
офіціозних сфер за злочин проти честі й моралі, аби закрити людині шлях до 
громадської діяльності, наукової кар'єри, державної служби. У 1876 p., лише 
на підставі підозри в українофільстві, закрили південно-західний відділ Гео
графічного1 товариства — надзвичайно корисну наукову установу, що за
ймалася збиранням етнографічних матеріалів, вивченням місцевої історії, ет
нографії й економічного побуту, і відтоді всі клопотання про заснування 
якого-небудь наукового товариства для антропологічного, етнографічного чи 
економічного вивчення краю були марними. Навіть саме вивчення історії 
України, якщо воно не приправлялося специфіками офіційного патріотизму,

1 В оригіналі з малої літери. — Пер.



Українське питання 365

уважали справою підозрілою. Своє втілення уся ця система знайшла у слав
нозвісному указі 1876 p., що узаконював ці проскрипції всілякого українсько
го національного життя.

Цей указ, що втратив силу щойно 1906 p., забороняв «друкування й ви
дання в імперії оригінальних творів і перекладів на малоросійському наріччі, 
за винятком лише історичних документів і пам'яток та творів красного письмен
ства, але з тим, щоб, при друкуванні історичних пам'яток, безумовно, дотри
мувались правопису оригіналів, а в творах красного письменства не дозволя
ли б жодних відступів від загальноприйнятого російського правопису, і щоб 
дозвіл на друкування творів красного письменства давали не інакше, як після 
розгляду в головному управлінні у справах друку». Були заборонені «різно
манітні сценічні вистави й читання малоруською мовою, як і друкування нею 
ж текстів до музичних нот». Ввезення будь-яких українських книг і брошур 
з-за кордону допускали лише за наявності особливого дозволу головного 
управління у справах друку.

У застосуванні цього знаменитого указу цензурна практика пішла значно 
далі. Так, не допускали в Росію українські періодичні видання, надруковані 
за кордоном, і не дозволяли видання жодних українських газет і журналів у 
Росії, хоча про них указ 1876 р. зовсім не згадував; не допускали жодних 
перекладів на українську мову, навіть белетристичних; не дозволяли видання 
жодних популярно-наукових творів для народу. До всіляких сценічних вистав 
заборону певний час використовували так суворо, що слова романсів і народ
них пісень доводилося перекладати на великоросійську чи навіть французьку 
мову для виконання на концертах.

У 1881 р. ці заборони дещо послабили; сценічні вистави й концерти укра
їнською мовою дозволили, хоча цей дозвіл обумовили низкою обмежень: 
українські п'єси піддавали особливо суворій цензурі, українську виставу до
зволяли тільки в один вечір з великоросійською, до того ж великоросійська 
п'єса не могла поступатися розміром українській, отож українська трупа задля 
того, щоб поставити українську виставу на п'ять дій, повинна була зіграти 
перед нею чи після неї російську виставу на п'ять дій (зрозуміло, перед цілком 
порожніми кріслами). У 1884 р. адміністрацію зобов'язали якнайсуворіше 
стежити за українською сценою загалом. Тоді ж унаслідок однієї цілком не
винної овації, влаштованої молоддю українській трупі в Києві, українські 
вистави цілком заборонили в губерніях Київській, Волинській, Подільській, 
Чернігівській і Полтавській, і ця заборона протрималася майже 10 років!.. 
Ставити дозволяли лише п'єси, де зображали дійових осіб з народу, й забо
роняли всі твори, дійові особи яких походили з інтелігенції (так звані сюртуч
ні п'єси). Можна й не казати, що не пропускали жодних п'єс навіть із ледь 
помітним національним забарвленням, із соціальним підтекстом і т. д.

Такі ж нескінченно вибагливі вимоги висували до української белетристи
ки. Дозволена в принципі, вона майже не прослизала крізь вушко голки по
двійної цензури, яку до неї застосовували: у місцевому цензурному комітеті й 
у головному управлінні у справах друку. Цензори мобілізовували всю свою 
дотепність у вишукуванні приводів до заборони, до чого їх заохочувала вища
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влада. У 1892 р. цензурний комітет рекомендував піддавати українські книги 
особливо суворій цензурі й не лише забороняти все, «що суперечить загальним 
цензурним правилам», але й узагалі «скорочувати кількість» українських 
творів «з огляду суто державного», «за найменшого до цього приводу». 
У 1895 р. цензори отримали розпорядження не дозволяти книг і збірників, 
призначених для дитячого читання, «навіть якщо б за суттю змісту вони й 
видавалися добропорядними» і т. д.

Відповідно до цих інструкцій цензори винаходили всі можливі й немож
ливі приводи для заборони українських книг. Так, забороняли всі повісті, 
точнісінько так само, як і п'єси, з життя інтелігенції, відповідно до загальної 
тенденції — затримати українську мову в ролі напіветнографічного органу, 
придатного лише для зображення життя простого українського народу, й не 
допустити його до значення культурної мови. Забороняли твори, в яких цензор 
убачав «неологізми», що порушують «чистоту народної мови» запроваджен
ням нових культурних понять — з тих самих міркувань. Забороняли твори з 
соціальним підтекстом, книги історично-патріотичного чи національного зміс
ту; цензори викреслювали навіть такі слова, як: Україна, козак, Січ, чи вза
галі забороняли твори, що насмілювалися зачіпати такі дражливі теми. Не 
дозволяли жодних перекладів, як уже згадувалося. Не дозволяли збірників, 
укладених як сурогат журналу: не допускаючи українських журналів, цензура 
не дозволяла навіть таких сурогатів. Нарешті, з великими труднощами про
ходили, а переважно гинули усілякі книги значніших розмірів, лише завдяки 
цим значнішим розмірам — тому що своєю появою вони могли сприяти надто 
значному приростові приреченої «на небуття» української літератури.

Завдяки віртуозності цензурних органів у винайденні подібних підстав, 
яка то посилювалася, то дещо слабшала, відповідно до інструкцій і віянь зго
ри, цензура ставала інколи справжньою лотереєю для українських книг. 
В одному випадкові книгу забороняли, — потім, коли її подавали під новою 
назвою, хоч і без жодних змін, дозволяли. І навпаки, книги, дозволені при 
першому виданні, забороняли при другому і т. д. Але, загально кажучи, лише 
незначна меншість проходила через цензуру, та й та часто дуже скаліченою, — 
настільки сильно, що після цензурної операції не можна було й випускати в 
світ дозволений твір. І гинули саме найзначущіші, поважні, ідейні твори, тоді, 
як різне літературне й нелітературне сміття вільно дозволяла цензура, мовби 
зумисно (а може, й справді навмисно) для того, щоб дискредитувати й со
ромити українську літературу.

Особливе поприще для найрізноманітніших утисків і причіпок давав па
раграф указу 1876 p., що вимагав, аби в українських творах «не було допу
щено жодних відступів від загальноприйнятого російського правопису». На 
цій підставі був заборонений прийнятий в українській літературі правопис, 
дещо відмінний від великоросійського, й примусово запроваджено офіційну, 
так звану поліційну орфографію — мізерне, позбавлене жодного сенсу, при
стосування великоросійського правопису до української фонетики й морфо
логії, яке немилосердно калічило її. Але сама по собі ця вимога, — пишучи 
однією мовою, дотримуватися правопису іншої, — як цілковитий філологічний
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абсурд, не могла бути повністю втілена на практиці: не лише автори, але й самі 
цензори не могли втямити, як саме має виглядати українська мова у велико
російському орфографічному вбранні. Завдяки цьому, звичайна умова, за якої 
дозволяли українські книги: «дозволяються до друку з тим, аби при друку
ванні були дотримані правила російського правопису», з огляду на свою не
здійсненність, надавала цензорові можливість не випустити у світ навіть уже 
дозволену цензурою книгу.

Ті самі цензурні забаганки до певної міри використовували, уже без жод
них підстав, в указі 1876 p., також і до різноманітних публікацій російською 
мовою, присвячених Україні. Для характеристики достатньо буде одного 
факту. 1877 року подана до цензури одним із київських учених «Спроба гра
матики малоросійської мови» не отримала дозволу, і ця відмова мотивувалася 
такими словами: «Не можна дозволяти до друку граматику мови, приреченої 
на небуття». Ці слова відверто пояснюють цензурне і взагалі офіціозне став
лення до української народності загалом. Її засудили «на небуття», на при
мусову асиміляцію, злиття з елементом великоросійським.

Такі асиміляційні завдання, однак, виходять за межі можливостей для 
засобів і сил навіть найабсолютнішого, найсильнішого й налагодженого 
бюрократично-поліційного режиму, особливо, якщо об'єктом їх є така значна 
й історично визначена маса, як 30-мільйонне українське населення зі своїм 
міцним етнографічним образом, з певними історичними й культурними тра
диціями. Своєї безпосередньої мети — не дати українській мові розвинутися 
до значення культурної мови — всі вищеописані зусилля зовсім не досягнули. 
Починаючи з першої заборони української мови 1863 p., українські письмен
ники починають переносити свою діяльність за кордони Росії у Львів, де 
спільними зусиллями місцевих та українських діячів із Росії закладають міц
ні підвалини для розвитку белетристичної і наукової літератури українською 
мовою, засновують газети й журнали, організовують просвітницькі й наукові 
товариства й установи, опрацьовують теоретичні питання української соціаль
ної і національної політики, які не дозволяли обговорювати в Росії, навіть 
великоросійською мовою, і т. д.1

Єдине, що міг робити російський уряд, щоб паралізувати вплив цієї за
кордонної літературної і наукової роботи, — це не допускати її творів у Росію, 
і він справді робив найенергійніші зусилля у цьому напрямі. У Росію не про
пускали навіть збірники етнографічних текстів та історичних документів лише 
тому, що вони мали українські назви на обкладинці. Навіть дитячому журна
лові «Дзвінок» відмовили в допускові до обігу в Росії «з політичних причин». 
Популярні брошури про розведення домашньої птиці чи удобрення землі, 
виявлені принагідно в російського обивателя, уважали достатніми для вста
новлення складу злочину і т. д. Проте, звісно, ні прикордонні ангели-охорон- 
ці, ні кари за незаконне зберігання львівських видань не могли запобігти по
ширенню цих видань у Росії, — а ще менше ідей, які розвивав цей український 
національний рух на галицькому ґрунті. Як відомо, паспортної системи для

1 Див. про це нижче: «Український П ’ємонт»*.
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ідей ще й досі не винайшли! Безжальна війна, оголошена українській націо
нальності російською бюрократією, не полишала місця для жодних компро
місів, жодного опортунізму, і мала своїм наслідком лише той результат, що 
провідні ідеї українського національного руху ставали непримиримо-ворожи- 
ми бюрократичному режимові в Росії і його абсолютистському централізму.

Заборони, таким чином, не досягали своєї мети, не могли вбити україн
ський національний рух, національну свідомість української народності, за
шкодити розвиткові української мови до значення культурної мови. Після
40 років найлютіших переслідувань їхня мета — «збереження єдності росій
ського народу», точніше — створення такої єдності, яка ніколи не існувала в 
минулому, звівши українську народність (і білоруську) до великоросійського 
знаменника, — є тепер іще безнадійнішою, аніж вона могла видаватися в 
епоху перших заборон української мови. Але шкоду українському суспільству 
й українській народності, особливо в Росії, цей період заборон завдав вели
чезну, незліченну. Він штучно загальмував культурний і громадський рух 
українських мас, відірвав українську інтелігенцію від природних точок при
кладення її енергії, атрофував українське суспільство до такого рівня, що й 
після зняття заборон воно ще довго не зможе отямитися.

Ні штучно обмежена до мізерних розмірів, убогими уривками випущена 
з цензурної реторти українська творчість у Росії, ні закордонна галицька, 
позбавлена широкого поширення у Росії всілякими заборонами, не могли, 
звісно, задовольнити культурні потреби її 30-мільйонного населення. Сорок 
років, починаючи з першої заборони 1863 р. й до минулого 1906 p., були ви
креслені з життя української народності в Росії цими переслідуваннями. 
Серце стискається на думку про це нечуване насильство, вчинене над най- 
святішими потребами людського духу.

Адже нещадне придушення національного українського життя не обме
жувалося сферою літератури чи театральної цензури. Українська мова зазна
вала переслідувань в усному вжиткові. Розмови в громадському місці укра
їнською мовою було достатньо, аби створити репутацію «сепаратиста», зі
псувати службову чи громадську кар'єру, зробити [її] неможливою в очах 
офіційних і офіціозних органів. Кожен натяк на національну маніфестацію 
натрапляв на нездоланні перепони й заборони. У Києві, наприклад, тривалий 
час не можна було влаштувати громадську панахиду в річницю смерті Ш ев
ченка й надрукувати про це оголошення у газетах. Коли на археологічному 
з'їзді в 1899 p., що відбувався у Києві, запрошені українські вчені з Галичини 
запропонували реферати з різноманітних питань археології та історії україн
ською мовою, їх читання виявилося неможливим. Бюро з'їзду, допустивши 
реферати всіма слов'янськими мовами, не вважало за можливе вилучити ре
ферати українською мовою, але Міністерство внутрішніх справ наклало своє 
veto й не допустило українських рефератів. Міністерство народної освіти 
спробувало «пом'якшити» цю заборону, допустивши читання цих рефератів 
не на публічних, а на закритих засіданнях, у присутності не більше 25 членів 
з'їзду, але, звичайно, за таких надзвичайних умов українські вчені не знайшли 
можливим читати свої реферати, і на наступні з'їзди, аби уникнути подібних
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конфліктів, зарубіжних українських учених більше не запрошували, хоча про
грами засідань цих з'їздів гарантували їхню участь. Чотири роки опісля, під 
час відкриття пам'ятника батькові нової української літератури І.Котлярев
ському в Полтаві, на урочистому засіданні, влаштованому містом, губернатор 
не дозволив читання привітальних адресів і виголошення промов українською 
мовою, зробивши виняток лише для делегатів зарубіжних, з Галичини, і це 
розпорядження, зроблене на підставі інструкції міністерства, мало своїм на
слідком те, що всі інші депутації демонстративно утрималися від будь-яких 
привітань.

Українська мова, яку вживали в зарубіжних українських землях, у Гали
чині й Буковині, у різноманітних навчальних закладах від початкових до вищих 
шкіл, як мову викладання, у Росії весь час була вилучена з шкільного обігу. 
Ні як предмет викладання, ні як засіб навчання її не допускали в жодних 
школах, навіть приватних, навіть як допоміжну мову при початковому на
вчанні. Українська мова й література, навіть історія України загалом, не є 
предметом викладання середніх шкіл України, не мають визначеного місця 
навіть в курсах університетів та інших вищих навчальних закладів1. Українську 
мову офіційно вважають діалектом «російської мови», а українську літерату
ру — провінційним різновидом «загальноросійської»; на цій підставі її не 
вводять до курсів слов'янських мов і літератур, до огляду історії слов'янських 
народів, але для неї немає місця і в курсах історії «російської мови й літерату
ри». Врешті-решт, українські дисципліни залишаються цілковито вилученими 
з обігу офіційної науки й школи, і все, що зроблено й робиться для їх вивчен
ня і дослідження, відбувається лише завдяки приватній ініціативі, всупереч 
офіційній «шкільній політиці». А  з боку цієї останньої чинять усе для того, 
щоб українська мова — культурний орган однієї із найзначніших народностей 
Європи, українська література, яка налічує значну кількість великих талантів 
і творів високої культурної цінності, і навіть українська історія, як цілість, поза 
уривками, що їх зачисляють до «російської історії», — залишалися «незвіда
ною землею» і для самих українців, і для освіченого суспільства в Росії загалом, 
і український елемент і тут не виходив за межі «домашнього вжитку», не 
отримав значення важливого культурного й політичного фактора, яким він 
повинен бути в культурному житті Росії.

Ця політика, яку систематично проводять усі засоби державної машини 
упродовж цілої низки поколінь, не могла не мати наслідків для українського 
суспільства. Вона значною мірою справді денаціоналізувала більшість укра
їнської інтелігенції, послабила її інтерес до своєї народності, до місцевого 
життя взагалі. Але цей результат аж ніяк не можна вважати втішним навіть 
з точки зору культурного й суспільного розвитку взагалі, не лише з точки зору 
здорового природного розвитку самого українського суспільства й українсько
го населення. Штучно витравлюючи живий зв'язок з минулим і сьогоденням 
свого народу, ця політика змушувала одних до бездіяльного ставлення до 
суспільних інтересів узагалі; а інші, збайдужілі до національного питання,

1 Див. далі статтю про українські кафедри*.
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уважаючи національні інтереси дитячою грою, кидалися в політику пригод або 
зовсім безвідповідальне, безплідне доктринерство. Представники політики 
придушення національного українського життя могли, мабуть, втішено спо
глядати, як замовкали, знаходячи необхідні сфери для своєї діяльності, тала
новиті українські письменники, вчені, громадські діячі, притлумлювали свої 
суспільні інтереси і зверталися до «невинних» занять археологією, нумізма
тикою, бібліофільством і колекціонерством. Хоча й це задоволення надто 
часто отруювалося проявами ворожості і до офіційної народності, і до насиль
но нав'язуваної великоросійської культури, й до всіляких надмірно підкрес
люваних ознак «єдності російського народу». У цій реакції неминуче вилива
лося зневажене, потоптане національне почуття, доходячи, за неминучим 
контрастом, до протилежних крайнощів. З  іншого боку, зустрічаючи на кож
ному кроці нездоланні перешкоди у всіх спробах громадської діяльності, як 
багато представників українського суспільства ставало в перші лави рухів, що 
прагнули зруйнувати державний лад, який створив ті нестерпні стосунки, що 
їх оточували. Чи ж варто нагадувати незліченні українські імена, вписані в 
історію революційних і терористичних рухів, починаючи з 60-х років [X IX  ст.] 
й закінчуючи вчорашнім днем. Тріумф урядової політики був досить сумнів
ним, і процес розкладу українського суспільства виявлявся для неї, очевидно, 
не менш грізним, аніж ті примари, які лякали її на думку про вільний розвиток 
української народності.

Але незмірно більшої шкоди, ніж освіченому суспільству, ця система при
душення всіх проявів національного життя чи етнографічної осібності завдава
ла народним українським масам. Складно гідно оцінити цю величезну й невід
воротну шкоду, завдану їхньому культурному й економічному добробутові. 
Нинішній убогий економічний стан українського населення Росії є безпосеред
нім результатом загальної системи одурманювання, у яку переходить на прак
тиці політика придушення українського національного життя. Якщо українське 
населення — населення найбагатших областей Росії — зазнає хронічних 
злигоднів і навіть голоду на своїй благословенній землі, не будучи в змозі пере
йти від старих способів господарювання до раціональніших та інтенсивних; 
якщо воно вже тепер жахливо страждає від малоземелля й бачить єдиний по
рятунок у розширенні площі свого все ще екстенсивного господарства, а вихід 
зі свого теперішнього становища бачить у еміграції, яку провадять такими при
мітивними до варварства способами, що вона закінчується майже повним 
економічним розоренням і поголовним вимиранням усіх слабших особин, то в 
цьому проявляються не лише тяжкі економічні й суспільні умови нинішнього 
селянського життя, але також і результати тої безпросвітної темряви й безпо
радності, до якої довела українські маси ця система одурманювання.

У XV II й XVIII ст. українське населення, як свідчили відгуки сучасни
ків і різноманітні факти культурно-суспільного характеру, значно перевер
шувало великоросійське населення загальним культурним рівнем, освіченіс
тю й розвитком. Мандрівник Павло Алеппський, який відвідав Україну в 
найбурхливішу і найтяжчу епоху Хмельниччини, коли культурні запити не
минуче мали відступити на другий план, був вражений культурністю і любов'ю
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до культури серед українського населення, загальним поширенням письмен
ності, прив'язаністю до школи, церковного співу, церковної краси, у яких 
проявлялися естетичні смаки й запити того часу. Школа, освіченість і до пев
ної міри значима друкована й рукописна література були невід'ємним надбан
ням українського села в епоху вільніших умов народного життя. З  цифрами в 
руках можна констатувати, що в епоху, що попереджала повну централізацію 
і нівеляцію українського життя, у середині й третій чверті XVIII ст. українське 
населення зі своїх убогих засобів створило таку густу мережу сільських шкіл, 
що з нею могла зрівнятися лише новітня земська школа після десятиліть вель
ми напруженої роботи. Але й ця новітня школа не в змозі дати народові навіть 
ті культурні засоби, які давала стара убога, але рідна йому школа, а українське 
населення усе більше й більше відстає від населення великоросійського, яке не 
знало того національного й культурного гніту, якого, за всіх інших несприят
ливих умов зазнавало і ще зазнає українське населення.

Шкільна справа в Росії взагалі не перебуває в авантажі1. Школа зовсім 
не обслуговує всієї кількості дітей шкільного віку і за свого короткого курсу 
надає учням вельми невеликий культурний запас. Але в українських губерні
ях народна школа дає так жахливо мало своїм вихованцям, що годі й явити. 
Завдяки тому, що все шкільне викладання від початку до кінця здійснюється 
незрозумілою для дітей великоросійською мовою, школа лише мучить і за
биває розумові здібності дітей без жодного позитивного результату. Вивчен
ня чужої мови, що відбувається тією ж чужою мовою, настільки поглинає усю 
енергію учнів, що для загального розвитку й набуття реальних знань майже 
не залишається місця, особливо якщо зважити на ще інші особливості цього 
навчання, на кшталт завчання церковнослов'янських молитов, які для «за
гальнозрозумілості» перекладають із однієї незрозумілої на іншу незрозумілу, 
великоросійську мову. Пояснення незрозумілого незрозумілим — це, по су
ті, вся програма нинішньої народної школи на Україні, а її наслідки — «спо
творення самостійного розвитку народу, спотворення всієї духовної природи», 
як характеризував результати такої системи навчання один із видатних педа
гогів Росії ще 40 років тому. Школа ця не в змозі дати дітям таке знання 
великоросійської мови, щоб вона могла стати для них справжнім культурним 
інструментом, і водночас, втілюючи офіційні погляди на українську мову, як 
на «зіпсований» різновид «справжньої» російської, тобто великоросійської 
мови, як на некультурний жаргон, не гідний «освіченої» людини, вона позбав
ляє своїх вихованців їхньої рідної мови, залишає взагалі без мови, набиваючи 
їхні голови мішаниною форм, зворотів і слів їхньої мови й офіційної шкільної 
мови, цілком непридатною для будь-якого вжитку.

Не дивно, що українське населення отримує незрівнянно менше користі 
з нинішньої народної школи, ніж населення великоросійське, що результати 
шкільного навчання серед нього значно нижчі, й рецидивізм неписьменності 
проявляється у жахливих розмірах. Тимчасом, як у деяких краще поставлених 
щодо народної освіти великоросійських губерніях відсоток неписьменних

1 На чолі ( фр.). — Пер.
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падає нижче 20%, в українських губерніях він ніде не опускається нижче 50%, 
рецидивізм неписьменності зауважують іноді через три-чотири роки після 
закінчення школи, і в загальному розвиткові український селянин значно від
стає від великоросійського.

Це цілком зрозуміло. При тому знанні великоросійської мови, яке вчитель 
встигає вбити в голову української дитини за півтора чи два роки шкільної 
науки, годі й говорити про легке і свідоме користування великоросійською 
книгою з метою самоосвіти. Великоросійська мова залишається для україн
ського вихованця нинішньої народної школи збіркою малозрозумілих і дивних 
слів, великоросійську книгу він читає з зусиллям, а української книги й немає, 
і частенько школа вже прищепила своєму учневі презирливе, недовірливе 
ставлення до цієї «мужицької», «неосвіченої» мови. И лише цілком випадко
во хто-небудь може розвіяти це упередження у вихованцеві офіційної школи 
й ознайомити його з популярною літературою рідною мовою, яка досі — на 
жаль — майже не існує, завдяки її переслідуванням.

Протягом 40 років урядових зусиль щодо якомога більшого скорочення 
«з метою суто державною» всілякої літературної продукції українською мовою 
популярно-наукова й практична література залишалася цілком забороненою 
сферою для українського слова. З а  ці сорок років через цензурний гніт змогло 
пройти, завдяки сприятливим обставинам, особливим клопотанням чи тим
часовим «відлигам», заледве кілька десятків популярних книжок для народу, 
тоді, як сотні їх завершили своє існування у цензурних архівах. Навіть ви
дання летючок чи коротких брошур з гігієнічними порадами з приводу епіде
мій холери, дифтериту і т. ін., натрапляло зазвичай на непереборні труднощі. 
Аби обійти цю страшну заборону доводилося вдаватися до створення науко- 
во-популярних книжок у белетристичній формі, і під цим белетристичним 
прапором, справді, вдалося провести кілька десятків книжок, на кшталт на
станов при лікуванні дифтериту, сказу і т. ін.

Таким чином, поборники культурного й економічного розвитку українсько
го населення при всьому своєму бажанні могли дотепер вельми мало запропо
нувати українському населенню, завдяки заборонній системі російського 
уряду. Але й те нечисленне, що вдавалося їм за допомогою всіляких хитрощів 
і викрутів протягнути крізь цензурний гніт, наштовхувалося на незліченні 
труднощі під час розповсюдження серед народу.

Як кожен прояв української національності, українська книга, навіть до
зволена цензурою, залишалася в очах адміністрації річчю небезпечною, об'єк
том подальших утисків і переслідувань. Її не допускали до шкільних бібліотек 
і народних читалень. Продаж українських книг (йдеться, звичайно, про до
зволені цензурою) зазнавав різних обмеженнь і чіплянь адміністрації, які 
зводили його нанівець. Навіть у руках читача українська книга не перестава
ла бути предметом переслідування, і часто траплялися різні неприємності, які 
терпіли селяни з боку урядників, стражників та інших чинів за те, що вони 
мали в себе українські книги й давали їх своїм односельцям.

Для культурного розвитку народних мас становище було майже безви
хідним. Великоросійська книга для українського селянина залишалася недо
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ступною через незрозумілість; українська була недоступною також внаслідок 
адміністративних і цензурних утисків. У результаті спостерігачі народного 
життя констатують вельми слабке поширення книги серед українського се
лянства. Український селянин читає досить мало, значно менше, якщо по
рівнювати з селянином великоросійським, не обділеним популярною літера
турою рідною мовою. Отримуючи дуже мало відомостей у школі, він не може 
доповнювати їх читанням, і саме мистецтво читання швидко втрачається через 
брак вправляння.

Низка інших заборон доповнила цей присуд на безпросвітну духовну 
темряву. Прилюдних читань українською мовою не дозволяли. Церковних 
проповідей також. У суді, в діловодстві різноманітних установ так само немає 
місця для української мови з великою шкодою для інтересів селян, які мали 
справу з цими установами і які надто слабко володіли офіційною великоросій
ською мовою.

Наслідок — падіння культури, суспільної свідомості, громадянського 
виховання, що уможливлювало такі дикі й некультурні рухи, як єврейські по
громи, холерні бунти і т. ін. Поступовий економічний занепад, надзвичайна 
відсталість на поприщі матеріальної і духовної культури характеризують на 
порозі X X  ст. українську народність, так щедро обдаровану від природи, яка 
закарбувала печать високого обдарування на творіннях свого народного духу 
й не припиняє проявляти свої багаті таланти скрізь, де нинішні умови сприяють 
їхньому розкриттю.

І ця система, яка засуджувала на розклад і занепад, на духовну смерть 
величезну народність, у повній силі й збереженості тривала до вчорашнього 
дня. Як у X V —XVIII ст. московський уряд із холодною непохитністю зни
щував конституційні форми й політичні права українського життя, закриваю
чи очі на глибоке обурення українського суспільства, на відчайдушні прояви 
іредентизму, викликаного цією централістською політикою, протиставляючи 
всім документальним посиланням, історичним і теоретичним аргументам гру
бу силу, заслання, страти й військові екзекуції, — так само чинила правляча 
російська бюрократія X IX  ст. у сфері культурних стосунків. Залишаючись 
глухою до всіх посилань на культурно-історичні традиції України, на елемен
тарні вимоги справедливості й такі ж елементарні економічні й культурні по
треби мас, вона неухильно провадила свою політику придушення, закриваючи
очі на різкі симптоми невдоволення, гострого бродіння серед українського 
суспільства, зубожіння і розорення народних мас. «Не було, немає і бути не 
може» ніякої української народності, ніяких культурних і національних запитів 
її — було й залишилося її лозунгом. З  холодною точністю автомата вона від
кидала незліченні подання й петиції про звільнення українського слова, до
пущення його в школу, дозвіл української преси, популярної літератури і т. д. 
Живі й нестримні прояви духовних запитів народу вона кваліфікувала як зло
чинні дії, як державні злочини. Ігноруючи весь національний український рух, 
що розвивався за кордоном Росії, в сусідній Галичині, значною мірою — си
лами й засобами українського суспільства в Росії, вона вперто твердила, що 
ніяких потреб у своєму культурному розвитку українська народність не від
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чуває, маючи до свого вжитку «загальноросійську» мову, «загальноросійську» 
культуру. Закриваючи очі на потреби й запити народних мас, вона вперто по
вторювала, що українське питання — це позбавлена будь-яких підстав фан
тазія «сепаратистів», купки зловмисних людей, хоча анкети, які провадилися 
серед селянського населення України, щоразу з цілковитою очевидністю ви
являли всю реальність і стихійну силу цих прагнень «сепаратистів».

Нарешті, ці заборони впали під бурхливим натиском нового життя. Ви
няткових утисків для українського життя не існує більше — з минулого року, 
принаймні, — теоретично. Теоретично — бо про що більше, ніж теорія, можна 
говорити за нинішніх обставин, коли цілковитим, неподільним і безконтрольним 
господарем становища залишається все та ж адміністрація, яка протягом де
сятиліть втілювала систему викорінення українства й озброєна на всьому про
сторі України надзвичайними повноваженнями «посилених охорон», «воєнних 
положень» і т. ін., які робили її цілком невразливою для всіляких теорій.

Та навіть якщо це звільнення українства від переслідувань і цькувань 
перестане, врешті, бути порожнім звуком, то це аж ніяк не буде ще само по 
собі вирішенням українського питання.

Це питання насправді полягає в тому, що повинен зробити уряд Росії, її 
провідні й правлячі кола, аби якомога згладити страшну шкоду, завдану україн
ському народові політикою придушення й викорінення, яку застосовували 
щодо нього упродовж століть в інтересах цієї держави, державної народності, 
«загальноросійської» культури й інших фетишів? Яких заходів слід ужити, 
які засоби культурного й національного розвитку й самовизначення повинні 
бути надані українському суспільству, українським народним масам, щоб від
новити їхню самостійність, вивести з того стану пасивності, заціпеніння, за
непаду, до якого довела їх політика переслідувань українського національно
го життя? Щ о слід зробити в цьому напрямку негайно, відразу? Це питання 
чекає свого вирішення урядом, представництвом і суспільством Росії і вони 
не сміють ухилятися від нього.

Просте зняття заборон аж ніяк не вирішує цього питання, і вважати 
справу вирішеною простим припиненням переслідувань українства було б ви
нятковим лицемірством, відвертим фарисейством з боку представників дер
жавної народності, інтересам якої так довго приносили в жертву інтереси, 
прагнення й потреби народності української. Якщо б із боку цієї державної 
народності проявилася тенденція — за відсутності формальної заборони за
тримати українську народність відсутністю всіляких засобів культурно-націо- 
нального розвитку й самовизначення у положенні службовому, в ролі буді
вельного матеріалу для культури й громадськості великоросійської, — це було 
б страшним, непростимим гріхом супроти тих принципів, котрі сучасне вели
коросійське суспільство поставило на своєму прапорі в боротьбі за звільнення 
й оновлення Росії. І такі гріхи не минаються без покарання!
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Подається за першодруком.

Стаття написана з нагоди першої річниці III Універсалу У Ц Р, яким була проголошена Українська 
Народна Республіка. На початку листопада 1918 p., коли була написана ця суспільно-політична праця, 
Україна знову стояла на порозі соціальних і національних катаклізмів. Це відчував її автор і сподівався, 
що основою державного життя майбутньої України стануть принципи, проголошені в доленосних актах 
Центральної Ради.

с. З ...було винесене Військовим з ’їздом в останніх днях жовтня... — йдеться про постанову 
III Всеукраїнського військового з'їзду «Про проголошення Української демократичної Республіки», 
в якій зазначалося: «Виходячи з принципу повного, нічим необмеженого самовизначення націй, 3-й 
всеукраїнський військовий з'їзд вимагає од свого найвищого революційного органу — Центральної Ради 
негайного оголошення на найблизчій своїй сесії Української Демократичної Республіки в етнографічних 
межах України» (див.: Український національно-визвольний рух. Березень — листопад 1917 року: До
кументи і матеріали /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — K., 2003. — С. 871).

...прийнятий однодушно українськими фракціями, підтриманий демократією інших народ- 
ностейУкрахни... — при голосуванні за III Універсал на засіданні Малої Ради 7 (20) листопада 1917 р. 
були присутні 47 її членів. З а  Універсал подали 42 голоси (всі українці та представники єврейської 
меншини), проти — ніхто, утримались 5: 2 російські есери, 2 меншовики, 1 представник польського 
демократичного централу (див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах. —
K., 1996. — Т. 1. — С. 397).

В середині грудня н[ового] с[тилю] її офіціально признали держави Антанти («согла- 
сія»)... — занепокоєні приходом до влади в Росії більшовиків, Франція, Англія і С Ш А  активізували 
свою політику щодо національно-визвольних рухів, зокрема в Україні. Активні дії Росії та Німеччини 
задля перемир'я у листопаді 1917 р. змусили Антанту вдатися до визнання України як вагомого факто
ра боротьби і проти більшовизму в Росії, і проти гегемонізму та експансіонізму Німеччини. В історичній 
літературі побутує думка про те, що на початку 1918 р. Франція й Англія визнали У HP «де-факто». 
Головним чинником цієї події вважають прибуття до Києва їхніх представників. Вірогідно, так розглядав 
цей факт і М.Грушевський. 29 грудня 1917 р. [тут і далі в коментарі цього сюжету дати подані за новим 
стилем. — Упоряд.] паризький уряд відправив своєму представникові при уряді УН Р генералові Жор
жу Табуї для передання українській владі акредитаційну грамоту, яка засвідчувала його статус комісара 
Французької Республіки. З січня 1918 р. генерал Табуї поінформував листом український уряд про його 
номінацію, а 4 січня 1918 р. вручив номінаційний лист на офіційному прийнятті. 6 січня 1918 р. Велика 
Британія відкрила у Києві консульство, в якому за відносини з Центральною Радою відповідав військо- 
во-політичний відділ. Телеграфним розпорядженням від 17 січня 1918 р. дипломатичним представником
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у Києві був призначений британський консул у Ризі Піктон Багге (див.: Косик В. Франція і питання 
самостійності України. 1917—1919 роки / /  З Н Т Ш . — Львів, 1993. — T. C C X X V . — С. 278—290; 
Кураєв О .О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914—1918). — 
K., 2006. — С. 228 ,230 ,234 , 235 ,262). Інші дослідники, зокрема М.Держалюк, вважають, що «тут 
бажане видається за дійсне». Представники Франції й Англії мали за мету не допустити підписання 
мирних переговорів з  Центральними державами, прагнули докорінно змінити зовнішню політику У HP, 
хоча не мали навіть вірчих грамот від своїх країн (див.: Держалюк М.С. Міжнародне становище Укра
їни та її визвольна боротьба у 1917—1922 роках. — K., 1998. — С. 162—170).

...кілька тижнів пізніше, на Берестейської конференції — держави Центральної Європи —
12 січня (н. ст.) 1918 р. держави Четверного союзу фактично визнали У HP «де-юре». Того дня на 
пленарному засіданні голова австрійської делегації граф О.Чернін від імені Центральних держав заявив: 
«Ми признаємо українську делегацію самостійною делегацією і правомочним представником самостій
ної Української Народної Республіки. Формальне признання чотирма союзними державами УН Р само
стійною державою буде висловлено в мирному договорі» (Притуляк П. Україна і Брестський мир: від 
підписання до виконання (1917—1918 pp.). Монографія. — K., 2004. — С. 61). Відповідно до Брест
ської угоди, підписаної в ніч з 8 на 9 лютого 1918 p., У Н Р стала суб’єктом міжнародного права. На 
липень 1918 р. всі учасники Брестського миру (Україна, Німеччина, Болгарія, Туреччина, за винятком 
Австро-Угорщини) ратифікували мирний договір з Україною.

...відірватись від тривог нинішнього часу... — йдеться про ситуацію, яка склалася в Україні на 
початку листопада 1918 p.: безпорадність гетьманського уряду, заборона проведення Національного 
конгресу, підготовленого Українським Національним союзом для забезпечення кардинальних змін у 
державному устрої демократичним шляхом (див.: Бойко О. Український Національний союз і органі
зація протигетьманського повстання І  І  Проблеми вивчення історії Української революції 1917 —
1921 pp. — K., 2002. — C. 157-186).

По шкоді
Вперше опублікована в журналі: Л Н В. — 1918. — T. LX X II. — Кн. XII. — С. 233—243. 

Підпис: М.Грушевський. В кінці зазначена дата: 20. X II. 918. Передруки: Український історик. — 
1998. — 4 . 1 —4. — С . 107—118 (з редакційною заміткою Л.Винара); Пам'ять століть. — 2001. — 
№  5. — С. 13-21.

Подається за першодруком.

Стаття була написана з приводу перемоги протигетьманського повстання і приходу Республікансько
го війська до Києва. Це був короткий період, коли Директорія, прийшовши до влади, ще не визначилася зі 
своєю подальшою програмою. Стаття складається з  двох частин, першу з  яких М. Грушевський присвятив 
оцінці скинутого режиму гетьмана П.Скоропадського. У ній емоції взяли гору над об’єктивною реальністю. 
Автор залишився в полоні народницької ідеології і федералістських ілюзій, які за його керівництва Цен
тральною Радою трансформувалися у соціалістичні експерименти в національному державотворенні. Він 
характеризував Українську Державу з класових позицій, відкинувши національно-державницьку складову. 
У подальшому такої позиції дотримувалась уенерівська (соціалістична) історіографія української діаспори, 
на відміну від консервативної, яка була апологетом гетьманського режиму. У сучасній українській історіо
графії є послідовники обох цих напрямів. Але більш модерною і об’єктивною видається думка, висловлена 
авторами колективної праці «Історія України: нове бачення» (K., 1997. — Т. 2. — С .7 6 ),д е  Українська 
Держава трактується як невдала спроба побудувати українську державність на підвалинах консервативної 
ідеї. У другій частині статті М.Грушевський проводив думку про спадкоємність влади Директорії щодо 
Центральної Ради. Він вважав, що Директорія, утворена як надзвичайний орган для керівництва повстан
ням, мала передати владу легітимному органу — Центральній Раді, або ж обраним за її часів Установчим 
зборам, запровадити ухвалену Конституцію УНР. Пізніше у своїй праці «Метеор», яка була написана в 
останніх числах січня 1919 p., М.Грушевський згадував, що коли читав коректу статті «По шкоді», то вже 
знав про рішення Директорії скликати не Центральну Раду, а Конгрес трудового народу України.

с. 5 ...скомпонований спілкою наших поміщиків і німецьких генералів... — йдеться про Україн
ську народну громаду — консервативну політичну організацію, утворену в березні 1918 р. у Києві з 
метою зміни державного ладу України. До складу входили діячі Вільного козацтва, офіцери Першого 
Українського корпусу, члени «Союзу земельних власників». Контактувала з Українською демократич
ною хліборобською партією. У середині квітня 1918 р. встановила контакт з командуванням німецьких 
військ в Україні й за його сприянння підготувала і здійснила прихід П.Скоропадського до влади. Де
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тально див.: Геращенко Т. Українська народна громада / /  Український консервативний і гетьманський 
рух: історія, ідеологія, політика. — K., 2000. — С. 196—213; Папакін Г. Українська народна громада 
і Павло Скоропадський навесні 1918 р. / /  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І.Ф.Кураса. — K., 2008. — Вип. 39. — С. 129—150.

с. 6 ..fbcki українські групи зовам ясно почали використовувати утворену сим фактом си- 
туафо на те, щоб скинути соціалістичний каїянет, зломити гегемонію українських соціалістів] 
р[еволюціонерлв]... — йдеться про політичні суперечності в українському русі після повернення Централь
ної Ради до Києва у березні 1918 р. Політичні сили бачили два шляхи розвитку незалежної УНР: дер
жавницький та радикально-революційний. Прихильники державницького шляху (Українська партія со- 
ціалістів-федералістів (У П С Ф ) та Українська партія соціалістів-самостійників (У П С С )), з огляду на 
поразку української влади від більшовиків, вважали першочерговим зміцнення державної влади, утворен
ня її дієвого апарату в провінції, відновлення нормального життя і т. ін. Курс на радикальні реформи, го
ловною складовою яких був земельний закон, відстоювала Українська партія соціалістів-революціонерів 
(У П С Р). Есери становили більшість в У Ц Р та переважали у Раді народних міністрів, виступали від 
імені українського селянства та солдатських мас. Українська соціал-демократична робітнича партія 
(УСД РП ), друга за значенням українська політична сила, спершу займала проміжну позицію, але з 
кінця березня також виступила проти есерівської радикальної програми. Ці питання постійно дебатували- 
ся у Центральній Раді (див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. — K., 
1997. — Т. 2. — С. 215—219, 269—270, 281—284). Детально див.: Бойко О. Політичні розбіжності 
між українськими партіями в Центральній Раді (березень—квітень 1918 р.) / /  Центральна Рада і укра
їнський державотворчий процес. — K., 1997. — Ч. II. — С. 204—211; Любовець О. Провідні українські 
політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив / /  Українська Центральна Рада: поступ 
націєтворення та державобудівництва. — K., 2002. — С. 238—247; ї ї  ж. Проблема української дер
жавності в програмах і діяльності українських політичних партій (березень—листопад 1917 року) / /  
УІЖ. — 2003. — №  4. — С. 22—29; ї ї  ж. Українські партії в 1917 році: чисельність, соціальний склад, 
регіональний вплив / /  Історичний журнал. — 2005. — С. 63—73; ї ї  ж. Українські партії й політичні 
альтернативи 1917—1920 років. Монографія. — K., 2005; ї ї  ж. Вплив процесів становлення багатопар
тійності на долю Центральної Ради / /  Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політич
ної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського). — K., 2012. — С. 74—87.

Але розгром німецької армії й пролетарський рух в Германії... — йдеться про поразку Німеч
чини у Першій світовій війні. 9 листопада 1918 р. в Німеччині вибухнула революція, яка скасувала мо
нархію. 11 листопада 1918 р. було підписане Комп'єнське перемир'я між нею та державами Антанти. 
Того ж дня був виданий наказ головнокомандувача німецького Східного фронту про евакуацію німець
ких військ з України.

с. 7 ...народові дала змогу виявити свою силу знов-таки міжнародна ситуація — йдеться про 
те, що перемога антигетьманського повстання стала можливою завдяки невтручанню німецького війська.

с. 8 Вільне козацтво місцями, певно, починалось з мотивів вповні демократичних... — йдеть
ся про національні добровільні військово-міліційні формування в Україні у 1917—1918 pp. Створювали
ся за територіальним принципом для охорони громадського порядку, захисту громадян та їхньої влас
ності, боротьби з дезертирством, грабіжництвом, бандитизмом, до складу входили здебільшого селяни. 
Перший загін створений у квітні 1917 р. у Звенигородському повіті на Київщині з ініціативи селянина 
Гусаківського повіту, повітового комісара Н.Смоктія. На 1 жовтня 1917 р. були зареєстровані 72 осеред
ки з 15 586 членами. «Вільне козацтво» визнавало владу Центральної Ради та Генерального секретарі
ату. 3—6 жовтня 1917 р. у Чигирині з ініціативи Звенигородського коша відбувся перший Всеукраїнський 
з'їзд «Вільного козацтва», на який прибули 200 делегатів — представників від понад 60 тис. вільних 
козаків Київської, Чернігівської, Полтавської, Катеринославської, Херсонської губерній та Кубані. 
З 'їзд  носив кулуарний характер, пройшов без участі представників Генерального секретаріату УЦ Р. На 
з'їзді обрали керівний орган — Генеральну козацьку раду із 12 чоловік без представників У Ц Р. Гене
ральним отаманом заочно був обраний П.Скоропадський. Відтоді «Вільне козацтво» мало два керівні 
центри — генеральний секретаріат та Козацьку раду, що не сприяло інтеграції його осередків в єдину 
структуру та вироблення концепції їхньої діяльності. Детально див.: Верстюк В. «Вільне козацтво» в 
полоні історіографічної традиції / /  Гуманітарний огляд. — K., 2001. — Вип. 6. — С. 61—74; Його ж. 
«Вільне козацтво»: проблеми вивчення / /  Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідом
чий науковий збірник. — K., 2001. — Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. — С. 40—70.

...а завданням свого гетьманства поставив відновлення козацького власницького стану — 
йдеться про видання 16 жовтня 1918 р. гетьманом П.Скоропадським універсалу про відродження козацтва 
як певного землеробського стану суспільства «по всіх місцях його історичного існування на Україні».
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с. 9 ...Директорія, що покликала до повстання український нарід, взяла свою повновласть від 
Українською національною союзу... —  йдеться про Український національний союз (УН С) (до серпня 
1918 р. мав назву Український національно-державний союз (УН Д С) — блок українських партій та 
громадських організацій, опозиційних до уряду П.Скоропадського. Був утворений на початку серпня 
1918 р. у Києві після виходу з У НДС Української демократично-хліборобської партії і вступу до нього 
УСДРП, У П СР та інших лівих організацій. Головами УНС були А.Ніковський, В .Винниченко, М .Ш а- 
повал. Радикальна частина керівництва УНС на чолі з головою В.Винниченком і М.Шаповалом таємно 
підготувала збройне повстання, але рішення про його початок УНС не ухвалював. Згодом М. Грушевський 
змінив свою думку щодо організації повстання. У 1920 p., виступаючи на зборах соціалістів-революціоне- 
рів у Відні, він назвав протигетьманське повстання найтемнішим місцем в Українській революції. Цей 
висновок не можна спростувати й сьогодні, оскільки документів, об’єктивних відомостей про підготовку і 
початок повстання не виявлено. Детально див.: Бавико О Д . Політична опозиція гетьманові П.Скоропад
ському (квітень—грудень 1918 p.). Дис. ... канд. політ, наук. — K., 2007; Бойко О. Український Націо
нальний союз і організація протигетьманського повстання / /  Проблеми вивчення історії Української рево
люції 1917—1921 pp. — K., 2002. — C. 157—186; Директорія, Рада Народних Міністрів Української 
Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х 
частинах. — K., 2006. — Т. 2 /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — С. 374—375; Пиріг Р. Україн
ська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. — K., 2011. — С. 253—258. Див. також у 
цьому томі коментар до статті «Світова війна і революція. Українська Народна Республіка».

..хотіли підвести під нього ширшу базу в виді національною конгресу... — йдеться про спро
бу скликання Національного конгресу в листопаді 1918 p., ініціатором якої виступала поміркована 
частина УНС. Вона заперечувала повстання і сподівалася вирішити проблеми мирним шляхом. Пре
зидія УНС призначила скликання конгресу на 17 листопада. 13 листопада він був заборонений гетьма
ном, що стало поворотним пунктом у стосунках гетьманської влади з організованим українством і без
посереднім поштовхом до повстання. Детально див.: Бойко О. Український національний союз, його 
роль і місце в перебігу Української революції / /  Історичний журнал. — 2004. — №  5. — С. 16—30; 
ї ї  ж. Український Національний союз і організація протигетьманського повстання. — С. 157—186.

с. 10 ...вона вже з  осені 1917р. пильнувала якнайскориіе скликати Установчі збори... — йдеть
ся про представницьку установу, створену на основі загального виборчого права для встановлення 
форми державного правління і вироблення конституції. Питання про них піднімали на українських пред
ставницьких форумах не раз, починаючи від Всеукраїнського національного конгресу. Про скликання 
якнайшвидше Українських установчих зборів було заявлено в Декларації Генерального секретаріату від 
29 вересня 1917 р. та у III Універсалі УЦ Р. 11 та 16 листопада 1917 р. Мала рада схвалила «Закон про 
вибори до Установчих зборів У Н Р» (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох то
мах. — K., 1996. — Т. 1. — С. 412—432) та утворила Центральну виборчу комісію. Вибори були 
призначені на 27 грудня 1917 p., скликання передбачалося 9 січня 1918 р.

...коли надзвичайний орган, покликаний до ж иття для організації народною повстання, при
знає свою надзвичайну місію скінченою... — йдеться про Директорію, яка була створена як надзви
чайний орган для керівництва протигетьманським повстанням. М.Грушевський щиро сподівався, що, 
виконавши свою місію, вона складе повноваження перед демократично обраним народним представни
цтвом. Але цього не сталося: Директорія трансформувалася у вищий орган державної влади У НР. Цю 
проблему М.Грушевський висвітлює також у статтях «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни» 
та «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» 
(див. у цьому томі).

с. 11 <ДІокликаннянімфв»... — 9 лютого (27 січня) 1918 р. делегаціяУНР звернулася з відозвою 
до німецького народу в справі надання військової допомоги. Подібна відозва була скерована і до народів 
Австро-Угорщини, Турції та Болгарії. Будучи зацікавленою в реалізації економічних умов Брестського 
миру, німецька сторона зобов’язалася протягом трьох місяців допомогти очистити Україну від більшо
вицьких формувань. Незабаром до цього приєдналася й Австро-Угорщина. Військова конвенція У Н Р 
з Німеччиною та Австро-Угорщиною була укладена 18 (5) лютого 1918 р. Детально див.: Протокол 
переговорів між представниками Центральної Ради і представниками німецького і австрійського урядів, 
прийнятий в цісарському і королівському міністерстві від 18 (5) лютого 1918 р. / /  Українська Централь
на Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. — С. 156. 23 (10) лютого 1918 р. Рада народних міністрів 
У Н Р звернулася з відозвою «До всієї людності Української Народної Республіки» про прийняття 
Україною військової допомоги «від нині дружних держав — Німеччини і Австро-Угорщини» (Українська 
Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. — С. 160—161). Див. також: Кураєв О.О. Україн
ська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914—1918). — K., 2006. —
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C. 24 0 —247; Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917 —
1918 pp. — K., 1999; Пиріг Р. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: про
блеми взаємовідносин (лютий—квітень 1918 р.) / /  УІЖ. — 2007. — №  2. — С. 47—63.

с. 12 ...доліш ряд українських партій, які не потрудились тоді в виборчій кампанії... — йдеть
ся про вибори до Українських установчих зборів. Вони проходили з кінця грудня 1917 р. до початку 
лютого 1918 р. і відбулися у 7 виборчих округах з 13. Були обрані 172 депутати (з 301), з них: 115 
(67 % ) — Українська партія соціалістів-революціонерів (У П С Р), 34 (20 % ) — більшовики, 9 — 
єврейські партії та ін. Під час дебатів у Центральній Раді Українська соціал-демократична робітнича 
партія (У С Д РП ), Українська партія соціалістів-федералістів (У П С Ф ) та Українська партія соціаліс- 
тів-самостійників (У П С С ) пропонували скасувати результати виборів як такі, що проходили в умовах 
нестабільної політичної обстановки і не забезпечили вільного волевиявлення суспільства, та провести їх 
повторно. Проте за наполяганням У П СР, яку підтримали російські і єврейські партії, 11 квітня 1918 р. 
Мала Рада ухвалила вважати вибори такими, що відбулися (див.: Українська Центральна Рада. До
кументи і матеріали. — Т. 1. — С. 2 6 9 —270). Призначене на 12 травня 1918 р. скликання Установчих 
зборів не відбулось через зміну політичної влади.

Я тоді писав в «Нар [одній] волі» ... — йдеться про статтю «Установчі Збори, чи парламент?» 
(Народня воля. — 1918. — 16 (3) березня 1918 р.) ( Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — 
Т. 4. — Кн. І. — С. 114-115).

П ісля того, як Ц[снтральна] Рада прийняла і Конституцію... — йдеться про ухвалений М а
лою Радою в останній день її роботи, 29 квітня 1918 p., «Статут про державний устрій, права і вільнос
ті У H P» (див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. — С. 330—335).

с. 13 Знаємо, що повстання робилось під гаслами, проголошеними Ц[ентральною] Радою — 
йдеться про протигетьманське повстання, розпочате Директорією. Ного головною метою, задекларо
ваною у перших документах — відозві Директорії та універсалі головного отамана С.Петлюри, виданих 
15 листопада 1918 p., — було повернення всіх соціальних і політичних здобутків революційної демокра
тії (див.: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. — Т. 2. — С. 374— 
377). Позитивної програми Директорія не виробила і не декларувала. Єдине, що об'єднувало численні 
повстанські загони навколо неї, була боротьба з гетьманським режимом.

..я відновленням Народної Республіки уневажет, як безправні, всі акти узурпації, її закони, 
адлашстраційшрозпорядженняі дипломатичні акти, і відновляхтіьсязакониЦ[ентральнсіі]Ради — 
М.Грушевський, який не бачив в Українській Державі гетьмана П.Скоропадського жодних національно- 
державницьких надбань, вважав за доцільне повністю відмовитись від її законодавства. Директорія У HP 
Декларацією від 26 грудня 1918 р. та іншими законодавчими актами скасувала закони, які визначали 
соціально-економічний та політичний характер попереднього режиму, відновила головні закони Централь
ної Ради — про землю, національно-персональну автономію, Генеральний суд, робітниче законодавство 
і т. ін. (Там само. — С. 391—394; 395—396; 403—404; 447). Разом з тим вона не відкинула значні за
конотворчі напрацювання національно-державного характеру гетьманського уряду, зокрема у сфері дер
жавного управління, місцевої адміністрації тощо. Вони були збережені і діяли за часів У H P Директорії.

...«Українська державність є фактом, закріпленим двічі виявленою волею української нації і 
відповідними актами як правительства Центральної Ради, так і гетьманом» — автор цитованої 
М.Грушевським статті (Нова Рада. — 1918. — 19 грудня), очевидно, мав на увазі та ототожнював 
державні акти, якими засвідчена незалежність України: IV Універсал Центральної Ради та основні за 
кони Української Держави — «Грамота до всього українського народу» та «Закони про тимчасовий 
державний устрій України».

Останній маніфест жодної правної сили не має... — йдеться про видану 14 листопада 1918 р. 
гетьманом П.Скоропадським грамоту про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією. На 
думку автора редакційної статті (Нова Рада. — 1918. — 19 грудня), цей документ не мав юридичної 
сили, оскільки суперечив «Грамоті до всього українського народу» та «Законам про тимчасовий дер
жавний устрій України», оголошеним гетьманом П.Скоропадським 29 квітня 1918 р. Згідно з цими 
документами конституційного характеру Україна проголошувалася незалежною державою. Детально 
див.: Ралдугіна Т. Федераційна грамота Павла Скоропадського: внутрішні і зовнішні чинники її про
голошення / /  Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, 
філософія». — K., 2006. — Вип. 11—12. — С. 111—119.

...нема кари смерті — 7 листопада 1917 p. III Універсал У Ц Р скасував смертну кару в Україні. 

...було б краще, щоб се зробила сама Ц[ентральна] Рада... — як засвідчив подальший перебіг 
подій, Директорія обрала інший шлях. У своїй програмній Декларації від 26 грудня 1918 р. вона оголо
сила про скликання нової представницької установи — Конгресу трудового народу України.
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Від редакції
Вперше опублікована в журналі: Л Н В. — 1919. — T. LX X III. — Кн. І. — С. 3—4. Без під

пису. В кінці зазначена дата й місце написання: Київ, 1 січня 1919.
Подається за першодруком.

У статті автор закликає українське громадянство в критичний час підтримати відроджений з по
чатком Української революції «Літературно-науковий вістник».

с. 14 Заснований з нагоди століття українського літературного відродження (1898)... —
«Літературно-науковий вістник» заснований з ініціативи М.Грушевського на базі журналів «Зоря» та 
«Житє і слово» у 1898 р. До складу першої редакції входили М.Грушевський, І.Франко, О.Маковей,
0.Борковський. У 1898—1905 pp. — видання Н Т Ш , у 1905—1914 pp. — Українсько-руської видав
ничої спілки. Виходиву Львові (1898—1906) та Києві (1907—1914,1917—1919). Мотиви і головну мету 
перенесення видання до Києва у 1907 p., його всеукраїнський характер М.Грушевський обґрунтував у 
своїх публіцистичних працях «До наших читачів в Галичині» ( Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 
2002. — Т. 1. — С. 282—283); «До наших читачів в Росії» та «До наших читачів» (Там само. — Львів, 
2005. — Т. 2. — С. 328—331; 337—346). Детально див.: Бурлака Г. Співпраця Михайла Грушевсько
го та Осипа Маковея в перші роки видання «Літературно-наукового вістника» (з додатком вибраних 
листів О.Маковея до М.Грушевського) / /  Слово і час. — 2004. — №  5. — С. 58—74); Корбич Г. 
Журнал «Літературно-науковий вістник» львівського періоду (1898—1906). — K., 1999.

...підтримувавсь в перших роках львівським Науковим товариством ім [ет] Шевченка... — 
Наукове товариство імені Шевченка було як ініціатором заснування часопису, так і його видавцем від 
січня 1898 р. до квітня 1905 р.

...потім Українсько-руською видавничою спілкою... — рішення про перехід Л Н В  під опіку 
Спілки було ухвалене на засіданні Виділу Н Т Ш  12 квітня 1905 р. (див.: Хроніка Н ТШ . — Львів, 
1905. — Ч. 23. — С. 3—4). У своїй автобіографії М.Грушевський зазначав, що «фірма Наукового 
Товариства ім. Шевченка — наукової інституції, підпомаганої субвенціями краю і міністерства, нерідко 
ставала на заваді в свобіднім вислові своїх гадок» (Грушевський М . Автобіографія. 1926 р. / /  Великий 
Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. — K., 1992. — С. 228). Відомий гру- 
шевськознавець І.Гирич пов'язує перехід з періодичними конфліктами всередині Н Т Ш  поміж старою 
«фамілією Грушевського» та її опозиціонерами і вбачає за цим кроком бажання М.Грушевського та
1.Франка увільнити журнал від внутрішньої цензури (Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії 
взаємин / /  УІЖ. — 2006. — №  5. — С. 52).

Українсько-руська видавнича спілка — перша українська пайова громадська видавнича органі
зація, заснована у Львові у жовтні 1898 р. за участю М.Грушевського, І.Франка, О.Маковея та ін. для 
видання і популяризації творів світової літератури, поширення поступових суспільних і наукових по
глядів. Статут Спілки був прийнятий 7 лютого 1899 р. Існувала до 1917 p., здійснила понад 300 видань. 
Про свою участь в організації в «Автобіографії» 1906 р. вчений писав: «В  сій Спілці я з початку займав 
місце голови надзорчої ради, а пізніше, коли надзорчу раду злучено з дирекцією, — голови дирекції, й 
брав і досі беру діяльну участь в видавничій і в адміністраційній діяльности» ( Грушевський М. Авто
біографія. 1906 р. Великий Українець. — С. 205). Детальніше див.: Бурлака Г. До історії створення 
«Українсько-руської видавничої спілки» / /  З Н Т Ш . — Львів, 2005. — T. C C L: Праці Філологічної 
секції. — С. 761—769.

Товариством підмоги українській літератури наущ й штуці —  поштовхом до заснування 
1908 р. у Києві цього товариства стала проблема фінансового забезпечення Інституту українознавства, 
проект якого розробив М.Грушевський. Фундатори: В.Леонтович, М.Грушевський, М.Лисенко, Є.Чи- 
каленко, І.Шраг та ін. По суті, це товариство надавало юридичний статус відомому «комітету спадко
ємців» (у різний час до нього входили В.Антонович, Ф.Рильський, І.Шраг, В .Науменко, М.Лисенко, 
М.Комаров, Д.Багалій, В.Леонтович, М.Грушевський, Є.Чикаленко та ін.), створеному для розпоря
дження відсотками з призначеного на українські справи капіталу В.Симиренка. Статут Українського 
товариства для підмоги науці, літературі і штуці у Києві, підготовлений М.Грушевським, був затвердже
ний 19 березня 1908 р. У 1917 р. товариство видавало газету «Нова рада», у 1917—1918 pp. — Л Н В.

Але літом минулого року се товариство повідомило нашу редакцію, що далі, як до кінця року, 
воно не може його підтримувати фінансово... —  про це свідчить і звернення секретаря та завідувач
ки конторою Л Н В  Н.Романович-Ткаченко до одного з засновників Українського товариства для під
моги науці, літературі і штуці у Києві В.Леонтовича. У своєму листі від 25 листопада 1918 р. вона пи
сала: «Те важке становище, в якому зараз перебуває контора «Л.Н.Вістника» змушує редакційний
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комітет «Вістника» звернутися до Вас з проханням вирішити на зборах Товариства підмоги справу з 
« Вістником». Дірекція друкарні Товариства підмоги звертається за грошима до контори, але не одержує, 
бо контора не має грошей; тоді дірекція питає, до кого ж звернутися? Хто господар журналу? Позаяк 
Товариство підмоги не відмовилося довести до кінця року запомогу журналові, то контора й прохає по
лагодити справу з боргом в друкарню і дати відповідні розпорядження в друкарню, щоб друк не за
держувався через невиплачення боргу» (IP НБУВ. — Ф . 246. — Од. зб. 207).

...і редакційний комітет... рішивсь спробувати власними силами повести видавництво в сім 
році... — впродовж липня 1917 р. — грудня 1918 р. до складу комітету входили: О.Олесь (редактор), 
Н.Романович-Ткаченко (секретар та завідувачка конторою), П.Мокроус (бухгалтер), М.Мочульський 
(співробітник редакції). У січні—лютому 1919 р. видавцем журналу був О.Жуковський, редактором — 
О.Олесь; у березні Л Н В видавав комітет за редакцією О.Олеся; квітні—червні — за редакцією М.Ів- 
ченка. Остання книжка часопису, датована липнем—вереснем 1919 p. (T. L X X V . — Кн. 7—9), вийшла 
лише у жовтні 1920 р. ( редактор - видавець — комітет співробітників). З  приходом до Києва більшовиць
кої влади у грудні 1919 р. папір був реквізований, друкарня націоналізована (див.: Від Редакції. — 1919. — 
T. L X X V . — Кн. VII—IX. — С. 195). Протягом 1919 р. окремі книжки Л Н В «складалися й друкува
лися в надзвичайно скрутних умовах, під час майже загальної руїни нашого культурного життя», виходили 
об’єднаними, з запізненням через неможливість знайти достатню кількість паперу, за що редколегія ви
бачалася перед читачами (див.: Від Редакції. — 1919. — T. LXXIII. — Кн. IV—VI. — С. 96).

с. 15 Наш, найстарший з українських журналів, думаємо, має теж  несогірше моральне право 
апелювати до нашого суспільства —  проект такого звернення розробив М.Грушевський. Від імені 
редакційного комітету він запропонував такі умови: «Ви будете нести матеріальну сторону видання; 
покривати дефіцити його і побирати приходи, поки будете. [...] Поки Ви будете видавцями Л Н В, Ко
мітет буде жадати за порозуміннєм з Вами висоту гонорарів, оплат персоналу, ціну передплати і окремих 
книжок і величину їх. Літературна сторона зістається в завідуванню Комітету, котрий може свобідно 
доповнятись через кооптацію» (IP НБУВ. — Ф . 246. — Од. зб. 36).

Україна окремішна
Вперше опублікована в журналі: Л Н В. — 1919. — Т. LX X III. — Кн. I. — C. 10—19. Підпис: 

M.Грушевський. Передрук: Дзвін (Львів). — 1991. — №  4. — С. 86 —90.
Подається за першодруком.

Стаття написана з нагоди першої річниці проголошення незалежності Української Народної Рес
публіки IV Універсалом УЦР. У ній автор вдався до аналізу ідеї федералізму та причин, чому вона не 
спрацювала в конкретних умовах України 1917—1918 pp. М.Грушевський підтвердив висновок, раніше 
обґрунтований у статтях «Українська самостійність й її історична необхідність» та «Кінець московської 
орієнтації» (див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 9 6 —97, 
231—233): самостійний шлях, обраний проводом Української революції рік тому, був єдино правильним. 
У майбутньому Україна не відкидає можливості свого вступу до федеративного об’єднання, проте від
мовляється від федерування виключно в межах колишньої Російської імперії.

с. 15 ...був констатований уже під час грудневої сесії Ц[ентральної] Ради... — свою про
мову на заключному засіданні восьмої сесії Української Центральної ради 17 (ЗО) грудня 1917 р. 
М.Грушевський розпочав словами: «Перше, ніж замкнути це засідання, а разом з ним, сподіваюсь, 
останню сесію Центральної Ради, тепер уже найвищого революційного органу самостійної, незалеж
ної Української Республіки, дозвольте мені висловити глибоке почуття вдоволення» (Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 82).

Поклики її уряду до тих урядів і організацій, які потворились в ріжних областях... — йдеть
ся про ноти Генерального секретаріату від 25 листопада та 5 грудня 1917 р. урядам республік, утворених 
на території Росії. У зверненнях називалися уряди Південно-Східного Союзу, автономних Сибіру, 
Криму, Молдовії, а також крайовий Закавказький комітет, Білоруська Центральна Рада, Народна рада 
в Петрограді (див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. — K., 1996. — 
Т. 1. — С. 514-515, 580).

Дві найближчі сусідки — совітська республіка Великороси й східно-полуднева (<сюго-восточ- 
ная>►) федерація... — йдеться про державні утворення, що постали на терені колишньої Російської 
імперії. Російська радянська республіка була проголошена 25 жовтня 1917 р. в результаті жовтневого 
більшовицького перевороту в Петрограді. Формально влада у ній належала радам робітничих, солдат
ських і селянських депутатів, фактично це була диктатура більшовицької партії. Створення «Південно-



382 КОМЕНТАРІ

Східного союзу козачих військ, горців Кавказу та вільних народів степів» було спробою шляхом само
визначення врятувати регіон від анархії та громадянської війни, чим загрожувало проголошення біль
шовицької влади. Союз постав наприкінці жовтня 1917 р. з ініціативи Донського військового уряду. До 
його складу увійшли Донська, Кубанська, Терська й Астраханська (згодом — Уральська) козачі об
ласті, Дагестан, гірські народи Тереку, Кубані, Ставропольської губернії, а також горці Сухумського та 
Закатальського округів. Договір про утворення союзу був підписаний 20 жовтня 1917 р. у Владикав
казу головою став отаман Всевеликого Війська Донського генерал О.Каледін. Союз підтримував тісні 
контакти з Центральною Радою, мав свого представника у Києві, наприкінці листопада 1917 р. від
бувся обмін делегаціями.

...совітська республіка від ухильчивих фраз про признання Української Республіки під умовою 
розриву з Доном перешила й супроти неї до відвертої ворожнечі... — йдеться про конфлікт між 
Центральною Радою і урядом більшовицької Росії. Після жовтневого перевороту Донський військовий 
уряд не визнав більшовицького Раднаркому й оголосив себе єдиною владою в Області Війська Дон
ського. Між ним і Генеральним секретаріатом У HP було досягнуте порозуміння щодо координації дій
з низки питань, встановлені міждержавні відносини. Реакцією більшовицької влади на це був початок 
прямої агресії проти Дону (т. зв. «боротьба з кадетсько-каледінською контрреволюцією»), а також 
вимога до У H P припинити всякі контакти з Доном. На цьому категорично наголошував «Маніфест до 
українського народу з ультимативними вимогами до Української ради», підготовлений за ухвалою Рад
наркому комісією у складі В.Леніна, Л.Троцького та И.Сталіна. Переданий телеграфом до Києва
З грудня 1917 р. У маніфесті вимагали не лише припинити пропуск на Дон козачих частин, але і взяти 
участь у боротьбі «з контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням». У разі несприйняття цих 
вимог протягом 48 годин PH К оголошував Центральну Раду «в стані відкритої війни проти Радянської 
влади в Росії і на Україні».

с. 16 ...і того зривання зсередини, що чинилося з ріжних боків на Вкраїні — йдеться про так
тику російських більшовиків в Україні, які координували дії своїх військ з місцевими більшовицькими 
організаціями. Місцеві більшовицькі осередки розпочинали «збройні повстання трудящих» проти україн
ської влади і за допомогою російських червоногвардійців встановлювали радянську владу. Коли військо 
М.Муравйова наблизилося до Києва, Київський комітет РС Д Р П (б) 16 січня 1918 р. розпочав у місті 
збройний виступ проти Центральної Ради.

...течія так званих самостійників не тільки не вважала свою ідею пережитою... а, навпаки, — 
вросла і зміцнилась,.. — йдеться про утворення у грудні 1917 р. з окремих самостійницьких організацій 
і груп єдиної партії — Української партії самостійників-соціалістів (У П С С). Партія, яка мала нечис
ленну фракцію в УЦ Р, твердо відстоювала державницькі позиції і в низці питань виступала опонентом 
У П СР, зокрема у земельному питанні.

...протягом цілих сімдесяти літ, від славної пам'яті Кирило-Методіївського братства... — 
цій події М.Грушевський присвятив свою працю «В  сімдесяті роковини Кирило-Методіївської справи» 
(Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 51—55).

с. 17 Се ясно показав «в'їзд народів», скликаний з ініціативи Ц[ентральної]  Ради... — де
тально робота з'їзду (зокрема списки учасників від усіх представлених народностей, тексти привітальних 
телеграм, доповідей і резолюцій) висвітлена у виданні: Свободный союз (Орган «Совета народов», 
учрежденного Съездом народов в Киеве). — 1917. — №  1 (Октябрь); №  2 (Ноябрь). Цій події 
М.Грушевський присвятив спеціальну статтю «З 'їзд  народів Росії» (див. у цьому томі) та детально 
описав її перебіг у спогадах (Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  11. — С. 137—146).

Коли я говорив в програмовій промові... — повний текст промови М.Грушевського опублікова
ний у виданні: Свободный союз. — 1917 — №  1. — С. 2 9 —32 (передрук: Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 60 —63). Про цю промову М.Грушевський писав 
у спогадах: «Промова мені вдалась; се була одна з кращих промов, які мені коли-небудь удалось ска
зати. Вона була ентузіастично прийнята публікою» (Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — 
№  11. _  С. 140-141).

с. 18 Ми зовам щиро накликали тоді Временне правительство, що прислало й свого делегата 
на сей з'їзд... — представником Тимчасового уряду на з'їзді був М.Славинський. Див. коментар до 
с т а т т і  «З'їзд народів Росії».

...розпочавши похід навіть против то ї куцої автономії України, котру признало за нею 
своєю серпневою інструкцією — йдеться про «Інструкцію Тимчасового уряду Генеральному секрета
ріатові» , затверджену Тимчасовим урядом 4 серпня 1917 р. всупереч розробленому і прийнятому Малою 
радою У Ц Р 16 липня 1917 р. «Статуту Генерального секретаріату», який визначав його компетенції, 
функції та завдання. Інструкція перекреслила попередні угоди, досягнуті делегацією Тимчасового уряду
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у складі О.Керенського, М.Терещенка, І.Церетелі на переговорах у Києві, зафіксовані у II Універсалі 
У Ц Р від 3 липня 1917 р. Цей акт суттєво обмежував українську автономію. З а  нею Генеральний секре
таріат визнавався вищим виконавчим органом Тимчасового уряду в справах місцевого самоврядування 
в Україні. Значно звужувалася компетенція секретаріату, скасовувалися секретарства військових, судо
вих, продовольчих справ, шляхів сполучення, пошт і телеграфів (кількість секретарів загалом скорочу
валася з 14 до 9 осіб). Найбільшим утиском було поширення повноважень Генерального секретаріату 
лише на 5 з  9 українських губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, Чернігівську (за 
винятком 4 північних повітів). Таким чином, від України відривалися найбільш розвинені економічно 
регіони — Харківщина, Донбас, Криворіжжя; райони високотоварного сільського господарства — 
Херсонщина і Таврія, великі промислові міста — Харків, Катеринослав, Одеса; порти Чорного моря. 
Інструкція стала перешкодою на шляху формування системи вищої влади в Україні. Новий склад Гене
рального секретаріату, ухвалений 21 серпня 1917 р. Малою радою та затверджений 1 вересня в Петро
граді, змушений був керуватися повноваженнями, які отримав від Тимчасового уряду. Інструкція 
втратила чинність з поваленням Тимчасового уряду під час жовтневого перевороту 1917 р. (текст Ін
струкції див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 1. — С. 213—214).

...після більшовицького повстання, коли Російська держава зовсім очевидно розтялась до 
решти — йдеться про виникнення на теренах колишньої Російської імперії впродовж 1917—1918 pp. 
низки національних незалежних держав і державних утворень: У Н Р, Білоруська Народна Республіка 
(Б H P), Всевелике Військо Донське, Кубанська Народна Республіка, Грузинська Демократична Рес
публіка, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Литовська Республіка, Латвійська Рес
публіка, Естонська Республіка та ін.

с. 19 Незважаючи на ad d  проби опам'ятання неофітів федералізму... —  йдеться про кадетів 
і Протофіс (Всеукраїнськаспілка промислу, торгу, фінансів, сільського господарства), які восени 1918 р. 
стали прихильниками федерації з  Росією.

...переворотом 15 падолиста — проголошенням об'єднання України з Podmo на предмет від
будування єдиної Podâ. — йдеться про підписану 14 листопада 1918 р. гетьманом П.Скоропадським 
грамоту про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією та декларацію новосформованого про- 
російського уряду С.Ґербеля від 15 листопада. «Кінцевою метою буде відновлення великої Росії», — 
проголошувалося у федеративній грамоті. Виходячи із сутності цієї тези, М.Грушевський і більшість 
українських істориків трактували грамоту як повернення «єдиної неділимої» Росії. Але існувала й інша 
думка. Відомий історик права, професор Українського Вільного Університету в Мюнхені О. Юрченко 
вважав, що намір увійти до складу передбачуваної федерації повертав Україну до політико-правового 
стану між III і IV Універсалами Української Центральної Ради. А  оскільки нової федеративної російської 
держави на той момент не існувало, її компоненти, в тому числі й Україна, продовжували жити окремим 
державним життям (Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. — K., 2011; 
Ралдугіна Т. Федераційна грамота Павла Скоропадського: внутрішні і зовнішні чинники її проголо
шення / /  Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, фі
лософія». — K., 2006. — Вип. 11—12. — С. 111—119; Юрченко О. Українсько-російські стосунки 
після 1917 р. в правному аспекті. — Мюнхен, 1971. — С. 210).

Відродження Української Республіки
Вперше опублікована в громадсько-кооперативному і літературному народному журналі: Громада 

(Київ: Видання Дніпровського Союзу споживчих союзів України). — 1919. — №  1. — С. 2 —3. Під
пис: Михайло Грушевський.

Подається за першодруком.

Стаття, написана для першого числа кооперативного видання «Громада», присвячена головній 
політичній події поточного моменту — відновленню Української Народної Республіки після перемоги 
протигетьманського повстання. Автор подає короткий історичний екскурс боротьби українського на
роду за національну незалежність та звертається до подій Української революції 1917—1918 pp.

с. 23 Саме в роковини проголошення Української Народної Республіки... — йдеться про по
чаток протигетьманського повстання, яке розпочалося 15 листопада 1918 р. — за тиждень до річниці 
проголошення III Універсалу 20 (7) листопада 1917 р. Відозву Директорії від 15 листопада 1918 р. про 
оголошення антигетьманського повстання див.: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Н а
родної Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х час
тинах. — K., 2006. — Т. 2 /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — С. 374—375.



384 КОМЕНТАРІ

с. 24 24 січня 1918 року проголосили Україну Народною Республікою... — засідання Малої 
ради щодо вироблення остаточної редакції Універсалу У Ц Р з трьох поданих проектів (М .Грушевського,
В.Винниченка і М.Шаповала) проходили з 9 —11 (22—24) січня 1918 р. 9 (22) січня на засіданні 
Малої ради, в якому взяли участь тільки українські фракції, сформували спільну редакцію. З  5-ї год. 
10 (23) січня і до 11 (24) січня засідання відбувалися разом з неукраїнськими фракціями при зачинених 
дверях. Урочисте проголошення Універсалу відбулося 11 (24) січня, хоча офіційною датою вважають 
початок обговорення та формування остаточної редакції — 9 (22) січня. Під цією датою IV Універсал 
і був опублікований.

А 15 листопада... таки й просто проголосив, що Україну назад до Poda. прилучає! —  йдеться 
про грамоту, оприлюднену гетьманом П.Скоропадським 14 листопада 1918 p., яка повідомляла про нову 
державну орієнтацію, зокрема, про федеративний зв ’язок України з майбутньою небільшовицькою Росією. 
Наступного дня, 15 листопада, з ’явилась програма діяльності нового проросійського кабінету — деклара
ція уряду С.Ґербеля. Того ж дня був оголошений універсал С.Петлюри про початок повстання проти 
гетьмана П.Скоропадського. На відміну від усталеного в історіографії стереотипу, сучасні дослідники не 
вважають федеративну грамоту безпосереднім приводом до антигетьманського повстання. Його готували 
вже давно, таємно, спрямовуючи на відновлення республіканського устрою в Україні. Проте, грамота 
справила значний вплив на його розвиток, поширила коло учасників. Детально див.: Бойко О. Український 
Національний союз і організація протигетьманського повстання / /  Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917—1921 pp. — K., 2002. — C. 157—186; Ралдугіна Т. Федераційна грамота Павла Скоро
падського: внутрішні і зовнішні чинники її проголошення / /  Вісник Київського національного лінгвістич
ного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». — K., 2006. — Вип. 11—12. — С. 111—119.

Що таке «держава* і які бувають держави, про те  далі буде — йдеться про статтю Катерини 
Грушевської «Щ о таке держава», яка була опублікована в наступному числі часопису (Громада. — 
1919. — №  2 - 3  (31 січня). — С. 10-11).

с. 25 Тут директори, вибрані Українським національним союзом... проголосили повстання... —
13 листопада 1918 p., після заборони П.Скоропадським проведення Національного конгресу, на термі
нових загальних зборах Українського національного союзу (УН С) В .Винниченко повідомив про під
готовлене антигетьманське повстання. Рішення про початок повстання не набрало більшості, тому було 
ухвалено розпочати його поза УНС. Разом з тим, у виборах Директорії взяли участь представники від 
усіх партій та організацій. Це був певний політичний маневр з боку УНС: виступаючи фактично про
тивником повстання, союз обрав Директорію та надав їй право керувати цим повстанням. Саме таке 
«половинчасте» рішення й дало згодом підставу стверджувати, що повстання провадив УНС (Бойко О. 
Український Національний союз і організація протигетьманського повстання. — С. 179—180).

Селянство наше, трудовий народ український, що й так самотужки все літо боровся з 
гетьманцями... — йдеться про потужний селянсько-повстанський рух 1918 p., який розпочався ще за 
влади Центральної Ради і тривав весь час існування Української Держави. В його основі лежав протест 
селянства проти відродження старих аграрних порядків, зокрема поміщицького землеволодіння, піді
грітий агітаційно-пропагандистською та організаторською роботою українських лівих есерів і більшови
ків у селянському середовищі. Значну частину повстанців становили колишні формування «Вільного 
козацтва», ліквідованого за наказом гетьманського уряду. Детально див.: Захарченко П. Селянська 
війна в Україні: рік 1918. — K., 1997; Його ж. Селянський рух в Україні у контексті антигетьмансько
го повстання (осінь 1918 р.). К, 1997; Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні 
нариси. — K., 2011. — С. 246—252; Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух на Київщині 
1917—1923 pp.: сучасна історіографія проблеми / /  УІЖ. — 2010. — №  3. — С. 190—191.

..ла почином галицьких січових стрільцю... — йдеться про курінь Січових Стрільців, створений 
українцями-військовополоненими австро-угорської армії в листопаді 1917 р. у Києві, командир Є.Ко- 
новалець. Згодом був розгорнутий у полк — найбільш дисципліновану і боєздатну частину збройних 
сил У Н Р, брав участь в українсько-більшовицькій війні, забезпечував охорону У Ц Р та урядових уста
нов. Роззброєний німцями після гетьманського перевороту, був відновлений напередодні протигетьман
ського повстання, у якому відіграв провідну роль.

...стала велика армія під проводом отамана Петлюри... — йдеться про т. зв. Республіканську 
армію. 15 листопада 1918 p. С.Петлюра видав у Білій Церкві Універсал до українських вояків і козаків, 
у якому повідомив наказом Директорії про призначення його головним отаманом українського війська. 
Він закликав гетьманські війська не виконувати розпоряджень командирів і переходити до війська УН Р, 
а всім громадянам і козакам зі зброєю в руках збиратися у військові частини і рухатися на Київ. Про
тягом місяця Республіканська армія, що складалася переважно з селянських повстанських загонів, 
зросла за деякими даними до 300 тис. вояків.
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...силоміць мобілізувавши всіх молодих людей — йдеться про Наказ Директорії про мобілізацію 
до лав армії У HP від 27 листопада 1918 р. Негайній мобілізації підлягали всі чоловіки, що пройшли 
військову муштру, віком від 20 до 35 років, старшини — до 43 років (див.: Директорія, Рада Народних 
Міністрів Української Народної Республіки. — Т. 2. — С. 385—386). Міністр закордонних справ 
повідомив, що мобілізації підлягають піддані Польщі, Дону, Грузії, Білорусії та Латвії, якщо вони не 
подали заяви про відмову від українського підданства. Фактично мобілізація провалилася.

...відступились від них німф, замирившися з Директорією... — йдеться про підписання 28 лис
топада 1918 р. угоди про перемир'я в районі Києва між уповноваженими Директорії, німецького вій
ськового командування та Головної ради солдатських депутатів. Була визначена лінія розмежування, 
переміщення військ необхідно було здійснити до 18-ї години 29 листопада 1918 р. Негайно мав відбу
тися обмін полоненими. Німецькі війська гарантували нейтралітет і невтручання у події.

Об’єднання України Наддніпрянської і Наддністрянської
Вперше опублікована в журналі: Громада (Київ: Видання Дніпровського Союзу споживчих союзів 

України). — 1919. — №  2 —3. — 31 січня. — С. 4. Підпис: М.Гру шевський.
Подається за першодруком.

У статті йдеться про Акт злуки — проголошення об'єднання Української Народної Республіки 
(НаддніпрянськаУкраїна) та Західноукраїнської Народної Республіки (Галичина, Буковина й Угорська 
Русь) в єдину соборну незалежну українську державу. Урочиста церемонія відбулася 22 січня 1919 р. 
на Софійському майдані, через рік після проголошення IV Універсалу У Ц Р. У ній взяли участь члени 
Директорії, делегати Трудового конгресу, делегація від Західної України, багато киян. Разом з керів
ництвом Директорії М.Грушевський взяв участь у доленосній події, щиро радів здійсненню споконвіч
ного прагнення українського народу до возз'єднання. Це був і його тріумф, адже він так багато зробив 
для становлення соборної національної держави.

с. 26 ..літом 1918 року погромили американці, французи з англійцями німців... — йдеться 
про літню кампанію 1918 р. на Західному фронті Першої світової війни. Останній німецький наступ на 
Марні 15—17 липня був відбитий французькими військами, які згодом перейшли в могутній контрнаступ. 
Після цього ініціатива повністю перейшла до Антанти. 26 вересня союзники розпочали загальний наступ 
у Європі, в результаті якого уряд Німеччини на початку жовтня звернувся до президента С Ш А  В. Віль- 
сона з проханням про перемир'я: воєнно-економічний потенціал Німеччини виявився повністю вичер
паним.

...впала тоді й Австрія. Народи, їй підвласні, повстали теж... — йдеться про поразку Австро- 
Угорщини, яка 3 листопада 1918 р. капітулювала у Першій світовій війні. Намагаючись врятувати мо
нархію, імператор Карл 116 жовтня 1918 р. видав маніфест, згідно з яким Австро-Угорщина перетво
рювалася на «союз національних держав», а народам у її складі надавали національну автономію. Після 
падіння династії Габсбургів та розпаду імперії на її території в результаті національно-демократичних 
революцій постали самостійні держави: Австрія, Угорщина, Чехословаччина, Королівство сербів, хор
ватів і словенців, Західноукраїнська Народна Республіка (З У Н Р ). Частина земель Австро-Угорщини 
відійшла до Югославії, Румунії та Польщі.

..Лаціональна рада Галичини заявила своє бажання з'єднатися з Україною нашою в одну 
нероздільну суверенну Українську Республіку — йдеться про представницький орган українського 
населення Австро-Угорщини — Українську Національну Раду (УНРаду), яка 19 жовтня 1918 р. про
голосила утворення Української незалежної держави (з 13 листопада — З У Н Р ), а себе — її вищим 
органом влади. УНРада, підтримана населенням, вважала головною державною справою об'єднання з 
Наддніпрянською Україною. Це було єдиним способом порятунку від іноземної загрози. 5 листопада її 
делегація на чолі з  О.Назаруком та В.Шухевичем вирушила до Києва для переговорів з  гетьманом 
П.Скоропадським. Після повалення гетьманського уряду переговори провадилися з Директорією. 
1 грудня делегація УН Ради й Директорії У Н Р у Фастові уклала «передветупний договір» про майбут
ню злуку обох українських держав в одну державну одиницю. З січня 1919 р. У Н Рада прийняла ухвалу 
про злуку. Для її затвердження на Трудовий конгрес України до Києва прибула делегація З У Н Р  у 
складі 36 осіб. 22 січня відбулося урочисте проголошення Акту злуки З У Н Р  і УНР.

Огляд джерел див.: Калакура Я. Українська соборність як історіографічна проблема / /  Соборність 
як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наукова конферен
ція. — K., 2009. — С. 63—78; Тимченко Р. Відносини УН Р і ЗУ Н Р: джерелознавчий аспект / /  
Студії з історії Української революції 1917—1921 років: Збірник наукових праць на пошану доктора
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історичних наук, професора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-річчя 
науково-педагогічної діяльності. — K., 2011. — С. 212—228.

Наддністрянська Україна мусить мати автономію в своїх внутрішніх справах і не повинна 
торкатися внутрішніх справ нашої України — після проголошеної злуки соборна УН Р не стала ні 
унітарною, ні федеративною державою; швидше це було конфедеративне об'єднання. ЗУ  H P зберегла 
вищі органи законодавчої і виконавчої влади, сферу та обсяг їх компетенції. Вона діяла як окреме дер
жавне утворення у внутрішніх справах і на міжнародній арені. Влада Директорії й надалі обмежувалась 
землями на схід від Збруча. Певним чином координували лише військову діяльність обох урядів. 9 черв
ня 1919 р. Президія УНРади та Державний секретаріат Західної області У Н Р ухвалили рішення про 
передачу всієї військової і цивільної влади Є.Петрушевичу, проголошеному диктатором. Директорія і 
уряд У Н Р негативно поставилися до таких дій і 1 липня 1919 р. визнали неможливим перебування 
Є.Петрушевича у складі Директорії. Натомість для керівництва справами З О  У Н Р Директорія, яка 
до певної міри вважала себе суверенною владою обох з'єднаних республік, утворила міністерство в 
справах Галичини. Див.: Гай-Нижник П. У Н Р та ЗУ  HP: становлення органів влади і національне 
державотворення (1917—1920 pp.). — K., 2010; Західно-Українська Народна Республіка 1918—1923: 
Документи і матеріали: У 5 т. — Івано-Франківськ, 2001—2005; Павлишин О. Формування та ді
яльність представницьких органів влади З У Н Р —ЗО У Н Р  (жовтень 1918 — червень 1919 p.). Д и с.... 
канд. іст. наук. — Львів, 2001; Його ж. Об'єднання У Н Р і ЗУ Н Р : політико-правовий аспект (кінець
1918 р. — перша половина 1919 р.) / /  Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 
2002. — Вип. 37/1. — С. 3 2 7-349 .

Метеор
Вперше опублікована у виданні: Л Н В. — 1919. — T. LX X III. —  Кн. II. — С. 140—143. Підпис: 

М .Грушевський.
Подається за першодруком.

Стаття присвячена роботі Трудового конгресу України — представницької установи, яка мала 
відіграти роль вищого законодавчого органу У Н Р, вирішити питання про владу. З  ним М.Грушевський 
пов'язував спробу повернутися до державного керівництва. Місяці, проведені на нелегальному стано
вищі, давали йому змогу переосмислити свій попередній політичний і державний шлях, проаналізувати 
сильні й слабкі сторони діяльності Центральної Ради. Він розумів, що, переживши загальнонародне 
повстання, Українська революція вже крокувала далі, змінився її характер, з'явилися нові лідери. Про
те переоцінки не сталося, його програма державного будівництва в Україні залишилася незмінною. 
В середині січня 1919 р. селяни Чигиринського повіту обрали М.Грушевського делегатом конгресу, 
безумовно, він розраховував повернутися у велику політику. Як з'ясувалося, авторитетний у минулому 
провідник, професор-інтелектуал і демократ за переконаннями не вписувався у політичні плани нової 
влади (див. у цьому томі с т а т т і : «В першій делегації Української партії соціалістів-революціо
нерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)», «Ж иття Михайла Грушевського від вибуху війни»). 
Під час роботи конгресу Михайло Сергійович навіть не був обраний до президії. Він брав участь у дис
кусіях, але до його думки колишні соратники мало прислухалися. Проте у статті, присвяченій конгресу, 
нема й натяку на особисті образи та розчарування. Вона містить точний, об'єктивний аналіз події, яка 
мала визначити подальшу долю У Н Р, і виявилась неспроможною це зробити.

с. 2 7 ..закінчилась сесія Трудовою конгресу — перша сесія Трудового конгресу України (ТКУ ) 
відбулася 23—28 січня 1919 р. у Києві за участю близько 400 делегатів, а також делегації ЗУ Н Р . Ке
рівним органом Конгресу була президія у складі С. Вітика, Д.Одрини, Т.Старухи. Найчисленнішою була 
фракція Селянської спілки та У П СР, найвпливовішою — фракція УСДРП. 23 січня 1919 р. Конгрес 
затвердив Акт про злуку У Н Р і З У Н Р  в єдину соборну державу. На пленарних засіданнях заслухали 
звіти Директорії (В .Винниченко), уряду (В.Чехівський), Головного отамана (С.Петлюра). 28 січня
1919 р. ухвалили Універсал «До українського народу» та Закон про форму української влади, за якими 
всю найвищу владу до наступної сесії передавали Директорії УН Р (див.: Директорія, Рада Народних 
Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Документи і матері
али. У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006. — Т. 2 /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — С. 465— 
468). Трудовий конгрес України висловився за демократичний лад в Україні, за підготовку окремого 
закону щодо виборів всенародного парламенту незалежної соборної Української Республіки. Депутати 
заявили протест проти військової інтервенції радянської Росії та інших держав, закликали до всенарод
ної боротьби за самостійну Україну. Законотворча діяльність, підготовка сесій Конгресу покладалася на
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створені комісії: оборони, земельну, бюджетну, закордонних, харчових справ і культурно-просвітню. 
Після відступу Директорії з Києва комісії поступово втратили вплив на державне життя У HP. 11 липня
1919 р. на нараді членів комісій у Кам'янці-Подільському була прийнята постанова про припинення їхньої 
роботи. Підсумки роботи Конгресу були оприлюднені у листівці Центрального інформаційного бюро при 
Директорії УН Р «Щ о зробив Трудовий Конгрес?» (Там само. — С. 495—497).

За короткий час, відколи була висунена на публічну відомість його ідея... — йдеться про рі
шення скликати Конгрес трудового народу України, оголошене в першій декларації Директорії від 
26 грудня 1918 р. (Там само. — С. 391—394). З а  цим програмним документом конгрес отримував «всі 
верховні права і повновласть рішати всі питання соціального, економічного та політичного життя Рес
публіки». В основу політичної системи УН Р покладали т. зв. трудовий принцип.

...і в Вінниці о середині грудня н[ового] ст[илю] була вже виготовлена декларація... — йдеть
ся про державну нараду, проведену Директорією 12—14 грудня 1918 р. у Вінниці з  представниками 
У П СР, УСДРП та УПСС. Учасники наради розділилися на два табори, один обстоював парламентську 
систему влади, інший — радянську. Згода не була досягнута й питання про форму влади лишилося від
критим. Декларація від 26 грудня 1918 р. постала уже в Києві як результат компромісу між цими двома 
позиціями.

..депутатів від війська замінено депутатами від « трудової інтелігенції.., — йдеться про 
представництво на Трудовому конгресі. Участь у виборах до Конгресу могли брати селяни, робітники та 
«трудова інтелігенція» (вчителі народних шкіл, лікарські помічники, кооператори, дрібні службовці) 
(Там само. — С. 393). Власне інтелігенція (лікарі, вчителі середніх шкіл, професура, юристи, журна
лісти та ін.) була позбавлена виборчих прав разом з «експлуататорськими класами». Військові не брали 
участі у виборах, щоб не переносити політичну боротьбу в армію. До Трудового конгресу України було 
обрано всіх членів Директорії У Н Р, крім С.Петлюри, який як представник військової влади не вистав
ляв своєї кандидатури.

Пізніше уставлено ще осібне представництво для залізничників і поштовиків т а  телегра
фістів... — норма представництва від залізничників (20 депутатів) та робітників і службовців пошт і 
телеграфів (10 депутатів) була визначена у « Інструкції для виборів на Конгрес Трудового Народу Украї
ни» від 5 січня 1919 р. (Там само. — С. 407).

...до участі в конгресі запрошено галицьких представників, Національну раду Галицької Украї* 
ни... — згідно з «Інструкцією» норму представництва від З У  H P визначали числом 65 депутатів. 
Оскільки на території З У  H Р через військові події вибори не відбулися, її представляла делегація Україн
ської національної ради кількістю 36 осіб.

...в декларації... — М.Грушевський подає два витяги з «Декларації Директорії Української На
родної Республіки» від 26 грудня 1918 р. (Там само. — С. 392, 394).

с. 28 Сі зміни дали лівим течіям привід говорити про сфальшування Трудового конгресу... — 
йдеться про заяви представників лівих течій У П С Р та УСДРП (пізніше, у серпні 1919 p., ці дві течії 
об’єдналися в Українську комуністичну партію (боротьбистів)). Оголошена на Конгресі декларація 
УСДРП (незалежних) вимагала, щоб Трудовий конгрес перебрав владу від Директорії і відразу передав 
її радам робітничих і селянських депутатів, проголосив Україну незалежною соціалістичною республікою, 
розпочав мирні переговори з радянською Росією, склав уряд з представників партій, які стоять на ра
дянській платформі. Подібні заяви прозвучали і від фракції УПСР: Директорія не є виразником волі 
усього трудового народу України, тому має поступитися радам селянських, робітничих і військових де
путатів; верховною владою повинен стати Всеукраїнський конгрес трудового народу, обраний на основі 
рівного безпосереднього виборчого права.

В тім же напрям впливали т і незвичайні, несприятливі обставини, в яких проходили вибори 
і потім самі наради конгресу — йдеться про складне військово-політичне становище УНР. У кінці
1918 р. на північно-східних кордонах У Н Р з ’явилися війська радянської Росії. 24 грудня наркомат за 
кордонних справ Р С Ф Р Р  повідомив у пресі, що у зв ’язку з анулюванням Брестської мирної угоди 
радянська Росія більше не визнає Україну суверенною державою. В результаті наступу Червоної армії 
на початку 1919 р. була зайнята більша частина Лівобережжя. З січня залишили Харків. 16 січня У Н Р 
оголосила війну Р С Ф Р Р . 20 січня був запроваджений військовий стан на всій території У Н Р, у Чер
нігівській та Полтавській губерніях — стан облоги.

При сильній цензурі... — йдеться про заборону антиурядової агітації та пропаганди, запровадже
ну в Києві військовим комендантом міста Є.Коновальцем. Заборона була спрямована, головним чином, 
проти більшовицької партії, яка мала активне підпілля у місті.

...інструкцио для них опубліковано дуже пізно — « Інструкція для виборів на Конгрес Трудово
го Народу України» була затверджена Директорією 5 січня 1919 p., вибори відбувалися 12—15 січня.
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Від усіх етнічних українських земель мали бути обрані 593 делегати, з них 65 — від З У Н Р . Із 527 де
легатів від У Н Р 377 обирали від селян, 117 — від робітників і 33 — від «трудової інтелігенції» (див.: 
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. — Т. 2. — С. 406—409).

Правительство почало евакуацію урядових і громадських установ... — йдеться про евакуацію 
державних установ УН Р до Вінниці. Наказ про її початок був виданий 28 січня 1919 p., фактично вона 
розпочалась раніше.

Пройшла резолюція фракції у[крагнських] с[оцшл]~д[емократів], підтримана частиною 
фракції у[країнських] с[оціалістів]~р[еволюціонерів]... —  йдеться про резолюцію Конгресу трудо
вого народу України від 28 січня 1919 p., опубліковану як Закон про форму української влади (Там 
само. — С. 467—468).

с. 29 ..локон 2ß січня... — йдеться про Закон про форму української влади, ухвалений 28 січня
1919 р. (Там само.). Згідно з цим актом з огляду на військово-політичну ситуацію до скликання на
ступної сесії Конгресу трудового народу України вся повнота влади залишалася в руках Директорії УН Р 
як верховного органу республіки. Вона мала також повноваження видавати закони. Виконавчу владу за 
цим законом здійснювала Рада народних міністрів, яка затверджувалася Директорією і відповідала 
перед нею між сесіями Конгресу. На Директорію також були покладені обов'язки оборони держави. 
Закон не виробив цілісної політичної системи, обійшов мовчанкою надзвичайно вагомі конституційні 
підвалини У Н Р, зокрема про розподіл владних функцій між Директорією та урядом, межу їх компетен
ції. Ця обставина в майбутньому постійно проявлялася негативними проявами. На цих правових засадах 
Директорія і працювала, оскільки Конгрес уже більше ніколи не скликали.

Спільний фронт
Вперше опублікована в газеті: Життя Поділля (Кам'янець-Подільський). — 1919. — №  57. — 

26 лютого. — С. 2 —3. Підпис: М.Грушевський. Стаття не внесена до жодного бібліографічного по
кажчика праць М.Грушевського. Передрук здійснений у журналі: Український історик. — 2006—
2007. — Ч. 4 /1 - 2 .  — С. 101-103.

Подається за першодруком.

Виїхавши в останніх числах січня 1919 р. з  Києва, М.Грушевський через військові дії змушений 
був зупинитися у Кам'янці-Подільському. Там перебувала частина державних установ У Н Р, і місто 
перетворилося на центр українського політичного життя. В цей час Директорія відправила у відставку 
соціалістичний уряд В.Чехівського. Новопризначений «правий» уряд на чолі з С.Остапенком був орі
єнтований на парламентську демократію та союз з Антантою. М.Грушевський знову спробував повер
нутися до активної політики. Разом з екс-прем'єр-міністром В.Чехівським вони об'єднали навколо себе 
всі неприхильні до Директорії У Н Р елементи. Рупором опозиційних сил стала газета «Життя Поділля», 
яку деякий час редагував М.Грушевський. У 1919 р. дедалі більше давалася взнаки відсутність єдності 
всередині національного табору. Існуючі внутріпартійні розбіжності вибухнули у 1918—1919 pp. низкою 
багатоступінчастих розколів та утворенням нових партій. Суперечності між політичними силами звели 
нанівець роботу представницької установи — Трудового конгресу України, на якому були представлені 
лише соціалістичні партії. Перенесення політичної боротьби у сферу державного життя стало причиною 
частої зміни виконавчої влади УН Р. Стаття ставила питання про єдність національних сил. Перебува
ючи на соціалістичних позиціях, М.Грушевський закликав до єдності дій, створення єдиної української 
соціалістичної партії на базі двох головних політичних сил Української революції — Української соціал- 
демократичної робітничої партії (У СД РП ) та Української партії соціалістів-революціонерів (У П С Р). 
Своє перебування у Кам'янці М .Грушевський детально описує у статтях « В першій делегації Української 
партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» та «Життя Михайла Грушевсько
го від вибуху війни» (див. у ирому томі).

с. ЗО Під час першої російської революції соціалістично настроєна українська молодім пішла 
за російською соціал-демокраїтею... — після розколу у 1904 р. першої української партії в Наддні
прянській Україні — Революційної української партії (Р У П ) — була створена Українська соціал-де
мократична «Спілка», яка діяла як складова Російської соціал-демократичної робітничої партії (Р С Д Р П ) 
на правах автономної організації її меншовицької фракції. «Спілка» виступала проти автономії України 
і національно-культурницької праці РУП. Більша частина членів РУП на чолі з  М.Поршем, Д.Анто
новичем, В.Винниченком, С.Петлюрою та М.Ткаченком відстоювала самостійність партії як програмо
ву засаду. Вони скликали у грудні 1905 р. 2-й з'їзд, на якому РУП була реорганізована в Українську 
соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП ), ухвалена нова програма та статут. Програма УСДРП
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базувалася на Ерфуртській програмі німецької соціал-демократи (1891). Підкреслюючи національні 
питання і домагаючись автономії України, вела свою діяльність незалежно від РСД РП .

...подібне повторилося з соціалістичним народництвом... — йдеться про створення Української 
партії соціалістів-революціонерів (У П С Р), основу якої склали окремі народницькі гуртки і групи, за
сновані під час революції 1905—1907 pp. Тривалий процес формування У П С Р завершився на І Уста
новчому з ’їзді у квітні 1917 p., де есери офіційно оформилися в єдину партію.

...боротьба двох течій... — йдеться про два напрями, які сформувалися в У П С Р майже одразу 
після її утворення. Ліва частина («лівобережці»), соціально близька до російських більшовиків, вима
гала від У Ц Р прискорення соціалістичних перетворень, під її тиском Центральна Рада прийняла ради
кальний земельний закон. У січні 1918 р. ліві есери готували переворот всередині У Ц Р з метою вста
новлення в Україні влади рад. На IV з ’їзді У П С Р (травень 1918, Київ) стався остаточний розкол 
парти, вона поділилася на У П СР (ліву) та У П СР (центральної течії), які далі діяли як цілком окремі 
партії. Ліва частина в серпні 1919 р. об’єдналася з  лівою частиною УСДРП (незалежними), створивши 
Українську комуністичну партію (боротьбистів). Вона стояла на радянській платформі. Детально див.: 
Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія У П С Р ). Моногра
фія. — K., 2008; ї ї  ж. Фракція українських есерів у Центральній Раді і Генеральному секретаріаті: між 
конструктивністю й опозиційністю / /  УІЖ. — 2009. — №  2. — С. 110—123.

Сею дорогою й ішла більшість українських с[оціалістів] революціонерів]...  — права частина 
У П С Р увійшла до Українського національного союзу, підтримала протигетьманське повстання та Ди
ректорію УНР. На конференції у Києві 28 січня 1919 р. вона сформувалася в У П С Р (центральної 
течії). 53 делегати переважно з Правобережної України виступили за порозуміння з лівою течією, 
утворення єдиного партійного центру. Був обраний Ц К  з 7 членів (І.Лизанівський, Д.Одрина, В. Голу
бович та ін.) з правом кооптації ще 11. Ц К  У П СР ухвалив резолюцію про політичне становище в 
Україні. Наприкінці 1919 р. частина членів партії виїхала в еміграцію. У 1920 р. у Відні центральною 
течією У П С Р була створена Закордонна делегація У П С Р (М.Грушевський, М.Шраг, П.Христюк, 
М.Чечель та ін.), її друкованим органом став часопис «Борітеся — Поборете!». У 1921 р. в Україні 
У П С Р перестала існувати. На початку 1920-х pp. більшість членів Закордонної делегації повернулася 
до УСРР.

с. 31 Українські с[оціал]'д[емократи] покидали свою земельну програму, неприємлему для 
українського трудового селянства — йдеться про програму УСДРП з земельного питання, яка перед
бачала передачу поміщицької та ін. приватновласницької землі у державну власність, право селян 
вільно розпоряджатися своєю землею, розподіл між селянами громадської землі та ін.

Відси боротьба„ суперництво і політиканство... — йдеться про постійне суперництво У П СР 
та УСДРП — двох головних партій Української революції. Позиція У П С Р у добу Центральної Ради 
була радикальнішою, ніж позиція УСДРП, але радикалізм українських есерів, хоча і відповідав на
строям більшості населення України, не став властивим політиці Центральної Ради насамперед внаслідок 
опору УСДРП. У П С Р була більш масовою партією, на кінець 1917 р. нараховувала близько 75 тис. 
членів. Незважаючи на те, що фракція українських есерів була найбільшою в У Ц Р, ефективне прове
дення курсу партії у цьому органі було для неї утруднене через брак підготовлених кадрів. Тому політи
ка У Ц Р у 1917 р. в основному залежала від позиції українських соціал-демократів. Менш чисельна 
УСДРП (близько 40 тис. членів) мала у своїх лавах багато освічених людей і досвідчених політиків, 
есдеки переважали в уряді УНР: генеральні секретарі, прем’єр-міністри, міністри, керівники різних 
відомств, дипломати та ін. Повною мірою реалізувати свою чисельну перевагу українським есерам 
вдалося лише на початку лютого 1918 p., коли був створений есерівський кабінет міністрів. Детально 
див.: Бойко О. Політичні розбіжності між українськими партіями в Центральній Раді (березень—квітень
1918 р.) / /  Центральна Рада і український державотворчий процес. — K., 1997. — Ч. II. — С. 204— 
211; Любовщь О. Провідні українські політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив / /  
Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. — K., 2002. — С. 238— 
247; ї ї  ж. Проблема української державності в програмах і діяльності українських політичних партій 
(березень—листопад 1917 року) І  І  УІЖ. — 2003. — №  4. — С. 22—29; ї ї  ж. Українські партії в
1917 році: чисельність, соціальний склад, регіональний вплив / /  Історичний журнал. — 2005. —
С. 63—73; ї ї  ж. Українські партії й політичні альтернативи 1917—1920 років. Монографія. — K., 2005; 
ї ї  ж. Вплив процесів становлення багатопартійності на долю Центральної Ради / /  Український парла
ментаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михай
ла Грушевського). — K., 2012. — С. 74—87.
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Оздоровлення громадського життя
Вперше опублікована в газеті: Життя Поділля (Кам’янець на Поділлі). — 1919. — №  66. — 

8 березня. — С. 1—2 (в огляді: «Кам’янець на Поділлю, 7-го березня 1919 року»). Підпис: М.Грушев
ський. Стаття не включена до жодного бібліографічного покажчика праць М.Грушевського. Передрук 
здійснений у журналі: Український історик. — 2006—2007. — Ч. 4 /1 —2. — С. 103—104.

Подається за першодруком.

У статті М.Грушевський зачепив болючу проблему тогочасного українського життя — неспромож
ність центрального уряду контролювати ситуацію в регіонах, майже повний розвал адміністративних 
структур. Йшлося і про занепад громадської активності, апатію і зневіру в суспільстві, нехтування дер
жавними і громадськими обов’язками. У ситуації, коли верховна влада занепала, М. Грушевський закли
кав звернути уваїу на місцеві форми народовладдя. З а  таких умов, вважав автор, мобілізується суспіль
ство, органи місцевого самоврядування, незалежна преса. Саме вони повинні взяти на себе функції демо
кратичних інститутів, яких бракувало державі. Зазначена стаття стала ідеологічним обґрунтуванням 
подальших політичних кроків українських лівих партій есерів та соціал-демократів. Наступного дня після 
виходу статті, 9 березня 1919 p., відбулося засідання Кам’янецької організації У П СР, в якому взяв участь 
М.Грушевський. Було прийняте рішення про скликання повітового селянського з ’їзду не пізніше 20 бе
резня 1919 р. Цій події вчений присвятив свою статтю «В  дванадцяту годину» (див. у цьому том і). 
Надаючи великого значення організаційній ініціативі та творчості мас, зокрема діяльності органів само
врядування, 21 березня 1919 p. М. Грушевський взяв участь у зібранні Подільської губернської Народної 
Ради. У своєму привітанні він зазначав, що «демократичне самоврядування буде жити, буде мати своїм 
наслідком найліпший добробут народу і краю» (Лозовий В. Діяльність Михайла Грушевського у 
Кам’янець-Подільський період (1919 р.) / /  Молода нація. — 2004. — №  4. — С. 26).

Шевченкові роковини
Вперше опублікована в газеті: Життя Поділля (Кам’янець на Поділлі). — 1919. — №  68. — 

10 березня. — С. 1—2. Підпис: М.Грушевський. Стаття не внесена до жодного бібліографічного по
кажчика праць М.Грушевського. Передрук здійснений у журналі: Український історик. — 2006—
2007. — Ч. 4 /1 - 2 .  — С. 105-106.

Подається за першодруком.

Шевченкові роковини, яким присвячена стаття М.Грушевського, широко відзначалися того року 
в Кам’янці-Подільському, де була створена Комісія з влаштування свят. 10 березня, в день народження 
Кобзаря, на Соборній площі за участі громадськості, шкіл, Українського університету, міського само
врядування, земства та військової влади відбулася панахида. З  промовою виступив професор Україн
ського державного університету В.О.Біднов. 11 березня, в день роковин смерті, в Народному домі 
відбувся урочистий концерт-вистава, влаштований спільними силами українських організацій і установ 
та артистів театру М.Садовського. Прибуток від концерту призначався у фонд спорудження пам’ятни
ка Тарасові Шевченку в Кам’янці. Місцевий часопис «Село» присвятив окреме число Кобзарю, вміс
тивши статті професорів Українського університету та місцевих літераторів. Як повідомляла преса, 
у підготовці цього числа взяв участь і М.Грушевський, що дало змогу виявити невідому на сьогодні ще 
одну шевченкознавчу працю М.Грушевського «Шевченкове слово» (див. у цьому том і).

Вшануванню пам’яті Кобзаря М.Грушевський присвятив низку своїх публіцистичних праць: «[Ви
ступ на Шевченковому святі 1896 р. у Львові]», «[Виступ на Шевченковому святі 1902 р. у Кракові]» 
(Грушевський М. Твори: У 50 т. — K., 2008. — Т. 11. — С. 45—50, 150—154); «Сіяння вітру», 
«В  сорок восьмі роковини Шевченка», «Два ювілеї», «Свято єднання», «Шевченкове століття» (Там
само. — K., 2005. — Т. 2. — С. 2 4 3 -2 5 0 , 38 2 -3 8 5 , 418-421, 43 0 -4 3 2 , 4 6 8 -4 7 1 ); «Шевченків 
день», «П ам’ятник Шевченку», «Українське свято», «Українські свята і українські будні», «Шевченко 
і українська минувшина», «Пам’ятник Шевченку» (Там само. — Т. 3. — С. 16, 257, 271—272, 273, 
324—327, 328—336); «Шевченко як провідник соціальної революції»; «Шевченкові роковини»; 
«Шевченкове слово» (останні три див. у цьому том і). Детально див.: Бурлака Г. Тарас Шевченко 
у публіцистиці Михайла Грушевського / /  Записки Н Т Ш . — Львів, 2012. — T. CCLX III: Праці 
Філологічної секції. — С. 530—535.

с. 33 ...національне свято української самостійності і з'єднання України — йдеться про день 
22 січня. 24 січня 1919 р. голова Ради Народних Міністрів УН Р В.Чехівський та Міністр народної 
освіти І.Огієнко підписали закон, за яким встановлене «щорічне святкування 22 січня як дня проголо
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шення Українською Центральною Радою самостійності України» (див.: Директорія, Рада Народних 
Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918—листопад 1920 pp. : Документи і матері
али. У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006. — Т. 2 /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — С. 453). 
День 22 січня 1919 р. увійшов в історію України як день Злуки — об'єднання У Н Р та З У Н Р  в єдину 
соборну українську державу.

Шевченкове слово
Вперше опублікована в журналі: Село (Кам'янець-Подільський). — 1919. — №  11. — 11 бере

золя. — С. 11—12. Підпис: Професор М.Грушевський. Український народний журнал «Село» видава
ла Подільська губернська народна управа. Редакційний комітет презентували голова управи В .При
ходько та редактор В.Бутовський.

Подається за першодруком.

Стаття належить до циклу шевченкознавчих праць М.Грушевського публіцистичного та літерату
рознавчого характеру. Публікація не зафіксована в жодному бібліографічному покажчику праць 
М.Грушевського, виявлена завдяки згадкам у газеті «Життя Поділля» (див. у цьому томі коментар 
до попередньої статті — «Шевченкові роковини»).

с. 36 ...«без холопа і без пана» — М.Грушевський використовує фразу з поеми Т.Шевченка 
«Чернець» (Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. — K., 2003. — Т. 2: Поезія 1847—1861. — 
С. 49).

І над сею роботою лунає тихе слово Кобзаря: «Ушпеся, брати мої, /Думайте, читайте»... —
М.Грушевський вживає фразу з поезії Т. Шевченка « І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм 
в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» в редакції, поданій у тогочасних популярних виданнях 
«Кобзаря». В останньому академічному виданні творів Шевченка ця фраза має редакцію за чистовим 
автографом Т.Шевченка в рукописній збірці «Три літа»: «Не дуріте самі себе, /  Учітесь, читайте» (див. 
Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12 т. — K., 2001. — Т. 1: Поезія 1837—1847. — С. 353).

В дванадцяту годину
Вперше опублікована в газеті: Життя Поділля (Кам'янець на Поділлі). — 1919. — №  77. —

21 березня. — С. 1. Підпис: М.Грушевський. Стаття не внесена до жодного бібліографічного покажчи
ка праць М.Грушевського. Передрук здійснений у журналі: Український історик. — 2006—2007. — 
Ч. 4 / 1 - 2 . — С. 106-107.

Подається за першодруком.

Стаття написана з  нагоди відкриття Селянського з'їзду Кам'янецького повіту, який проходив 
20—22 березня 1919 р. В його роботі взяли участь 106 делегатів від селян, 2 члени Всеукраїнського 
трудового конгресу з Поділля і 2 з  Катеринославщини. Прийнятою резолюцією з'їзд був проголошений 
Трудовим конгресом Кам'янецького повіту. Увійшов в історію під назвою Кам'янецький трудовий конгрес. 
Почесними головами конгресу були обрані М.Грушевський та В.Біднов, які виступили з промовами, 
закликаючи селян до єднання і праці. З 'їзд  обрав Кам'янецьку трудову раду, яка увійшла до створеного 
в ті дні Комітету охорони Республіки. Робота з'їзду широко висвітлювалася на сторінках газети «Жит
тя Поділля» (22—26 березня 1919 p.). Про свою участь у роботі Кам'янецького тудового конгресу 
вчений писав у своїй статті «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни» (див. у цьому томі): «[...] 
разом з місцевими комітетами Селянської Спілки таукр[аїнськими] соціалістами ̂ революціонерами брав 
участь в організації місцевого трудового конгресу. Він і відбувся в 20-х числах березня. Саме тоді була 
велика паніка в правительственних українських кругах і замішаня через наступ большевиків, тому для 
охорони ладу з участю Труд[ового] конгресу організувався в Кам'янці Комітет охорони України, котрий 
існував щось тільки чотири дні і дійсно утримав лад в місті і по сім розпустився. Я в нім не брав участі, 
був тільки почесним головою конгресу. Про те в директоріальних кругах пішла така вість, що Грушевський 
організував в Кам'янці совітське правительство. Призначений Директорією особливий комендант 
Кам'янця Хомадовський почав арештовувати членів комітету та конгресу; казали авторитетні люди, що 
мав поручения кількох і розстріляти. Але слідом прийшов новий наказ, щоб арештованих випустити і 
Директорія почала складати новий, соціалістичний кабінет». Згадував про ці події і в автобіографічному 
нарисі «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)» (див. у цьому томі). Див. також: Лозовий В. Діяльність Михайла Грушевського у Кам'я- 
нець-Подільський період (1919 p.) / /  Молода нація. — 2004. — №  4. — С. 22—21).
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Привіт
Вперше опублікована в газеті: Нове життя (Станіславів). — 1919. — Ч. 88. — 17 квітня. — С. 1. 

Підпис: М.Грушевський.
Подається за першодруком.

У своїй статті « В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — 
лютий 1920 р.)» (див. у цьому том і) М.Грушевський детально описує обставини свого перебування у 
Кам’янці та мотиви від’їзду за кордон. Там само він вказує дату виїзду — 20 березня 1919 р. (насправ
ді ж, як повідомляли місцеві газети, М.Грушевський виїхав 31 березня). Закордонний паспорт був ви
даний Подільським губернським комісаром УН Р 8 березня 1919 р. (документ зберігається в Націо
нальному музеї історії України, копія — в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського). 
В дорозі, яка лежала через Галичину, М.Грушевського супроводжував В.Січинський. На шляху потяга 
до Станіславова він організовував зустрічі вченого з делегаціями членів уряду ЗУ Н Р , військових, ді
ячів різних політичних партій. З  цього приводу згадував: «Звичайно, навал подорожуючих був вели
чезний і треба було уживати ріжних трюків, щоб відвернути увагу пасажирів від купе, де сидів М.Гру
шевський... З а  Тернополем подорож була вже спокійніша. На одній з вузлових станцій командування 
Галицької армії наказало дочепити до потягу для Грушевського невеликий салон-вагон. Відтоді М.Гру
шевського почали частіше відвідувати різні делегації і представники української влади. Коли поїзд 
прибув до Станіславова, Грушевського зустріла делегація З У Н Р  майже в цілому складі всіх міністрів» 
(цит. за: Логвіна В. М.С.Грушевський, Є.И.Сіцінський та В.Ю.Січинський: перехрестя долі / /  Осві
та, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський, 2003. — Т. 3. — 
С. 181). У Станіславові М.Грушевський провів два тижні, але «звістка про те, що на Великодніх святах 
має зібратись конференція Інтернаціоналу в Амстердамі, змушувала мене якомога спішити до Праги, 
щоб попробувати звідти доспіти на сю конференцію», — повідомляв вчений у статті «В  першій делега
ції Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)». Перед виїздом з 
України подав статтю «Привіт» до місцевої газети «Нове життя», яку редагував комітет за участі: 
М.Євшана, М.Ковалевського, В.Пачковського, М.Шаповала, відповідальний редактор — І.Чепига, 
видавець — З.Козловський.

с. 37 ..л к  і на Вкраїні Наддніпрянській, так і на Наддністрянській, може, ще більше, інтелі
генція не знайшлась на відповідній висоті, коли обставини дали їй керму... — йдеться про помірко
вану наддністрянську інтелігенцію, яка була далекою від соціалістичних ідей. До керівництва З У Н Р  
стали діячі, що представляли українську політичну еліту в Австро-Угорщині, були членами парламенту 
і т. ін. Щ е у 1909—1910 pp. М.Грушевський гостро виступав з критикою їхньої діяльності у своїх публі
цистичних працях, об’єднаних у збірці «Наша політика» (Львів, 1910) (Грушевський М. Твори: 
у  50 т. — K., 2005. — Т. 2. — С. 251-324).

Розділ II. СТАТТІ, ВМІЩЕНІ В ЖУРНАЛІ 
«L ’EUROPE ORIENTALE» («EASTERN EUROPE») — 

ВИДАННІ КОМІТЕТУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
(вересень — грудень 1919 р.)

Щ е один звільнений край (Encore un pays libéré)
Вперше під заголовком «Encore un pays libéré» опубліковано французькою мовою у виданні: 

L ’Europe Orientale (Paris). — 1919. — №  1. — 1 Septembre. — P. 11—13, a також паралельно y ан
гломовному варіанті цього ж видання («Eastern Europe»). Підпис: Professeur M.Hrouchevski. Англо
мовний варіант під заголовком «Still another contry liberated» передруковано у виданні: The Ukraine. — 
London, 1919. — №  18. — P. 2. Передрук франкомовного варіанту: Mykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et 
son oeuvre. — Paris, 1997. — P. 131—132.

Подається вперше українською мовою у перекладі з французької О.Козак за виданням: L ’Europe 
Orientale (Paris). — 1919. — №  1. — 1 Septembre. — P. 11—13.
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Стаття розкриває проблеми політичного статусу Східної Галичини, який вирішувався на Паризь
кій мирній конференції. Ця тема детально висвітлюється М.Грушевським у відозвах «З а  Галичину!» та 
«До народів цивілізованого світу» (див. у и,ьому том і тек сти  т а  коментарі до цих праць) .

с. 41 Чудовий ряд звільнених країв т а  народів, яким Антанта великодушно повернула їхні 
права... —  йдеться про Угорщину, Чехословаччину та Королівство сербів, хорватів і словенців. Деле
гації цих трьох новостворених держав брали участь у Паризькій мирній конференції.

...Східна Галичина зі своєю політичною т а  інтелектуальною столицею... стала центром 
українського ж иття і будь-якого національного руху... —  цю тему М.Грушевський розкриває у 
своїй статті «Український П'ємонт» (Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — 
С. 4 4 4 -4 4 7 ).

У своїй неперервній боротьбі проти польського панування... —  цій проблемі М.Грушевський 
присвятив окрему статтю: «Із польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до питання: 
автономія обласна чи національно-територіальна)» (Там само. — С. 485—527).

...українському населенню Східної Галичини (що нараховувало понад 33  млн, 60—80 % усього 
населення)... —  заданими, які наводить М.Грушевський у «Пояснювальній записці в справі Східної Га
личини», доданій до відозви «З а  Галичину!» (див. у цьому том і), у Східній Галичині згідно із офіційним 
переписом 1910 р. налічувалося близько 5 млн осіб, з яких 63,5 % були українцями, 23 % — поляками,
12 % — євреями. Тут же вчений уточнював, що цей офіційний перепис підтримував польські права та 
претензії, а українські статистики нараховували в реальності близько 70 % українців, 16 % поляків і
13 % євреїв. Цю ж цифру, 3,5 млн, посилаючись на спеціальні статистичні дослідження В.Охримовича,
В. Кошового та С.Томашівського 1909—1910-х pp., історик вказував ще у 1912 р. у статті «Україна і україн
ство» (Там само. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 134). Ці дані підтверджуються й сучасними досліджен
нями, зокрема О.Дудяка, за підрахунками якого населення Східної Галичини в 1910 р. становило 5 254 769 
осіб, з  них українці складали 62,9 %, поляки — 23,4 % (Дудяк О. Динаміка чисельності польського 
населення Східної Галичини в першій третині X X  ст. (за матеріалами переписів 1910,1921 і 1923 pp.) / /  
Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2000. — Вип. 35—36. — С. 291).

...Українська Національна Рада проголосила у Львові 18 жовтня 1918 р. створення на укра
їнських землях... Західноукраїнської Народної Республіки —  18 жовтня 1918 р. у Львові відбувся 
з'їзд українських депутатів обох палат австрійського парламенту, членів галицького та буковинського 
сеймів, представників політичних партій Галичини і Буковини, духовенства та академічної молоді, на 
якому було утворено політичний представницький орган українського народу Австро-Угорщини — 
Українську Національну Раду (УНРаду). 19 жовтня 1918 р. УНРада проголосила утворення Української 
незалежної держави (з 13 листопада — З У Н Р ), а себе — її вищим органом влади.

» » .Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголосила З січня
1919 р. своє off єднання зі Східною Україною у єдину республіку... — 1 грудня делегаціями У НРади 
й Директорії У HP у Фастові був укладений «передвступний договір» про майбутню злуку обох україн
ських держав в одну державну одиницю. З січня 1919 р. у Станіславові УНРада одностайно затверди
ла ухвалу про Злуку З У Н Р  з УНР. Для її затвердження на Трудовий конгрес України до Києва при
була делегація З У Н Р  у складі 36 осіб. 22 січня відбулося урочисте проголошення Акту злуки З У Н Р  і 
УНР. Цій доленосній події М.Грушевський присвятив окрему статтю: «Об'єднання України Наддні
прянської і Наддністрянської» (див. у цьому том і).

с. 41—42 ...на Східну Галичину, що залишилася без військових сил, напала польська армія — 
йдеться про початок Українсько-польської війни (1 листопада 1918 р. — 17 липня 1919 p.). Детально 
див.: Литвин М.Р. Українсько-польська війна 1918—1919 рр. — Львів, 1998;Литвин М.Р., Наумен
ко К.Є. Історія ЗУ Н Р . — Львів, 1995.

с* 42  ...Створена Найвищою Радою Антанти, Комісія для укладення перемир'я під керівни
цтвом генерала Боти... —  йдеться про чергову спробу Найвищої Ради Паризької мирної конференції 
заключите перемир'я між З У Н Р  і Польщею. 2 квітня 1919 р. Рада прийняла рішення про створення 
спеціальної міжсоюзної комісії під головуванням члена англійської делегації генерала Луїса Боти. 8 трав
ня 1919 р. комісія Л.Боти підготувала проект перемир'я на таких умовах: обмежити армії воюючих 
сторін до 20 тис. кожна; встановити демаркаційну лінію («лінія Боти»), за якою Дрогобицький нафто
вий басейн залишався за З О  У Н Р, а до Польщі відходив Львів і територія на захід від лінії Львів— 
Сокаль. 13 травня відбулося останнє засідання комісії Л.Боти. Після дискусії українська делегація за
явила про прийнятність умов перемир'я, поляки ж висловили категоричну незгоду з проектом і демон
стративно залишили засідання. Детальніше див. у цьому том і коментар до звернення М.Грушев
ського «До народів цивілізовано св іту ».
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Тоді ж, у травні, польська армія генерала Галлера... розпочала наступ проти українцю у 
Східній Галичині під приводом боротьби проти більшовиків —  відкинувши пропозиції комісії Л. Боти 
та делегації ЗУ Н Р , польське командування, значно посиливши фронтові частини армією генерала 
Ю.Ґаллера, 14 травня 1919 р. розпочало генеральний наступ по всьому фронту й домоглося значних 
успіхів. Корпуси й бригади У ГА до кінця місяця змушені були залишити майже всю територію Східної 
Галичини.

...Рада Чотирьох визнала факт окупації Східної Галичини... — українсько-польська війна 
(1 листопада 1918 p.— 17 липня 1919 р.) закінчилася окупацією польським військом всієї території 
ЗУ Н Р . Гіперболізуючи «більшовицьку загрозу», держави Антанти своїм першочерговим завданням 
вважали створення противаги у формі сильної Польщі. На Паризькій мирній конференції була сфор
мована комісія з  польських питань, яка неодноразово розглядала питання східного кордону Польщі, 
а власне — питання подальшої долі Східної Галичини. Польська делегація на чолі з Р.Дмовським, 
прем’єр-міністр Польщі І.Падаревський та інші політики використовували всі можливості для пере
конання впливових представників країн-переможців у тому, що Східна Галичина повинна увійти до 
складу Польщі. 25 червня 1919 р. Найвища Рада Паризької мирної конференції прийняла фатальне 
для українців рішення: «Із метою забезпечити особи й майно мирного населення Східної Галичини 
супроти небезпеки, яка йому загрожує від більшовицьких банд, Найвища рада союзних держав вирі
шила вповноважити сили Польської Республіки вести свої операції аж до річки Збруч. Цей дозвіл не 
включає у себе рішень, які Найвища рада постановить пізніше в питанні політичного статусу Галичи
ни» (цит. за: Дацьків I.E. Дипломатія З У Н Р  на Паризькій мирній конференції 1919 р. / /  УІЖ. —
2008. — №  5. — С. 134). Тим самим країни Антанти санкціонували тимчасову окупацію Східної 
Галичини. З  благословіння Антанти поляки перейшли в наступ, і до середини липня 1919 р. Східна 
Галичина була окупована Польщею. Протести делегації УН Р та З О  УН Р проти цих рішень не мали 
впливу. 11 липня 1919 р. польська сторона офіційно передала уряду УН Р текст з  рішенням Найвищої 
Ради щодо Східної Галичини (Українські дипльоматичні ноти в справі Галичини. — Кам’янець, 1919. — 
С. 39). Протест проти рішення Найвищої Ради Паризької мирної конференції від 25 червня 1919 р. 
М.Грушевський оприлюднив від імені Комітету незалежної України та Закордонної делегації У П СР 
у зверненнях «До народів цивілізованого світу!» та «З а  Галичину!» (див. у цьому томі). Закулісні 
відомості про перебіг подій на Паризькій мирній конференції, позицію української делегації М.Гру
шевський отримував від О.Жуковського (див.: Записна книжечка О.Жуковського з 1919 року / /  
Український історик. — 1983. — Ч. 2 - 4 .  — С. 149-161; 1986. — Ч. 1 -2 . — С. 7 5 -8 6 ; №  3 - 4 .  — 
С. 97-111).

Проте постанова Найвищої Ради від 25 червня 1919 р. не вирішила питання про остаточний по
літичний статус Східної Галичини і не давала Польщі юридичного права на володіння східногалицькими 
землями. 20 листопада 1919 р. Найвища Рада за пропозицією представника Франції затвердила проект 
тексту угоди між Антантою і Польщею про надання останній тимчасового 25-річного мандату на управ
ління автономною Східною Галичиною під контролем Ліги Націй («Статут для Східної Галичини»). 
Текст статуту див.: Лозинський М. Статут для Галичини / /  Воля. — Відень, 1919. — Ч. 3. — С. 104— 
108; 4 . 4 .  — С. 150—158. Відповідно до статуту запроваджувалися галицький сейм, рівноправність 
української та польської мови, гарантувалися інші права українців. Проте з мовчазної згоди Антанти і 
С Ш А  ці умови не були втілені в життя.

Надання тимчасового мандату на управління Східною Галичиною отримало негативну реакцію у 
Варшаві. Польська сторона активізувала свою діяльність, звертаючись з нотами про зміну рішення 
Найвищої Ради про тимчасовий мандат управління Східною Галичиною на остаточне приєднання цієї 
території до Польщі. В результаті вже оприлюднене рішення від 20 листопада 1919 р. було призупине
не, про що свідчить офіційний лист голови конференції Ж .Клемансо до голови польської делегації від 
22 грудня 1919 p.: «Найвища Рада Союзних держав сьогодні прийняла рішення відстрочити виконання 
рішення про надання Польщі на 25 років мандату на Східну Галичину, вона залишає за собою право 
повторно розглянути це питання» (Зарецька Т. Політика Другої Польської Республіки щодо Східної 
Галичини та позиція Ю.Пілсудського (кінець 1918—1919 pp.) / /  Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки. — K., 2004. — №  11. — С. 174).

Боротьба навколо правового статусу Східної Галичини тривала на міжнародній арені до 1923 р. 
Рішенням Ради Амбасадорів держав Антанти в Парижі від 14 березня 1923 р. Польща отримала юри
дичне право на володіння Східною Галичиною. Фактично ця територія вже знаходилася у складі Поль
щі, східний кордон якої був визначений Ризьким договором у березні 1921 р. Після його ратифікації 
Сейм Польської Республіки звернувся до країн Антанти визнати цей договір. Рада Амбасадорів офі
ційно визнала східний кордон Польщі за Ризькою угодою.
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Цими днями українська делегація була запрошена взяти участь у Паризькій мирній конфе
ренції... — див. у цьому том і коментар до звернення М.Грушевського «До народів цивілізованого 
світу».

Огидний спадок ( L ’Héritage Maudit)
Вперше під заголовком « L'Héritage Maudit» опублікована французькою мовою у виданні: L'Europe 

Orientale (Paris). — 1919. — №  4. — 15 Octobre. — P. 97—99, a також паралельно в англомовному 
варіанті цього ж видання («Eastern Europe»). Підпис: Professeur M.Hrouchevski. Передрук французь
кою: Mykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et son oeuvre. — Paris, 1997. — P. 133—135.

Подається вперше українською мовою у перекладі з французької О.Козак за виданням: L'Europe 
Orientale (Paris). — 1919. — №  4. — 15 Octobre. — P. 97—99.

У статті M . Грушевський намагається окреслити причини невдач, які зазнавала політична та вій
ськова еліта доби Української революції у 1918 р. та 1919 р. Незважаючи на істотні відмінності цих 
років, автор вбачає головну причину невтішних поразок в «огидному спадку» старого централізму та 
імперіалізму, «ганебно прихованому під червоними прапорами більшовизму».

с. 42 ...українська армія змушена була покинути столицю під їхнім натиском... — йдеться 
про наступ більшовицького війська проти Директорії, який закінчився вступом до Києва червоних під
розділів на чолі з  М.Щорсом та В.Боженком 5 лютого 1919 р.

...його окупувала Добровольча армія генерала Денікіна —  в один день, 31 серпня 1919 p., до 
Києва увійшли частини армії УН Р та передовий загін Добровольчої армії на чолі з генералом М.Бре- 
довим. Після перестрілки на вулицях міста розпочалися перемовини: українцям довелося піти на по
ступки й залишити місто. Наступного дня у Києві встановилася влада білогвардійців. Детально див.: 
Бойко О. Життя Києва під владою білогвардійців (вересень—грудень 1919 р.) / /  Проблеми вивчення 
історії Української революції 1917—1921 років. — K., 2011. — Вип. 6. — С. 229—256.

..лід час більшовицького наступу в 1917—1918 pp.... — йдеться про першу українсько-більшо
вицьку війну, початок якій був покладений ультиматумом PH К Росії до Української Центральної Ради 
від 3 грудня (ст. ст.) 1917 р. З  6 грудня радянська Росія і У Н Р перебували в стані війни, а вже 25 груд
ня В.Антонов-Овсієнко віддав наказ про загальний наступ проти УНР. 29 грудня 1917 р. більшовицькі 
війська захопили Катеринослав, 2 січня 1918 р. — Олександрівськ, 6 січня — Полтаву, 14—17 січня — 
Миколаїв, Одесу, 26 січня — Київ. Згадуючи про ті дні, очевидець подій М.Галаган писав: «Червоний 
жах навис над Києвом. Тисячами розстрілювали старшин. %ень і вночі арештували та вели кудись людей, 
звідки вони вже не вертались. Хапали на вулицях. Шукали спеціально «вільних козаків» і членів Цен
тральної Ради та членів українського уряду. Чутно було, що розстріляли трьох лівих українських соціа- 
лістів-революціонерів, хоч вони були прихильниками радянської системи; єдина причина була та, що вони 
були українці. Розстрілювали всіх, у кого знаходили посвідку на внесок на український національний фонд. 
Знущались з портретів Шевченка й подібно до царських жандармів палили українські книжки і т. д., 
і т. д.» (Галаган Микола. З  моїх споминів (1880-ті — 1920 p.). — K., 2005. — C. 337). Детально див.: 
Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917—1920. — K., 2007; Тинченко Я. 
Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 р. — березень 1918). — Київ; Львів, 1996.

..захоплення України німцями... —  насправді це «захоплення» стало результатом підписання 
договору між Україною та Німеччиною, відозви делегації УН Р до народів Австро-Угорщини і Німеч
чини в справі надання військової допомоги від 9 лютого (27 січня) 1918 р. та відповідної військової 
конвенції У Н Р з Німеччиною й Австро-Угорщиною від 18 (5) лютого 1918 р. (див. у цьому том і 
коментар до с т а т т і  « По шкоді»). Див. також: Розмова з професором М.С.Грушевським [щодо 
причин приходу німецьких військ на Україну (березень 1918 р.)] / /  Грушевський М. Твори: У 50 т. — 
Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 112-113.

...встановлення реакційного режиму Гетьманату... — див. у цьому том і тек сти  т а  комен
тарі до ст ат е й : « По шкоді», « Світова війна і революція. Українська Народна Республіка». З  но
вітньої літератури див.: Гай-Нижник П. Державний переворот 29 квітня 1918 p.: причини та перебіг 
захоплення влади П.Скоропадським / /  УІЖ. — 2011. — №  4. — С. 132—164; Горак В. Гетьманський 
переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П.Скоропадського / /  УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 110— 
122; Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 року: нові дані з німецьких 
архівів / /  Політологічні читання. — 1994. — №  1. — С. 104—120; Папакін Г. Українська народна 
громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. / /  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціо- 
нальних досліджень імені І.Ф.Кураса. — K., 2008. — Вип. 39. — С. 129—150; Пиріг Р. Центральна
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Радай німецьке військове командування вУкраїні: проблеми взаємовідносин (лютий—квітень 1918р.) / /  
УІЖ. — 2007. — №  2. — С. 47—63; Його ж. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько- 
австрійських союзників / /  УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 38—47; Його ж. Українська гетьманська 
держава 1918 року. Історичні нариси. — K., 2011. — С. 67—86; Солдатенко В. Прихід П.Скоропад
ського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму / /  
УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 5—19. Історіографічний аналіз наукового доробку, присвяченого геть
манському перевороту зокрема та добі гетьманату Павла Скоропадського загалом, ґрунтовно поданий 
у працях: Гнатюк С. Аналіз причин державного перевороту 29 квітня 1918 р. в українській зарубіжній 
історіографії (1920—1990 pp.) / /  Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. — 
K., 1998. — С. 131—133; Калакура Я. Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадсько
го в сучасній українській та зарубіжній історіографії / /  Архіви України. — 2011. — Вип. 2 —3. — 
С. 262—274; Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. — С. 9 —32.

с. 43 ..зробив таку пропозицію відрову після більшовицького перевороту в листопаді — 
Жовтневий переворот та прихід до влади більшовиків Центральна Рада розглядала як привід до рішучих 
кроків і можливість перебрати на себе роль конструктора демократичної федеративної Росії. Початком 
впровадження в життя ідеї федеративного союзу став III Універсал У Ц Р від 7 листопада 1917 p., а на
ступним кроком — «Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території Росії» 
від 25 листопада 1917 р. У Ц Р сприяла проведенню виборів до Всеросійських установчих зборів, а Ге
неральний секретаріат виступив з ініціативою утворення «федеративного правительства всіх республік 
і країв, що виникли на території колишньої імперії російської» (Верстюк В. Українська Центральна 
Рада. — K., 1997. — С. 206—220; Корольов Г. Федералізм Михайла Грушевського: міфи, уявлення, 
проекти. — K., 2012. — С. 155—159). Отримавши фактично всю повноту влади після падіння Тимча
сового уряду, У Ц Р на чолі з  М.Грушевським замість вирішення проблем внутрішнього життя продо
вжувала опікуватися справами влаштування федеративного центру. Оцінюючи цей «мрійницький проект», 
Д.Дорошенко зазначав: «Логіка подій казала, що Україні треба було зовсім відділитись від Росії, стати 
самостійною, незалежною державою; вона мусила визнати уряд Народних Комісарів, як уряд Росії, на 
умові обопільно визнання... і дати всеросійським справам спокій. Україна мала перед собою такі коло
сальні завдання внутрішньої організації, що ганятись за створенням всеросійської федерації, наражаю
чи себе на ворогування вже існуючого фактично нового російського уряду — це було нездійсненне в 
тодішніх умовах завдання» (Верстюк В. Українська Центральна Рада. — С. 220).

...саме тоді (в січні 1919), ліві українські соціалісти, незадоволені тим, що Директорія при
мкнула до правих націоналістів, запропонували свою співпрацю більшовикам —  сповзання Дирек
торії вправо в ході та після Трудового конгресу в Києві спричинило зростаюче невдоволення лівих 
партій і широких мас. Серед українських партій лівого флангу тогочасного політичного спектра най
ближче до більшовицьких позицій перебували боротьбисти, сформовані влітку 1918 р. після розколу 
в У П СР. На зборах Київської організації лівих українських есерів на початку лютого 1919 р. були 
ухвалені вимоги до Ц К  У П С Р вступити в переговори з Ц К  КП (б)У  та скликати з'їзд з  метою об'єд
нання лівих партій. 6 серпня 1919 р. ліва частина У П С Р об'єдналася з лівою частиною У СДРП («не
залежними»), створивши Українську комуністичну партію (боротьбистів). Вона стояла на радянській 
платформі. У березні 1920 р. партія боротьбистів влилася в КП (б)У  шляхом індивідуального прийнят
тя членів.

Це було вирішено на конгресі в Кам’янці-Подільському (березень 1919р.) — див. у цьому томі 
с т а т т і  «В  дванадцяту годину» т а  «В  першій делегації Української партії соціалістів-револю
ціонерів (К вітень 1919 р. — лютий 1920 р .)» .

с. 44 ..л  волію розповісти про нього детальніше, присвятивши цьому окрему статтю  — зга
дана автором стаття, яка могла б стати важливим джерелом до історії Кам'янець- Подільського конгресу, 
на сьогодні невідома. Найвірогідніше, цей задум не був реалізований. Цій події М.Грушевський відводить 
важливе місце у статтях «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень
1919 р. — лютий 1920 р.)» та «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни» (див у цьому томі).

Українцям могли бути відведені один-два пости... — з літа 1919 року представників у Раднар- 
комі У СРР мала партія боротьбистів, зокрема наркомом освіти був О.Шумський.

З ’їзд народів Росії (Le Congrès des Peuples allogènes de Russie)
Вперше під заголовком «Le Congrès des Peuples allogènes de Russie» опублікована французькою 

мовою y виданні: / /  L'Europe Orientale (Paris). — 1919. — №  5. — 1 Novembre. — P. 129—135, a та
кож паралельно в англомовному варіанті цього ж видання («Eastern Europe»). Підпис: М .Hrouchevski. 
Передрук французькою: Mykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et son oeuvre. — Paris, 1997. — P. 136—141.
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Подається вперше українською мовою у перекладі з  французької О. Козак за виданням: L ’Europe 
Orientale (Paris). — 1919. — № 5 . — 1 Novembre. — P. 129—135.

Стаття присвячена З ’їзду народів, що проходив у Києві з ініціативи Української Центральної Ради 
8 —15 (21—28) вересня 1917 р., та став одним із найяскравіших виявів тогочасних федералістичних ідей 
М.Грушевського. Приводом до написання статті стали нові завдання, які постали перед народами ко
лишньої Російської імперії після Першої світової війни. Сутність цих завдань М.Грушевський розкриває 
у статті: «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)» (див. у цьому том і). Див. також: Корольов Г. Трансформація федералістської концепції 
М. Грушевського в роки еміграції (1919—1924) / /  Історичний журнал. — 2009. — №  2. — С. 64—70; 
Його ж. Федералізм Михайла Грушевського: міфи, уявлення, проекти. — K., 2012.

с. 44 Я це зроблю, можливо, за інших обставин — власне, цю обіцянку М.Грушевський част
ково виконав, детально описавши роботу З ’їзду народів Росії, як апогею своїх федералістичних ідей, 
у спогадах (Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  11. — С. 137—147). Історик зауважу
вав: «Так пройшли сі «золоті сни народів», кажучи словами Славинського, дні радісного піднесення [...]. 
Пізніші події незадовго зігнали з наших споминів сі настрої й надії і закидали їх всякою іншою «злобою 
дня»: коли в Празі в 1919 р. люде, що по слуху чули про сей з ’їзд, інтересувалися подробицями його, 
вважаючи актом непережитого значення, се нас аж здивувало — настільки засипали пізніші тяжкі 
удари пам’яті і враження сеї події. Але тепер, по дев’яти роках, переходячи її деталі, відсвіжуючи тодіш
ні настрої, справді думається: що се, може, й справді факт непережитий, котрий ще буде вигребаний з 
минутого і буде не просто фактом, а й фактором» (Там само. — С. 145).

с. 45 « Народы и Области»  — видання започатковане з ініціативи російського політика, провід
ного діяча партії кадетів, депутата І Державної Думи Російської імперії, одного з  засновників Союзу 
автономістів, прихильника автономії України В.П.Обнінського (1867—1916). Щомісячний журнал став 
друкованим органом Товариства єднання народностей Росії, заснованого 1909 р. у Москві на засадах 
колишнього думського Союзу автономістів. В.Обнінський був заступником товариства та фактичним 
редактором журналу, його програму детально обговорював у листах до М .Грушевського ( ЦДІАК Украї
ни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 665; Спр. 721. — С. 173). Журнал виходив у Москві, перший 
номер побачив світ 1 травня 1914 р. (загалом видано 8 чисел). Містив статті з національного питання, 
історії, етнографії, побуту недержавних народів Російської імперії, хроніку, бібліографію. У виданні 
брали участь видатні вчені та громадські діячі. На його сторінках опубліковано чимало матеріалів з 
українського питання. Перше число журналу відкрила стаття М.Грушевського «Очередной вопрос» 
(передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 206—210).

Він мав відбутися 8/21 вересня 1917р. — З ’їзд народів Росії ( З ’їзд поневолених народів) від
бувся 8 —15 (21—28) вересня у Києві. У ньому взяли участь 92 делегати (86 — з правом вирішально
го голосу: представники українців (9 ), кримських татар (10), тюрків (5), грузинів (2), латишів (10), 
литовців (9 ), естонців (4), євреїв (10), білорусів (8 ), молдаван (6 ), козаків (10), росіян (3)); 6 — з до
радчим голосом: поляки) (перелік укладений за поіменним списком, поданим у «Свободном союзе» 
(№  1 (Октябрь). — С. 14—19; див. також: Стойко В. З ’їзд народів у Києві 1917 р. / /  Український 
історик. — 1977. — Ч. 3—5. — С. 14—25). Основним завданням форуму стало визначення теоретич
них і практичних засад федеративного устрою Російської держави. Детально робота з ’їзду висвітлена 
в друкованому органі форуму «Свободный союз» і тогочасній пресі (передруки див.: Українська Цент
ральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах. — K., 1996. — Т. 1. — С. 288—312), спогадах 
М. Грушевського (Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  11. — С. 137—147).

с. 46 Кілька організацій, які не змогли взяти участі в конгресі, засвідчили письмово своє 
членство в ньому... — ці відомості М.Грушевський уточнює у спогадах, називаючи організації, які 
долучили свої голоси телеграфічно: «Союз гірських народів Північного] Кавказу й Дагестану і вірмен
ський Дашнакузтюн, ташкентські мусульманські організації, томська конференція сибірських громадських 
організацій, якутський союз федералістів-трудовиків й ін.» (Грушевський М. Спомини / /  Київ. —
1989. — №  11. — С. 142).

Однак польські соціалісти, що теж  приєднувалися до конгресу... не брали в ньому визначаль
ної участі, бо підтримували ідею створення нової незалежної Польщі — на з ’їзді було 6 поляків з 
дорадчим голосом. У заяві Польської партії соціалістичної (П П С ), яку виголосив на з ’їзді її представ
ник К.Лукашевич, підкреслювалося: «Польська партія соціалістична відносно революційного пролета
ріату Польщі є виразницею ідеї цілковитої самостійності Польщі» (Українська Центральна Рада. До
кументи і матеріали. — Т. 1. — С. 312).
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Наскільки я пригадую, російські соціалісти написали декларацію — серед учасників з'їзду були 
три росіяни — члени київської організації Російської партії соціалістів-революціонерів (Там само. —
С. 304).

Обнінський загинув —  у березні 1916 р. В.Обнінський закінчив життя самогубством (див.: 
Петлюра С. Памяти В .П.Обнинского / /  Украинская жизнь. — 1916. — №  3. — C. 54—58). Від
криваючи з'їзд, М.Грушевський згадав про В.Обнінського як одного з поборників ідеї федералізму, 
коротко охарактеризував його діяльність та запросив присутніх вшанувати його пам'ять вставанням 
( Грушевський М . Спомини / /  Київ. — 1989. — №  11. — С. 138—139).

...в бюлетені « Свободный союз», що був друкованим органом конгресу — видання було запо
чатковане за рішенням З'ізду народів у Києві і стало його друкованим органом. Загалом вийшли два 
числа журналу (у жовтні та листопаді 1917 p.), на сторінках яких детально зафіксована робота форуму 
(списки учасників, тексти привітальних телеграм, промови, резолюції, звернення тощо). У бюлетені 
опублікована «Промова М.С.Грушевського від імені українських організацій, проголошена 10 вересня 
[1917 р. на З'їзді народів у Києві]», його статті «Вільний союз» та «Час настав» (передруки: Грушев
ський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 60—64, 76).

Представник Тимчасового уряду, голова Особливої нарадив проеінціальноїреформиМЛ.Сла- 
винський, будучи присутнім на з'їзді... —  представник Тимчасового уряду М.Славинський, який 
очолював комісію для розробки обласної реформи, виступив у день відкриття форуму, 8 (21) вересня 
(Свободный союз. — Киев, 1917. — №  2 (Ноябрь). — C. 17—19; Українська Центральна Рада. 
Документи і матеріали. — Т. 1. — С. 289), відреагував на промову М.Грушевського (Там само. — 
С. 295), а також тримав слово перед закриттям з'їзду (Там само. — С. 306). Головні тези його промов 
зводились до заяви: «[...] правительство змінило свій погляд на національне питання, про це свідчить 
те, що його представник бере участь в з'їзді народів, і що утворено окрему нараду про обласне самоуправ
ління» (Там само. — С. 555). Про участь М.Славинського в роботі З'їзду народів див. також: Гру
шевський М. Спомини І  І  Київ. — 1989. — №  11. — С. 138,141.

На останніх засіданнях були сформовані постанови... —  найважливішим документом з'їзду 
стала постанова «Про федеративний устрій Російської держави», лейтмотивом якої було сприйняття 
Росії як федеративної республіки (Свободный союз. — Киев, 1917. — №  1 (Октябрь). — C. 8 —9; 
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 1. — С. 307—308). М.Грушевський на
зивав її «резолюцією першої категорії» ( Грушевський М . Спомини / /  Київ. — 1989. — №  11. — 
С. 143), проте вона залишилася декларативною, а сам з'їзд не дав реальних результатів та наслідків. 
Згодом, оцінюючи цей форум у спогадах, історик зазначав: «Н а тлі сього сірого і доволі-таки при
гніченого настрою нашою яскравою, ясною плямою виступав, як я вже сказав, з'їзд народів [...]. Ро
зуміється, він в данім моменті не дав нічого конкретного, і його навіть можна вважати також одним 
з відхилянь української] демократії від конкретних організаційних зводок в бік національної роман
тики чи стріляння через голову безпосередніх справ до далеких мет. Він зібрався запізно, коли росій
ська демократія, з котрою треба було переводити сю федеративну умову, вже встигла розложитися і 
згнити, а без неї самої «недержавні народи» не могли сеї федерації збудувати» (Там само. — С. 137). 
Окрім головної, були також прийняті такі постанови: «Про загальнодержавну та крайові мови», «Рада 
народів», «Про національно-персональну автономію», «Про Латвію», «Про литовську справу», 
«Декларація поляків» та ін. (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 1. —
С. 308-312).

Будучи обраним почесним головою з'їзду, я хотів у своїй промові, яка, зрештою, була з ен
тузіазмом прийнята всіма слухачами... — «Промова М.С.Грушевського від імені українських орга
нізацій, проголошена 10 вересня [1917 р. на З'їзді народів у Києві]» була опублікована у виданні: 
Свободный союз. — Киев, 1917. — №  1 (Октябрь). — C. 2 9 —32 (передрук: Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 60 —63). З а  оцінкою сучасного дослідника Г.Коро- 
льова М.Грушевський у своїй промові зокрема і в своїх федералістичних поглядах загалом фактично 
«сконструював федералістичну утопію категоріями і поняттями євроцентричної парадигми» (Корольов Г. 
Федералізм Михайла Грушевського... — С. 150). Пізніше історик у спогадах занотував враження про 
власну промову: «Промова мені вдалась; се була одна з кращих промов, які мені коли-небудь удалось 
сказати. Вона була ентузіастично прийнята публікою» (Грушевський М. Спомини //Київ. — 1989. — 
№  11. _  С. 140-141).

с. 47 Цей з'їзд дав останній шанс... — перебуваючи у стані емоційного піднесення під час З'їзду 
народів, М.Грушевський вважав, що Україна здатна і повинна очолити рух за створення Російської 
федерації. Це було переоцінкою власних можливостей щодо реалізації амбітних федералістичних планів, 
про що вчений зазначав невдовзі у спогадах (Там само. — С. 137—138).
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Лише литовська делегація відстоювала принцип повної незалежності — щодо позиції литов
ської делегації М.Грушевський зазначав: «Литовська делегація в більшості складалася з  прихильників 
повної самостійності, лідером її був проф. Вольдемар, її становище було подібне до становища поляків. 
Ми, мовляв, співчуваємо вашим змаганням перетворити Росію в федеративну державу [...], але для себе 
бажаємо повної державної окремішності — в російській федерації бути не хочемо» (Там само. — С. 139). 
У спеціальній постанові «Про литовську справу» наголошувалося: « З ’їзд народів постановив звернути 
увагу Тимчасового правительства на конечну потребу видання особливого декрету, яким повинно бути 
признане право литовського народу на утворення суверенної Литовської держави» (Свободный союз. — 
Киев, 1917. — №  1 (Октябрь). — C. 10—11; Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — 
Т.1 . — С. 311-312).

Єврея підтримували ідею федерацій... — під час дебатів думки щодо прийняття окремої резолю
ції про національно-територіальну єврейську автономію в Палестині розділилися. Окремі делегати 
відстоювали єврейську автономію, інші обмежувалися вимогами забезпечення національних прав мен
шостей (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 1. — С. 291, 302—303). «Єврей
ська делегація не подала своєї резолюції зовсім, безнадійно розійшовшися на пункті Палестини і пере
селення туди», — підсумовував М.Грушевський (Грушевський М. Спомини І  І  Київ. — 1989. — 
№  11. — С. 143).

Козаки також долучалися до вимог з'їзду —  «В справі козацькій з ’їзд постановив: признати 
козацтво «за самостійну галузь Російської республіки, що сформувалась в спеціальних умовах історич
ного життя і має всі права на самостійне існування; всяко підтримати змагання козаччини організувати 
своє життя на підставах самоозначення» (Там само. — С. 143; Українська Центральна Рада. Докумен
ти і матеріали. — Т. 1. — С. 311).

..делегата з'їзду було відправлено на скликану урядом в Петрограді Всеросійську демокра
тичну нараду — як свідчать документи про З ’їзд народів Росії та спогади М.Грушевського, в останній 
день роботи форуму було ухвалене рішення скерувати на Демократичну нараду в Петрограді, що від
бувалася 14—22 вересня 1917 p., своїх делегатів. Обрали В.Бєльського та А. Вольдемар (представників 
литовців), Б.Борохова (представника євреїв), О.Долгова (представника Донського війська) та пред
ставника закавказьких мусульман М.Векілова (прізвище останнього уточнене за спогадами М.Грушев
ського та звітом члена делегації Б.Борохова. — Упоряд.) (Українська Центральна Рада. Документи і 
матеріали. — Т. 1. — С. 305; Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  11. — С. 144; Во
рохов Б. Делегация Съезда Народов на Демократическом Совещании / /  Свободный союз. — Киев, 
1917. — №  1 (Октябрь). — С. 5—8). Той факт, що у «Споминах» М.Грушевський подає всіх делега
тів з ’їзду, обраних для участі у Демократичній нараді, а у статті лише представника єврейської партії 
«Поалей—Ціон» Бера Борохова, можна пояснити тим, що підчас написання мемуарів він мав можливість 
користуватися щонайменше опублікованими матеріалами з ’їзду, а в еміграції таких документів не мав. 
Крім того, як згадує вчений, слово на нараді тримав лише Б.Борохов, який описав участь делегації в 
нараді та свою доповідь, можливо, тому і запам’ятався більше (Грушевський М. Спомини / /  Київ. —
1989. — №  11. — С. 144. — С. 146).

с. 48 За кілька днів до більшовицького перевороту уряд Петрограда наказав порушити по
літичну справу проти українського уряду... — йдеться про конфлікт між У Ц Р і Тимчасовим урядом. 
На Демократичній нараді делегація У Ц Р у соціальних питаннях зайняла ліву позицію, виступивши 
проти коаліції з  буржуазією. У меморандумі до Тимчасового уряду від 13 жовтня 1917 р. Генеральний 
секретаріат зажадав розширення своїх повноважень і сфери діяльності. Разом із рішенням про скликан
ня Українських установчих зборів це означало, що Україна знову кинула виклик центральній владі. 
19 жовтня 1917 р. управляючий справами Тимчасового уряду викликав телеграмою В.Винниченка до 
Петрограда для пояснень. Українська делегація, яка виїхала 22 жовтня 1917 p., дісталася на той час, 
коли більшовики вже обстрілювали Зимовий палац.

На початку листопада у Києві відбулася перша сесія Ради народів — створена відповідно до 
постанови З ’їзду народів Росії Рада народів зібралася на свою першу і єдину сесію 24 жовтня 1917 р. 
(Свободный союз. — Киев, 1917. — №  1 (Октябрь). — C. 32).

Ми були змушені проголосити Українську Народну Республіку на засадах федеративного 
устрою з іншими республіками колишньої Роси —  намагаючись продемонструвати повне нес при
йняття більшовицької влади в Петрограді, взяти у свої руки політичну ініціативу, поглибити державо
творчі процеси, 7 листопада (ст. ст.) 1917 р. Центральна Рада прийняла III Універсал, яким проголо
сила створення Української Народної Республіки (У Н Р) як складової федеративної Російської респуб
ліки. Федералістичні погляди М . Грушевського знайшли своє віддзеркалення і в цьому ключовому 
державотворчому акті.
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Століття нового українського театру (A  propos du centenaire du Nouveau Théâtre ukrainien)
Вперше під заголовком «A  propos du centenaire du Nouveau Théâtre ukrainien» опублікована фран

цузькою мовою y виданні: L'Europe Orientale (Paris). — 1919. — №  6. — 16 Novembre. — P. 168— 
171, a також паралельно в англомовному варіанті цього ж видання («Eastern Europe»). Підпис: 
M.Hrouchevski. Передруки не виявлені.

Подається вперше українською мовою у перекладі з французької О.Козак за виданням: L'Europe 
Orientale (Paris). — 1919. — №  6. — 16 Novembre. — P. 168—171.

с. 48 У ляльковому театрі, по-українськи — Вертепі (Печера)... —  назва вертепу запозиче
на зі старослов'янської мови, де слово «вертеп» означало «печера». Історію українського вертепу до
сліджували літературознавці, історики театру, мистецтвознавці. Серед них І.Франко, В.Всеволодський- 
Генгрос, И.Федас, В.Перетц, М.Петров, Є.Марковський, О.Білецький, М.Гордійчук.

с. 49 На початку XIX cm. Василь Гоголь, батько відомого письменника, на прохання одного 
поміщика адаптував до української сцени декілька народних оповідок —  В. П . Гоголь написав кілька 
українських п'єс, які були представлені у 1823—1825 pp. в аматорському театрі, організованому ним у 
маєтку свого родича, колишнього міністра юстиції Російської імперії Д.П.Трощинського, в селі Кибин- 
ці на Миргородщині: «Собака-вівця» (текст не зберігся) та «Простак, або хитрощі жінки, перехитрені 
солдатом» (опублікована: Основа. — 1862. — №  2. — С. 19—43). П.Куліш зазначав, що «Простак» 
може бути названий пешою українською комедією.

Йдеться про комедію російського письменника « Козак-стихотворец», героем якої був Кли- 
мовський, український поет початку XVIII cm. — героєм першої російської комедії, опери-водевіля 
О.О.Шаховського «Козак-стихотворец» (1812) був козак Харківського полку, поет, філософ, автор 
знаменитої пісні «їхав козак за Дунай» Семен Климовський (точні дати народження та смерті невідомі: 
народився на рубежі XVII та XVIII ст.; помер на рубежі XVIII та X IX  ст.).

с. 50 ...українська драматургія, представлена творами Лесі Українки, Олеся, Винниченка, 
рішуче виходить за межі етнографічної драми — відомі дослідники українського театру, зокрема
О.Кисіль та М.Вороний, зазначали, що на початку X X  ст. українська драма «пішла вперед», «зійшла 
з попередньої вузької стежки й вийшла на широкий шлях європейської культури» (Кисіль О. Український 
театр. — K., 1968. — С. 127—128). Значним поштовхом для розвитку національного театрального 
мистецтва став ранній український модернізм. Модернізм, розвинувши й видозмінивши реалістично- 
натуралістичні та романтично-символічні форми й виражальні засоби, виробив нові художні моделі та 
структури: неоромантизму (Леся Українка), неонатуралізму (С.Черкасенко), імпресіонізму (М .Воро
ний), неореалізму (В .Винниченко), символізму (О.Олесь). Детально див.: Черничко І. Інноваційні 
процеси в українській національній культурі: вплив на розвиток театру і драми кінця X IX  — початку 
X X  століть / /  З Н Т Ш . — Львів, 1999. — T. C C X X X V II: Праці театрознавчої комісії. — С. 56— 
92. Саме завдяки драматичним творам В.Винниченка старий заслужений дореволюційний побутово- 
етнографічний театр М.Садовського поволі еволюціонував до театру психологічної драми. Дебют дра
матурга у 1906 р. «Дисгармонією» забезпечив його зоряний час 1910—1912 pp. У цей період він пише 
свої п'єси «Базар», «Брехня» (1910), «Співочі товариства» (1911), «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» 
(1911), «Дочка жандарма», «Натусь» (1912), «Молода кров» (1913). Значні новації вніс своїми дра
матичними творами Олександр Олесь, зокрема відомими етюдами початку 1910-х pp.: «Осінь», «По 
дорозі в казку», «Танець життя», «При світлі варти». З  численних драматичних поем Лесі Українки у 
1910-х pp. були інсценізовані лише окремі, зокрема, «Камінний господар» та «Блакитна троянда».

...щорічні турне яких супроводжувалися справжнім ажіотажем... —  на підтвердження цих слів 
варто звернути увагу на літопис творчості видатної української артистки Марії Заньковецької, який 
відтворює географію гастролей і відгуки на них (Бабанська H., Галабутська Г1, Ш ев якова К. Літопис 
життя і творчості Марії Заньковецької. 1854—1934 роки. Короткий варіант / /  З Н Т Ш . — Львів,
1999. — Т. C C X X X V II: Праці театрознавчої комісії. — С. 367—486).

..Перед війною нараховувалося до трьох сотень великих і малих українських театральних 
труп —  відомий дослідник українського театру О.Кисіль наводить інші цифри: на початку X X  ст. 
українських труп було понад ЗО (Кисіль О. Український театр. Популярний нарис історії українського 
театру. — K., 1925. — С. 97). Таку значну розбіжність можна пояснити найвірогідніше коректорською 
помилкою або невідповідним перекладом з оригіналу статті М.Грушевського.

Хто примирить Східну Європу? (Oui pacifiera L ’Europe Orientale?)
Вперше під заголовком «Oui pacifiera L'Europe Orientale?» опублікована французькою мовою у 

виданні: L'Europe Orientale (Paris). — 1919. — №  7. — 1 Décembre. — P. 193—196, a також пара-
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лельно в англомовному варіанті цього ж видання («Eastern Europe»). Підпис: M.Hrouchevski. Передрук 
французькою: Mykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et son oeuvre. — Paris, 1997. — P. 142—144.

Подається вперше українською мовою у перекладі з французької О.Козак за виданням: L ’Europe 
Orientale (Paris). — 1919. — №  7. — 1 Décembre. — P. 193—196.

Стаття присвячена проблемі врегулювання післявоєнного становища народів колишньої Російської 
імперії, тодішньої більшовицької Росії. Одним із шляхів мирного врегулювання цього доленосного пи
тання М.Грушевський вбачав скликання нового З ’їзду народів Росії, а його успіх — у підтримці Антан
ти, Паризької мирної конференції та її Найвищої Ради у складі перших осіб Франції, Англії, Італії та 
С Ш А . Проте найбільше сподівань на роль «миротворця» Східної Європи вчений покладав на сформу
вання найближчим часом Ліги Націй як міжнародної міждержавної організації, покликаної забезпечити 
у складних повоєнних умовах співробітництво, мир і безпеку між народами, врегулювати міждержавні 
стосунки і конфлікти. Проблема набувала особливої ваги, адже від неї залежала і доля України.

Історію цієї публікації, яка стала результатом об’єднання двох статей, та приводи до їх написання 
М.Грушевський докладно описує у IX  розділі розлогого автобіографічного нарису «В  першій делегації 
Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р .)» (див. у цьому томі): 
«Горнулись коло « L ’Europe Orientale» і нашого об’єднання народності, подібно нам обділені ласкою 
Антанти — кубанці, Північний Кавказ, Азербайджан. Подібно як і ми, вони прийшли до переконання 
про абсолютну безвиглядність й шкідливість антантської інтервенції, яка тільки електризувала больше- 
вицький мілітаризм, розбуджувала імперіалістичні й націоналістичні настрої, паралізувала наладження 
якихось можливіших відносин. На перших редакційних зборах, які відбулись по моїм приїзді, 5.X I, всі 
присутні однодушно стали на позиції необхідності порозуміння з совітською Росією, і тут виникла 
гадка, котру десять день пізніше пустив, як зонд, в політичну опінію Ллойд-Джордж: відновлення 
старого плану східноєвропейської конференції, що проектувалась весною 1919 р. на Принцевих остро
вах (Принкіпо) — тільки не з представників партій і громадських організацій бувшої Росії, а делегатів 
Росії й нових республік. В сім напрямі рішено було пустити вступну статтю в « L ’Europe Orientale», 
котру було поручено написати мені, а кубанський делегат взявся детальніше розробити ті умови, на 
котрих могло б статися порозуміння нових республік з совітською Росією. Ся ідея «Нового Принкіпо» 
на хвилю захопила нас, як можлива розв’язка; коли вона слідом стала предметом дебати в англійськім 
парламенті, се було нам приємно, що ми, мовляв, так добре відчули ситуацію. Представники офіціальних 
місій нових республік зібрались на нараду, щоб обсудити сей проект. Але тут уже виявилась деяка роз
біжність гадок: литовський представник заявив, що Литва не заінтересована конференцією, бо її фак
тична незалежність признана Антантою; грузинські делегати висловлювались против яких-небудь 
авансів большевизму, вони стояли при старій формулі: ні царизму, ні большевизму, тимчасом як більшість 
в тім часі приймали вже формулу: краще большевизм, ніж царизм. Проект вступної статті, виготовлений 
мною, підпав значним змінам. Ся стаття і умови порозуміння з  большевиками, виложені в статті кубан
ського делегата, звернули на себе увагу в європейській пресі. Але проект «Нового Принкіпо» не знай
шов спочуття в французьких кругах, й ідея ся пропала».

Так як ідея «східноєвропейської конференції», власне, нового З ’їзду народів, на час виходу жур
налу вже «пропала», М.Грушевський долучив до цієї статті свою наступну працю, у якій розглядав Лігу 
Націй як поодинокого посередника «в примиренні совітської Росії з  новими республіками».

с. 50 „другого Tlpiwdno — ідея «другого Прінкіпо» провалилася так само, як і першого. Щодо 
першого, то 22 січня 1919 р. Найвища Рада Паризької мирної конференції з  ініціативи В.Вільсона та 
Д.Ллойда-Джорджа звернулася до всіх організованих політичних сил і державних утворень, які боро
лися за владу на території колишньої Російської імперії, з закликом припинити бойові дії й надіслати 
своїх представників (і білих, і більшовиків) на спеціальну конференцію. Вона мала розпочатися на 
Принцевих островах у Мармуровому морі (Туреччина, поблизу Стамбула) 15 лютого 1919 р. з метою 
вироблення спеціального договору про подальшу долю Росії. 10 лютого голова делегації У Н Р на Па
ризькій мирній конференції Г.Сидоренко звернувся до учасників конференції з  нотою, у якій повідомив, 
що У Н Р готова взяти участь у конференції на Принцевих островах за умови припинення воєнних дій 
Радянської Росії проти України. Проект був зірваний насамперед колишніми союзниками Росії, які не 
запросили на нараду делегацію від більшовицького уряду Росії, що дав згоду на участь. Інші потенцій
ні учасники — насамперед лідери Білого руху О.Колчак та А.Денікін — не погодились на участь у 
конференції, не бажаючи йти на будь-які перемовини з більшовиками та сподіваючись на перемогу си
лою зброї.
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Сторіччя Великого українця (Le Centenaire d’un Grand Ukrainien)
Вперше під заголовком «Le Centenaire d'un Grand Ukrainien» опублікована французькою мовою 

y виданні: L'Europe Orientale (Paris). — 1919. — №  8. — 16 Décembre. — P. 232—234, a також 
паралельно в англомовному варіанті цього ж видання («Eastern Europe»). Підпис: М .Hrouchevski. 
Передрук французькою: Mykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et son oeuvre. — Paris, 1997. — P. 145—147.

Подається вперше в перекладі з французької О .К озак за виданням: L'Europe Orientale 
(Paris). — 1919. — №  8. — 16 Décembre. — P. 2 32-234 .

Стаття «Сторіччя Великого українця», яку вводимо до наукового обігу українською мовою, допо
внює короткий, але важливий перелік праць М.Грушевського про П.Куліша. На сьогодні відома його 
некрологічна звістка (З Н Т Ш . — Львів, 1897. — T. X V . — Б. с.; передрук: Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2004. — Т. 6. — С. 571) та розлога студія «В  тридцяті роковини Куліша: соціально- 
традиційні підоснови Кулішевої творчості» (Україна. — K., 1927. — Кн. 1—2. — C. 9 —38). М.Гру
шевський також опублікував невідому раніше першу редакцію драматичної поеми Куліша «Иродова 
морока, вертепна містерія на різдвяні свята» (Україна. — 1927. — Кн. 1—2. — С. 9 6 —104) та написав 
передмову «Перша редакція «Иродової мороки» Куліша» (Там само. — С. 9 4 —96).

с. 52...помер 1897... — у тексті допущена коректорська помилка: дата смерті П.Куліша вказана:
1887.

Це Кирило-Мефодіївське братство... — цей сюжет документально відтворений у слідчій спра
ві П.О.Куліша ( Кирило-Мефодіївське товариство. У 3 т. — K., 1990. — Т. 2. — С. 10—194), а також 
у справах інших братчиків (Там само. — Т. 1—3). Уперше найповнішу збірку документів слідчої справи 
кирило-мефодїївців підготував М.Грушевський до століття від дня народження Т.Шевченка: Матерія - 
ли до історії Кирило-Мефодіївського брацтва. Признання кирило-мефодіївців /  Приладив до друку 
М. Грушевський / /  Збірник пам'яті Тараса Шевченка (1814—1914). — K., 1915. — С. 9 9 —256. 
Публікація, до якої увійшли й протоколи допиту П.Куліша, була здійснена за копією, зробленою з дво
томної слідчої справи, що зберігалася в архіві київського, подільського та волинського генерал-губернатора. 
Сама справа була сформована з ініціативи генерал-губернатора Д.Бібікова, який у квітні 1847 р. звер
нувся до начальника III відділу О.Орлова з проханням копіювати та надсилати до Києва всі протоколи 
допитів та інші матеріали слідства, що і було зроблене. І хоча ця київська добірка переважно дублювала 
справу III відділення (у 19 частинах), проте дослідник історії Кирило-Мефодіївського товариства В.Мі- 
яковський зазначав, що в ній містилися окремі оригінальні документи початкового етапу слідства, які не 
відправляли з Києва до Петербурга (див.: Міяковський В. З  нових матеріалів до історії Кирило-Ме- 
тодіївського брацтва / /  Україна. — 1924. — Кн. 1—2. — С. 121—124). Копія справи була зроблена 
з ініціативи Н.Молчановського, який від 1891 р. був керівником відділу канцелярії київського генерал- 
губернатора, а від 1902 р. — її начальником. «Він узяв кирило-методіївське діло додому, в глибокім 
секреті, з  великими обережностями зробив з нього копію (писав її глухонімий переписувач, умисно ви
шуканий для сього — це оповідав мені пок. Мочановський перед смертю). По смерти Молчановського 
(в грудні 1906 р.) ця копія переховувалась у його приятеля О. Ів. Левицького. Він носився з гадкою її 
опублікування, але не відважуючись це зробити, кінець кінцем передав її для опублікування мені, до 
огляду на 100-літні роковини народин Шевченка; зимою 1913 p., по опублікуванню витягів з неї, копія 
була повернута Ор. Ів. Левицькиму», — проливає світло на історію добірки М.Грушевський у редак
ційній примітці до статті В.Міяковського « З  нових матеріалів до історії Кирило-Методіївського брацтва» 
(Там само. — С. 121). З а  свідченням В.Міяковського, після 1915 р. сліди київської справи губляться, 
на 1924 р. серед документів генерал-губернаторського архіву їх не виявлено. Не вдалося розшукати цієї 
справи й упорядникам тритомного корпусу «Кирило—Мефодіївське товариство».

...«період Основи»... — наприкінці 1850-х років у Петербурзі зібралися колишні члени Кирило- 
Мефодіївського братства М.Костомаров, В.Білозерський, Т. Шевченко, П.Куліш, О.Маркович. З  їхньої 
ініціативи у другій половині 1858 р. постала Петербурзька українська громада. Петербурзька громада, 
генетично пов'язана з Кирило-Мефодіївським братством, мала значно ширші масштаби діяльності та 
кількість членів. На початку заснування сходини громадівців відбувалися в помешканні П.Куліша, на що 
вказують його листи до Т. Шевченка. Саме тоді Куліш подав прохання до міністерства народної освіти 
про дозвіл видавати український журнал під назвою «Хата», зміст якого активно обговорювали майбут
ні автори. Найголовнішою ділянкою праці Громади стала видавнича діяльність, зосереджена насамперед 
довкола «Основи» (1861—1862), де Куліш умістив низку своїх літературних та історичних творів.

Окрім «Основи», петербурзька Громада видавала в друкарні Куліша так звані «метелики»: впро
довж трьох років вийшло 40 книг з творами тогочасних українських письменників. 1862 р. вийшла
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друком його поетична збірка «Досвітки. Думи і поеми». Із забороною українського слова Громада згор
тає свою діяльність. Детально див.: Антонович М. З  історії громад на рубежі 1850—1860 років / /  
Київська старовина. — 1998. — №  2. — С. 35—49.

с. 53 Шевченко й Куліш... — проблему «Шевченко — Куліш» М.Грушевський значно ширше 
розглядає у своїй праці «В  тридцяті роковини Куліша: соціально-традиційні підоснови Кулішевої твор
чості» (Україна. — K., 1927. — Кн. 1—2. — C. 9 —38), в досить різкій формі («Куліш прокляв козач
чину і Шевченка») у статті «Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з 
приводу дебат на конференціях закордонних членів партії» (див. у цьому том і).

У приватному листі за 1857р. він описує програму, якоі дотримувався протягом довгих ро
ків... —  йдеться про лист Пантелеймона Куліша до Григорія Ґалаґана від ЗО березня 1857 р. із С .-П е
тербурга: «У мене така думка, що нам би не вадило завести свій журнал, щоб дать южноруському 
слову гражданство. Ми збогатили московську річ словами, котрих, при їх темноті науковій, у москалів 
не було. Тепер треба взять своє назад з лихвою, не вважаючи на те, що хозяйствовав на нашому добрі 
Пушкін і инші. Оце я, оддихаючи, переложив по-нашому перву пісню «Чайльда Гарольда» так, мов і на 
світі нема московської речі, а єсть тілько англійська да наша. Переложу ж і три останні, і побачите, коли 
не буде добре. Так же само треба переложити «Гамлета», «Вильгельма Теля», «Геца-фон-Берліхінгена» 
і «Ламермурську Молоду», щоб виробить форми змужичалої нашої речи на послугу мислі всечоловічній» 
(Частная переписка Г.П.Галагана. 3. Письма П.А.Кулиша (1856—1858 гг.) / /  Киевская старина. — 
1899. — T. LX V I. — Сент. — С. 349).

...перекладаю на нашу мову першу частину « Чайльд Гарольда»... — повний переклад «Чайльд 
Гарольдової мандрівки» вийшов у Львові у 1905 р. заходами І.Франка.

...«Гамлета»... —  див.: Шекспир У. Гамлет, принц данеький: Переклад П.А.Куліша. Виданий з 
передмовою і поясненнями д-ра Ів.Франка. — Львів: Українсько-руська видавнича спілка, 1899.

...«Вільгельма Телля»... — П.Куліш чимало сприяв популяризації творчості німецького поета і 
драматурга Фрідріха Шіллера, перекладаючи його ліричні вірші та балади, працював і над перекладом 
«Вільгельма Телля» (переклад залишився неопублікований).

Творча спадщина Куліша дуже різноманітна —  див. бібліографічні покажчики праць П. Куліша 
та досліджень про нього: Дорошенко В. Найновіша література про П.Куліша: (Інформативний огляд 
видань і розвідок за останні пятьнацять літ; 1914—1928 pp.) / /  З Н Т Ш . — Львів, 1928. — 
T. CXLVIII. — С. 307—334; Кирилюк Є. Бібліографія праць П .О.Куліша та праць про нього. — K., 
1929; Ямпольський І. До бібліографії праць П.О.Куліша та писань про нього / /  Літературний архів. — 
1931. — Кн. 1 / 2 .  — С. 154—178; Його ж. Щ е декілька додатків до бібліографії П.Куліша / /  Там 
само. — Кн. 3. — С. 100—102; Федорук О. Пантелеймон Куліш: Бібліографія літератури (1989— 
2002) / /  Відкритий архів. Щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культу
ри. — K., 2004. — Т. 1. — С. 453-573 .

с. 54 Його численні переклади Біблії... — роботу над першим повним перекладом Біблії україн
ською мовою П.Куліш розпочав наприкінці 1860-х років і продовжував до останніх днів життя. У спів
праці з І.Пулюєм підготував переклад Нового Заповіту, який вийшов у Львові 1881 р. Повний переклад 
Біблії (Святе письмо Старого і Нового Завіту), що його зробили П.Куліш, І.Пулюй та І.Нечуй-Ле- 
вицький, з ’явився 1903 р. заходами Британського та Закордонного Біблійного товариства. На час на
писання цієї статті Біблія в їхньому перекладі була перевидана у Відні (1912 р.) та Берліні (1921 p.).

..ЛІекайра... —  у перекладацькому доробку П.Куліша особливе місце займають п’єси Шекспі- 
ра. Перший том перекладів творів англійського драматурга вийшов коштом автора у Львові 1882 р. під 
назвою «Шекспирові твори. З  мови британської поперекладав Куліш». До неї увійшли «Отелло», 
«Троїл і Крессида» і «Комедія помилок». П.Куліш і надалі працював над відтворенням спадщини бри
танця українською мовою. Загалом він переклав 13 драм. По його смерті за видання цих перекладів 
узявся І.Франко. П ’єси з його супровідними статтями виходили протягом 1899—1902 pp. у Львові: 
«Гамлет, принц данський» (1899), «Приборкана гоструха», «Макбет», «Коріолан» (1900), «Юлій 
Цезар», «Ромео та Джульетта», «Багато галасу знічев’я», «Антоній і Клеопатра» (1901), «Міра за 
міру», «Король Лір» (1902).

..Лайрона... —  П.Кулішеві належить вагоме місце в історії вітчизняної перекладної байроніани. 
Він відтворив українською поему «Чайльд Гарольдова мандрівка» (1905), що донині залишається 
єдиним повним перекладом цього відомого твору українською, переклав три частини роману у віршах 
«Дон Жуан» (1890—1891), а також переспівав близько двадцяти поезій, що ввійшли до збірки «П о
зичена кобза» (1897) поруч із лірикою И.Гете, Г.Гейне, Ф.Шіллера.

...славнозвісна « Хроніка 1663року» « Чорна рада» —  у тексті допущена коректорська помилка 
у назві твору: надруковано «хроніка 1660 року» замість «хроніка 1663 року». Йдеться про перший
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україномовний історичний роман. Сюжет твору висвітлює боротьбу за гетьманську булаву після смерті 
Б.Хмельницького, що призвело до скликання Чорної ради в Ніжині 1663 р. Повний текст роману був 
виданий 1857 р.

Окремі частини його вагомої історичної праф — Історії козаччини... є чудесними, але загалом 
позиція автора надто упереджена, щоб мати наукову цінність —  автор має на увазі такі історичні 
праці П.Куліша: История воссоединения Руси. — СПб., 1874. — T. 1—2; М., 1877. — T. 3; Материалы 
для истории воссоединения Руси (вийшов тільки один том у 1877 р. в Москві); Отпадение Малороссии 
от Польщи (1340—1654). — М., 1888. — Т. 1—2; М., 1889. — Т. 3. Над проектом оновленої версії 
під назвою «История воссоединения Руси», в основу якого були покладені названі твори та документи, 
П.Куліш працював майже до кінця життя. Спершу це друге видання було задумане як дев’ятитомник, 
але реалізоване у вигляді семи томів, що дійшли до сьогодні у вигляді авторського списку (зберігається 
в Інституті рукопису НБУВ). Сучасні дослідники розглядають цей проект як найбільшу і найголовнішу 
історичну студію в його творчій спадщині (Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних 
трансформацій / /  Хроніка 2000: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин: До 190-річ- 
чя від дня народження П.О.Куліша. — K., 2009. — С. 459—528).

З а  оцінкою М.Грушевського, «История воссоединения Руси» «лишилася надовго найвизначнішою 
працею по історії початків козаччини. Але його екстраваґанції відвернули суспільність від його історич
них праць» (Грушевський М. Історія України-Руси. — K., 1995. — T. VII: Козацькі часи — до року 
1625. — С. 567). Нові роботи у цій царині, зокрема «Отпадение Малороссии от Польши», за харак
теристикою М.Грушевського, були «іще більше суб'єктивні і з наукової точки погляду зовсім малоцінні» 
(Грушевський М. Розвиток українських досліджень у X IX  столітті і вияви у них основних питань 
українознавства / /  Грушевський М . Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 8. — С. 256). У новітніх 
студіях тритомники «История воссоединения Руси» та «Отпадение Малороссии от Польщи» названі 
«радше схемою української історії, якою її бачив сам автор, ніж глибоким науковим синтетичним до
слідженням» ( Федорук Я. Авторський список другого видання «Истории воссоединения Руси» / /  
Молода нація. — K., 2004. — №  1. — C. 93—98).

...починаючи від українського правопису, що названий на честь автора... —  йдеться про укра
їнський фонетичний правопис «кулішівка», застосований П.Кулішем вперше в «Записках о Южной 
Руси» (СП б., 1856. — T. 1). Згодом «кулішівка» прислужилася для друку «Кобзаря» 1860 року, 
журналу «Основа» (1861—1862 pp.) та ін. Після Емського указу 1876 р. її заборонили в Російській 
імперії. У 1890-х pp. у видозміненому вигляді була впроваджена в школах Галичини, а в Наддніпрянській 
Україні стали вживати «грінченківку» (дещо змінену «кулішівку»).

Розділ III. СТАТТІ, ВМІЩЕНІ В ЖУРНАЛІ 
«БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ!» — 

ОРГАНІ ЗАКОРДОННОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ 

(червень—липень 1920 р. — листопад 1921 р.)
Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання.
Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії
Подається за першодруком у виданні: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  1 (Вере

сень). — С. 1—51. На початку статті зазначений підпис: Мих. Грушевський, в кінці — дата та місце 
написання: Тарасів-Седмигорки в Чехії, червень—липень 1920 р. Рукопис і машинопис статті зберіга
ються: ЦДІАКУкраїни.— Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 184. Передрук (скорочений варіант: розділи І, 
IX —XII): Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — K., 1991. — С. 225—236.

Стаття відкрила перше число друкованого органу Закордонної делегаціїУПРС «Борітеся — По
борете!» і стала першою політико-історіософською роботою М.Грушевського доби еміграції. У період 
краху збройної боротьби за українську незалежність М.Грушевський мусив зробити поправку на того
часну політичну ситуацію: на відміну від свого політичного заповіту, яким стала праця « На порозі Нової 
України», націоналістичний дискурс початку 1918 р. поступається місцем класовому, соціальному. Про
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те постулати цієї праці аж ніяк не свідчили про відмову автора від ідеї самостійності і незалежності 
України: він керувався радше тактичними міркуваннями, аніж стратегічними, і був впевнений у можли
вості паралельного вирішення української соціальної проблеми й проблеми незалежності України. Ви
ходити зі становища ідеального стану речей не дозволяли нові політичні реалії, що склалися в Україні та 
довкола неї. Осмислюючи їх, учений закликав до пошуку компромісів з більшовиками, так як іншої 
реальної політичної сили на той час не було. Критично оцінюючи тогочасну політику більшовиків в 
Україні, М.Грушевський стверджував, що поточні реалії і загроза повернення російського імперіалізму 
змушують українські політичні партії шукати згоди з більшовиками, навіть ціною певних поступок. 
Праця написана тоді, коли М.Грушевський прагнув використати шанс і вплинути на політичний розви
ток України, тому відкрито формулював свою головну позицію і стратегічну мету компромісу: «в від
носинах до Росії Українська Республіка мусить бути самостійною і незалежною» з багатопартійною 
системою.

Праця є також спробою обґрунтувати ідеологію основних принципів соціальної і політичної про
грами українських есерів. У ній подані витоки, історія створення, засади нової програми партії та «чер
гові завдання» У П С Р, роль традиції в партійній діяльності: ідеологічне коріння есерівської доктрини 
автор виводив від Кирило—Мефодіївського братства. М.Грушевський твердо вірив у майбутнє У П СР 
та революційну місію есерів — привернути селянство на бік соціалістичної справи й перетворити Укра
їну на плацдарм світової революції. Обороняючи ідею самобутнього розвитку українських політичних 
партій, наголошував: «Без порівняння користніще для соціалізму буде, коли вони, зістаючись при своїм 
народі, будуть вести його по дорозі соціялістичної революції, хоч би й помаліщим темпом, ніж, відрива
ючись від свого народу і тратячи на нього вплив, безпосередньо прилучатимуться до російського аван
гарду». І хоча вчений критично оцінював тогочасну політику більшовиків в Україні, за його словами 
неоднозначно проглядається спроба віднайти спільний ґрунт співпраці: ідея радянської форми правлін
ня та віра у соціалістичну революцію.

У середовищі українських емігрантів стаття викликала гостру дискусію та посилила наростаюче 
невдоволення прорадянськими настроями її автора. Засновник державницької течії в українській істо
ричній думці В.Липинський звинуватив М. Грушевського у відмові від своїх попередніх незалежницьких 
і державницьких позицій, історіографічних поглядів (Правобережеир В. [Липинський В .]  Замітки на 
полях демократичної преси / /  Хліборобська Україна. — Відень, 1920—1921. — Збірник II, III і IV. — 
С. 174—178; Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монар
хізму / /  Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. — Київ; Філадельфія, 1995. — Твори: 
Том 6. — Книга 1. — С. 71, 79). Не менш гостро критикували тези статті Д.Дорошенко, С.Томашів- 
ський, М.Шаповал, Д.Донцов, О.Бурнатович та ін. Детально див.: Гирич І. Державницький напрям і 
народницька школа в українській історіографії (на тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава 
Липинського) / /  Михайло Грушевський і українська історична наука. — Львів, 1999. — С. 62—63; 
Тельвак В. Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х ро
ків / /  Історіографічні дослідження в Україні. — K., 2008. — Вип. 18. — С. 187—201.

с. 57 ...на своїх конференціях, відбутих в лютім, квітні й травні с. р, — перша конференція 
закордонних членів У П С Р відбулася 14—19 лютого 1920 p.; друга — 24—26 квітня 1920 p.; третя — 
22—24 травня 1920 р. Всі зібрання відбувалися в Празі. Порядок денний, резолюції та декларації 
конференцій див.: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  1 (Вересень). — С. 55—64. М.Гру
шевський брав безпосередню участь у всіх конференціях, в резолюціях яких була сформульована полі
тика партії.

..розділ, що в зв'язку з сим стався всередині партії... — на IV з'їзді У П СР 13—16 травня 1918 р. 
відбувся розкол, у результаті якого виникли дві окремі партії: на базі лівої течії постала У П С Р (бороть
бистів), У П СР (центральної течії) залишалася на позиціях установчого з'їзду На V  з'їзді У П С Р (бо
ротьбистів), що відбувся 3—10 березня 1919 р. у Харкові, партія була перейменована наУПСР (комуністів- 
боротьбистів). 6 серпня 1919 р .У П С Р  (комуністів—боротьбистів) об'єдналася з УСДРП (назалежни- 
ми лівими) в єдину Українську комуністичну партію (боротьбистів). У березні 1920 р. У К П (б) влилася 
в КП(б)У шляхом індивідуального прийняття членів. Див. детальніше: Бевз Т. Партія національних 
інтересів і соціальних перспектив (Політична історія У П С Р ). Монографія. — K., 2008.

с. 58 Може, комуністична революція в теперішній своїй російській концепції й не визнає іс
нування У[країнської]  п[артії] с[оціалістів]-р[еволюціонерів]... — проблему легалізації У П СР 
в Україні М.Грушевський порушує також у листі до секретаря Ц К  КП (б)У  С.Косіора від 19 липня
1920 р. (Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського /  Упоряд. А.Деми- 
денко.— K., 1992. — С. 268—274) та «Відкритому листі Мих[айла] Грушевського, закордонного
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делегата У П С Р, голові Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки 
Х.Г.Раковському» (15 листопада 1921 р.) (див. у цьому том і).

с. 59 ...в пам'ятній передмові до «Громади»... — йдеться про «Переднє слово до «Громади»» 
М.Драгоманова (ЗО квітня 1878 p.), яке визначило зміст видання: Громада. Українська збірка /  Впо
рядкована Михайлом Драгомановим. — Женева, 1878. М .Грушевський подає дослівно витяг зі сторі
нок 2 9 —30.

с. 60 Коли в перших місяцях революції почала організовуватись У[країнська] п[артія] 
с[оцїалістів]~р[еволюціонерів]... — процес формування У П С Р завершився на І Установчому з'їзді 
(4 —5 квітня 1917 p.). Див. детальніше: Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних перспектив. 
(Політична історія У П С Р ). Монографія — K., 2008.

...старих, молодих і навіть підлітків... — див. у цьому том і коментар до праці «Соціальна і 
політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp.».

с. 62 ..лк буква програми, прийнятої на перших зборах парпт 1917р. — програма У П СР 
прийнята на II з'їзді партії (15—19 липня 1917 p.). Текст програми див.: Програма і статут Української 
партії соціалістів-революціонерів. — K., 1917; Багатопартійна українська держава на початку X X  ст.: 
Програмні документи перших українських політичних партій. — K., 1992. — С. 15—22; Бевз Т. Пар
тія національних інтересів і соціальних перспектив. — С. 546—553.

с. 64 Якраз тридцять л іт тому написав я невелику наукову працю... — йдеться про історич
не дослідження «Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці», вперше опубліковане під псевдо М.Сер- 
гієнко у виданні: З Н Т Ш . — Львів, 1892. — T. І. — С. 1—28 (передрук: Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2003. — Т. 5. — С. 216—242). В основі дослідження — феномен «руху болохів- 
ців» — масового добровільного підданства українських громад татарській владі. Конфлікт між галицько- 
волинським князем Данилом і місцевими громадами, які визнали зверхність монгольських ханів й опи
ралися спробам Данила повернути їх під свою владу, М.Грушевський інтерпретував як конфлікт між 
князем і громадами. «Татарських людей», які користувалися з нагоди вирватися з державного князів
ського ярма, автор називає ««збольшовиченими» українцями тієї доби».

Певне пояснення, чому в цей час М.Грушевський актуалізував проблему «татарських людей», 
подає у своїх спогадах М.Ковалевський: «Він висунув свою давню теорію, зрештою історично обосно- 
вану, про позитивне значення в українській історії так званих «татарських людей», себто тих українців, 
які під час татарської займанщини виконували різні урядові функції і доручення татарської влади і при 
тім виконували свою історичну місію збереження традицій української віри і культури. Завдяки цій 
групі «татарських людей» збереглися наші національні вартості й ідеї, що і дало змогу будучим поколін
ням відновити наше національне життя і нашу державну окремішність. Задивлений у наше минуле, яке 
він так добре знав і відчував, Михайло Сергійович висував і тепер цю теорію «татарських людей», 
вважаючи, що і в обставинах совєтської займанщини ці люди відіграють таку саму позитивну ролю, як 
і «татарські люди» в X II—X IV  віках» (Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, вражен
ня, рефлексії. — Інсбрук, 1960.— С. 599—600).

Достатньо різко сприйняв ідею «татарських людей» на сторінках своїх «Листів до братів-хліборобів»
В.Липинський: «Отже, чи мають право українські демократи, які в момент реального, а не літератур
ного державного будівництва на «княжі місця» в нації понастановляли були ідейних прихильників 
«людей татарських», нарікати тепер, що Україною правлять новітні «Татари». Російські більшовики 
тільки виконали те, що проповідував і чого хотів разом з всею українською демократією проф. М.Гру
шевський. Вони прийняли під свою безпосередню владу народ, який не хоче мати «своїх князів»; або 
точніше: якому таку політичну мудрість і таку національну свідомість прищеплювали його «ідейні пред
ставники, вожді і усвідомителі» (Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — С. 249).

с. 66 На Драгоманова її провідна ідея — співчуття до «татарських людей»  — зробила не- 
приємне вражіння — М.Драгоманов, рецензуючи перші два томи «Записок Н Т Ш », особливу увагу 
звернув на статтю молодого дослідника, загалом позитивно сприйняв спробу М.Грушевського узагаль
нити суспільні процеси в давньоруській державі у зламний період її існування. Особливо імпонувала 
рецензентові порушена проблема прогресивності в змаганні громад за послаблення залежності від дер
жави. Подав М.Драгоманов і низку критичних зауважень, а в підсумку радив молодому вченому сер
йозно зайнятися філософією історії і не відривати українську минувшину від загальноєвропейського тла 
(Драгоманов М. Записки Товариства ім. Шевченка / /  Народ. — 1893. — С. 130—188). Рецензія 
М.Драгоманова поклала початок теоретичній дискусії в українській історіографії і мала широкий резонанс: 
на статтю М. Грушевського критично відгукнулися І.Франко, А.Кримський, Н.Молчановський, А. Шар- 
ловський. Сама ж праця молодого дослідника стала своєрідним каталізатором модернізаційних змін в 
українській гуманістиці, спонукаючи до активної історіографічної та теоретико-методологічної рефлексії.
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Детально див.: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець X IX  — 
30-ті роки X X  століття). — Київ; Дрогобич, 2008. — С. 27—33.

Покійний Ф.Вовк (під псевдонімом «Сірко») доводив, що Шевченко був соціаліст.., — див.: 
С -о [Ф .К .Вовк]. Т.Г.Шевченко і його думки про громадське життя. Уваги впорядчика / /  Громада. 
Українська збірка /  Впорядкована Михайлом Драгомановим. — Geneve, 1879. — №  4. — 39—95.

...а Драгоманов тому перечив — див. Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм / /  Там 
само. — С. 101—230.

Нинішні українські соціалісти]-революціонери a повним правом можуть вважати його 
своїм апостолом і пророком... — цю тезу М. Грушевський ширше розвиває у спеціальній статті « Ш ев
ченко як провідник соціальної революції» (див. у цьому том і).

с. 67 Через те  він різко осудив боротьбу козаччини з польським режимом... — йдеться про 
історичні праці П.Куліша: История воссоединения Руси. — СПб., 1874. — T. 1—2; М., 1877. — T. 3; 
Отпадение Малороссии от Польщи (1340—1654). — М., 1888. — Т. 1—2; М., 1889. — Т. 3.

...вилаяв Шевченкову поезію... — див.: Куліш П. История воссоединения Руси. — СПб., 
1874. — Т. 2. — С. 2 4 - 2 6 .

...спеціальна тема одного з рефератів Антоновича... — йдеться про доповідь В. Б. Антоновича 
«Произведения Шевченка, содержание которых составляет исторические события», виголошену ним 
1 березня 1881 р. на урочистому засіданні Історичного товариства Нестора-Літописця при Університеті 
св. Володимира, присвяченому 20-м роковинам смерті Тараса Шевченка. Вчений не мав заготовленого 
тексту, а промовляв з пам’яті. Його виступ застенографували секретар Товариства М .П .Дашкевич і 
кореспондент газети «Труд», згодом він був опублікований у названому часописі та «Чтениях в Исто
рическом обществе Нестора-летописца». Сучасний передрук див.: Антонович В.Б. Моя сповідь. 
Вибрані історичні та публіцистичні твори. — K., 1995. — С. 101—106.

Офиса Костомарова, що в своїй «Книзі буття українського народу»  признав первісній ко
заччині т а  її змаганням моральну вищість над шляхетською Польщею й царською Московщи
ною... — йдеться про основний програмний документ Кирило-Мефодіївського братства — «Книгу 
буття українського народу» ( Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. — K., 1990. — Т. 1 /  Упоряд. 
І.І.Глизь, М.І.Бутич, О .О .Франко. — С. 152—169,250—258). У ньому автори наголошували на особ
ливій ролі козацтва в боротьбі за волю України, зокрема: «Але не так зробилось, як думали пани, бо 
козацтво піднялось, а за їм увесь простий люд, вибили панів, і стала Україна земля козацька вольна» 
(Там само. — С. 166).

Звісна поезія Антоновича з його молодих літ... — йдеться про вірш В. Антоновича « З  колиш
нього», опублікований вперше у 1863 р. в галицькій «Меті». М.Грушевський подає фразу, яка має таку 
авторську редакцію: «Встають вовки сіроманці /  Залізні люде старини /  Твої останні, Україно /  Та 
найвірнішії сини» (Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. — K., 1997. — 
Т. 1. — С. 226).

с. 68 ..ж  «скиївська козаччина» 1855 р .... — цій темі присвятив свою промоційну працю учень 
і небіж М.Грушевського Сергій Шамрай (Шамрай С. Київська козаччина 1855 року. (До історії се
лянських рухів на Київщині). — K., 1928). Праця, яку молодий історик захистив 19 лютого 1928 p., 
стала вагомим внеском в українську історіографію. На відміну від попередніх дослідників теми, вона 
ґрунтувалася на широкій джерельній базі, що дозволило зробити власні новаторські висновки про вплив 
на поширення руху давньої козацької традиції та провідну, найактивнішу участь і роль у ньому найза- 
можнішого селянства.

«сКиевская старина»  з пок[ійним] Лазаревським в головах, можна сказати, займалася скла
данням акту обжалування на сю буржуазію... — ця теза М.Грушевського виглядає щонайменше 
спрощенням. Щодо «головування» О.Лазаревського, то він офіційно не був редактором історико- 
етнографічного та літературно-художнього часопису, що виходив у Києві у 1882—1907 pp. (1907 р. під 
назвою «Україна»). Проте як один із фундаторів видання відігравав провідну роль у його концепції та 
тематиці. Усі роки був провідним співробітником журналу, до публікації в якому підготував 315 матері
алів. З а  часів редагування Є.Кивлицького (1890—1893) здійснював наукове керівництво часописом, у 
його будинку відбувалися зібрання редакційного комітету. М.Грушевський вважав О.Лазаревського 
неофіційним редактором «Киевской старины» (див.: Палієнко М. «Киевская Старина» у громадсько
му та науковому житті України (кінець X IX  — початок X X  ст.). — K., 2005. — C. 47—57).

с. 6 9 —70 Убоялась «соціалізації фортепіанів» ,  як незвичайно влучно, з свого становища, 
схарактеризував нашу революційну соціалізацію один з  лідерів соціалістів] -федералістів на сто
рінках свого органу — найвірогідніше, йдеться про публіцистичну працю А.Ніковському або С.Єфре- 
мова — лідерів Української партії соціалістів-федералістів, редакторів газети «Нова рада».
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с. 70 ...«Українська радикальна партія» ... — партію ліберально-народницького напряму ство
рила восени 1904 р. у Києві група, що відкололася від Української демократичної партії. Лідери: Б. Грін- 
ченко, С.Єфремов, М.Левицький, Ф.Матушевський, Л.Юркевич. УРП розгорнула широку видавни
чу діяльність, у 1904—1905 pp. видала у Львові та Петербурзі велику кількість політичних брошур. 
З  початком Першої російської революції разом з іншими партіями стала організатором «Просвіт» і 
різних гуртків. У грудні 1905 р. об’єдналася з Українською демократичною партією в Українську 
демократично-радикальну партію (УДРП). Гуртувала помірковану українську інтелігенцію. Програма 
побудована на принципах парламентаризму та федералізму. УДРП мала своїх депутатів у І та II Дер
жавних Думах. 3 1906 р. партія видавала газету « Громадська думка» (згодом « Раду» ) та журнал « Нова 
громада», у 1917—1918 pp. її центральним органом стала газета «Новарада». У 1907—1917 pp. УДРП 
була складовою частиною міжпартійної організації — Товариства українських поступовців. На початку 
квітня 1917 р. трансформувалася в Союз українських автономістів-федералістів, на конференції УДРП, 
що відбулася 25 червня 1917 p., перейменована на Українську партію соціалістів-федералістів.

...старого автора « Крашанки»  — йдеться про видання: Куліш П. Крашанка русинам і полякам 
на Великдень 1882 року. — Львів, 1882. У цій праці П. Куліш намагався поширити свою точку зору 
про відносини між Польщею і Україною в минулому на розгляд сучасних йому українсько-польських 
взаємин. З  науковою критикою «Крашанки», яку не могла позитивно сприйняти галицька інтелігенція, 
виступив І.Франко.

с* 71 ...і я для себе вважав обов'язком піти в тісніший контакт з сими «смальчишками»... —
про співпрацю М.Грушевського з У П СР див. у цьому том і тек сти  т а  коментарі до праць: «С о 
ціальна і політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp.»; «Л и ст  від професора Мих[айла] 
Грушевського [ до Мирослава Січинського]» (2 3  серпня 1919 р .); « Л и ст від М.Грушевського [у  від
повідь на запросини до Америки] »  (2  вересня 1919 р .); [Л и с т ]  «До редакції «Вперед»-у уЛьвові»  
(2 9  ж овтня 1921 p .).

с. 76 ..здається помилковою позиція, зайнята III Інтернаціоналом... що на Україні може 
бути тільки одна комуністична партія — большевиків... — Комуністичний Інтернаціонал (Третій 
Інтернаціонал) як міжнародна організація комуністичних партій був заснований з ініціативи В.Леніна 
на І Всесвітньому конгресі, що проходив 2 —6 березня 1919 р. в Москві. Комуністичні і соціалістичні 
групи на конгресі презентували 51 делегат з 19 країн. Основною метою створення Комінтерну була 
«світова пролетарська революція». На II конференції закордонних членів У П С Р, що відбулася 22—24 
травня 1920 р. у Празі, було заявлено про солідарність з  III Інтернаціоналом і необхідність проводити 
діяльність партії на платформі Комінтерну. Проте конференція утрималася від вступу до III Інтернаціо
налу, не маючи на те відповідного мандату від вищих партійних інстанцій. У листі до секретаря Ц К 
КП (б)У  С.Косіора від 19 липня 1920 р. М.Грушевський заявив про те, що «У П С Р відкинула бороть
бу з Радянською Росією» та приймає принципи й поділяє завдання III Інтернаціоналу. Одночасно ця 
заява супроводжувалася застереженням, що угода У П С Р та КП (б)У  можлива за умови підтримки 
більшовиками принципу національного самовизначення та передачі «влади в Українській С Р Р  україн
ським радянським партіям і то як можна швидче» (Великий Українець...— С. 270—272). Ус і тенденції 
щодо порозуміння з більшовиками, визнання радянської платформи, консолідації з  принципами III Інтер
націоналу в тактичних планах М .Грушевського та Закордонної делегації У П С Р виходили «з інтересів 
світової революції».

Пізніше, на IV конференції У П С Р за кордоном, що відбулася 18—23 січня 1921 р. у Празі, було 
висловлене побажання, щоб Закордонна делегація й надалі всіляко використовувала можливість інфор
мувати революційно-соціалістичні організації Західної Європи й Америки, які стоять на платформі III 
Інтернаціоналу, про становище на Україні. Першим кроком у цій справі було запропоновано видати та 
поширити меморандум до III Інтернаціоналу, в якому звернути особливу увагу на «освітлення політики 
Російської комуністичної партії, її обласної організації — Комуністичної партії большевиків України та 
сучасного радянського уряду на Україні» (Борітеся — Поборете! — 1921. — №  7 (Лютий—Березень). —
С. 55).

с. 78 В центрі платформи У[країнської]  п[арти]  с[оціалістів]-р[еволюцюнерів]... права на 
землю і права на повний продукт праці — названі головні принципи про скасування приватної власнос
ті на землю були покладені в основу як програми У П СР, прийнятої на II з ’їзді партії 15—19 липня 1917 р. 
(Багатопартійна українська держава на початку X X  ст.: Програмні документи перших українських по
літичних партій. — K., 1992. — С. 21—22), так і проекту «Програми Української партії соціалістів-ре- 
волюціонерів» (розділ «Програма економічного будівництва»), над яким у серпні 1920 р. — січні 1921 р. 
працювала група Закордонної делегації У П СР у складі М.Грушевського, О.Жуковського, М.Чечеля, 
М.Ш аповалата М.Ш рага (Борітеся — Поборете! (Відень). — 1922. — №  6 (Лютий). — С. 33).
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с. 83 ...ради, оЄєднані Центральною Радою, що засіла в кімнаті сестер українського шпита
лю при Володимирській улиці в Києві — йдеться про приміщення українського клубу «Родина» на 
Володимиреькій, 42. Літературно-мистецьке громадське зібрання засноване 1911 р. як спадкоємець 
Українського клубу після закриття останнього царською адміністрацією. Відповідно до рішення загаль
них зборів в роки Першої світової війни в приміщенні клубу був відкритий лазарет на 50 осіб, який 
утримувався на пожертви членів «Родини». Впродовж 1914—1915 pp. надали допомогу 1284 пораненим 
і хворим. У 1915 р. члени клубу влаштували притулок для дітей-біженців, першу українську гімназію 
для дітей галичан, вивезених до Києва під час окупації Галичини російською армією. У березні 1917 р. 
ця гімназія була перетворена на 1-шу українську гімназію ім. Т. Шевченка. З а  традицією попередника, 
Українського клубу, «Родина» була осередком Товариства українських поступовців (Т У П ). З  перших 
днів після падіння царату клуб став центром українського національного життя. 3—7 березня 1917 р. в 
його приміщенні відбулися збори українських партій і громадських організацій, на яких була утворена 
Українська Центральна Рада. Протягом березня—червня 1917 р. тут працював провід Української 
партії соціалістів-федералістів (У П С Ф ), Товариство шкільної освіти. З а  Центральної Ради клуб став 
місцем проведення зборів численних товариств та установ. Тут проходили організаційні збори Педаго
гічної академії, Всеукраїнської спілки лікарів, Українського товариства архітекторів, Ради спілки учителів- 
українців м. Києва, засідання секцій І Всеукраїнського агрономічно-економічного з'їзду тощо.

...і, нарешті, фракції с[оцимістів]-р[еволюцц>нерів] центру на Всеукр[аїнськім]  трудовім 
конгресі... — текст резолюції див: Трудова Республіка (Вінниця). — 1919. — №  13. — 13 лютого. — 
С. 2. Детально див. у цьому том і працю «Соціальна і політична боротьба в Україні в 1917—1918—
1919 pp.» т а  коментар до неї.

с. 85 ...в основу програми « Громади»...  — першу українську політичну програму подав М .Дра
гоманов у першому випуску українського політичного, літературного і наукового збірника « Громада», 
який він видавав у Женеві у 1878—1879 pp. та 1882 pp. за участю М.Павлика і С.Подолинського: 
Драгоманов М. Переднє слово / /  Громада. Українська збірка, впорядкована Михайлом Драгомано- 
вим. — Женева, 1878. — №  1. — С. 1—101 (дата: ЗО Апр. 1878). «Переднє слово» та «Програму 
«Громади»», укладену М.Драгомановим, М.Павликом і С.Подолинським 1880 p., М.Грушевський 
передрукував у виданні: 3  починів соціялістичного руху. Мих[айло] Драгоманов і женевський соціяліс- 
тичний гурток /  Зладив М.Грушевський. — Wien, 1922. — С. 103—150; 150—152.

...«Вільної спілки» Драгоманова... — перший проект програми товариства «Вільна Спілка» — 
«Вольний Союз» був розроблений на основі проекту «Програми діяльності й організації української 
соціально-революційної партії на федеративних началах» (1883) В.Мальованого в результаті тривалих 
дискусій з М.Драгомановим за участю народовольця В.Сухомлина. Проект ставив за мету об'єднати 
опозиційні сили в Україні для встановлення політичної свободи в Російській імперії. Другий варіант, 
доопрацьований і доповнений М.Драгомановим, вийшов друком у 1884 р. в Женеві: [Драгоманов М.] 
Опыт украинской политико-социальной програмы /  Свод и объяснения М .Драгоманова. — I. Проэкт 
оснований устава украинского общества «Вольний Союз» — «Вільна Спілка»; II. Объяснительная 
записка к проэкту Устава оснований украинского общества «Вольний Союз» — «Вільна Спілка». — 
Женева, 1884.

с. 87 Прошу собі пригадати конституцію нашої старої республіки XVII в. — йдеться про 
Конституцію Пилипа Орлика, укладену 1710 р. та затверджену шведським королем Карлом XII. Укра
їномовний (староукраїнською) оригінал Конституції виявили в листопаді 2008 р. співробітники ЦДІАК 
України О.Б.Вовк та Г.В.Путова в Російському державному архіві давніх актів. З  новітніх публікацій 
документа див.: Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія /  Підготувала О.Б.Вовк / /  
Архіви України. — 2010. — №  3—4. — С. 145—166; «Пакти і Конституції» Української козацької 
держави (до 300-річчя укладення). — Львів, 2011.

с. 88 ..як «земля», проектована законом Центральної Ради... — йдеться про Закон про поділ 
України на землі, прийнятий Малою радою 6 березня (н. ст.) 1918 р. (Українська Центральна Рада. 
Документи і матеріали: У двох томах. — K., 1997. — Т. 2. — С. 181—182). Цій проблемі М.Грушев
ський присвятив окрему публіцистичну статтю «Новий поділ України» (див.: Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 77—80). Вважаючи старий імперський поділ на пові
ти і губернії застарілим і непридатним для України, М. Грушевський створив проект нової адміністративно- 
територіальної системи відповідно до природних, історичних і культурних реалій України. Цей оригі
нальний і гармонічний адміністративно-територіальний поділ ніколи не був запроваджений.

с. 90 ...«Обществом соединенных славян»... — йдеться про таємну політичну організацію, за 
сновану на початку 1823 р. у Новограді-Волинському колишніми членами Товариства першої згоди, 
офіцерами А. і П. Борисовими та учасником польського визвольного руху ЮЛюблінським. До складу
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товариства входило понад 50 офіцерів із військових частин, що дислокувалися на Волині та Київщині. 
Головні засади відображені у програмних документах — «Клятвенній обіцянці» і «Правилах», в основі 
яких лежала ідея панславізму. Товариство ставило за мету звільнення слов’янських народів від деспо
тичної абсолютистської влади, знищення кріпацтва, встановлення республіканського ладу та об’єднання 
у федеративний союз. У вересні 1825 р. об’єдналися з Південним товариством декабристів зі збережен
ням своєї управи, під час виступу Чернігівського полку приєдналися до повстанців.

с. 91 . . . «Ukraina irredenta»  Волинського... — йдеться про працю «молодого» радикала, пред
ставника Русько-української радикальної партії Юліана Бачинського «Україна irredenta» (1895), у якій 
автор обґрунтував партійний постулат політичної самостійності України. Див. так ож  у цьому том і 
коментар до с т а т т і  «Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства».

«Самостійної України» РУП... — йдеться про програму першої в Наддніпрянській Україні по
літичної партії — Революційної української парти (Р У П ), створеної на початку 1900 р. Вперше ви
дана окремою брошурою: Самостійна Україна. — Львів: Видання РУП (№  1), 1900.

...пригадати виступи групи НУП, що вийшла з РУП... — йдеться про Українську народну 
партію — першу українську партію самостійницького напряму в Наддніпрянській Україні, яка об’єднала 
прихильників націоналізму та ідеї боротьби за створення національної незалежної України. Заснована 
М.Міхновським у 1902 р. До УНП увійшли націонал-радикальні члени РУП. Основними засобами 
досягнення поставленої мети — здобуття незалежності України — партія вважала страйки та збройне 
повстання. Політичне кредо партії сформоване М.Міхновським у його «Десяти заповідях У Н Т» та 
лозунгу «Україна для українців». Після 1907 р. діяльність партії занепала; у грудні 1917 р. члени УНП 
створили Українську партію соціалістів-самостійників.

...і ріжні націоналістичні брошури, які стали появлятись особливо перед війною... — цими 
брошурами М.Грушевський не лише цікавився, але й збирав їх до своїх приватних книгозбірень як у 
Львові, так і Києві. Так, після арешту вченого, що відбувся 28 листопада 1914 p., жандарми Київсько
го губернського управління під час першого обшуку відібрали та спакували в кошики листування, фото
графії, рукописи, щоденники, фінансово-господарські та майнові документи, книги ( ЦДІАК України. — 
Ф . 274. — On. 1. — Спр. 3320. — Арк. 155—164 зв.). Окремі книги склали групу «речових доказів» 
для звинувачення в австрофільстві та сепаратизмі. До цього списку потрапили не лише суспільно-політичні 
праці вченого, але й добірка видань Української радикальної партії, що вийшли у Львові 1905 p., зо
крема: «Платформа Української радикальної партії», «Дядько Дмытро» [Д. Антоновича], «Хто народо
ві ворог?» [М.Грінченко], «Як люде прав собі добувають?» [С.Єфремова], «Швейцарська спілка» 
[М.Драгоманова], «Хто з чого живе?» [С.Дікштейна], «Чого нам треба?» [Б.Грінченка], «Як зана
пащали людей на війні» [В.Дурдуківського], «Як визволитися з бідности робочим людям?» [С.Єфре
мова], «Про вибори послів до народної ради» [Ф.Матушевського], «Чому у нас досі нема доброго 
ладу?» [Б.Грінченка] (Там само. — Арк. 125—126).

Шевченко як провідник соціальної революції
Подається за першодруком у виданні: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  1 (Вере

сень). — С. 52—54. Без підпису. Без дати.

Стаття належить до серії шевченкознавчих праць М.Грушевського (див. коментар до с т а т т і  
«Шевченкові роковини»). У ній автор, ідучи за своїми попередниками, зокрема Ф.Вовком, представляє 
Т.Шевченка «апостолом і пророком соціал-революціонерів». Цю ж тезу ширше обґрунтовує у своїй 
праці «Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конфе
ренціях закордонних членів партії» (див. у цьому том і). На думку сучасного дослідника С.Плохія, 
«реінтерпретуючи традицію українського національного руху, Грушевський відкривав шлях для майбут
нього залучення більшовиками окремих елементів українського національного наративу» (Плохій С. 
Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. — K., 2011. — С. 228).

с* 95 ...написав сорок літ тому ФІСЛовк (під псевдонімом Сірко) в згаданій своїй стат т і ... —
див.: С-о [Ф.К.Вовк]. Т .Г Шевченко і його думки про громадське життя. Уваги впорядчика І  І  Громада. 
Українська збірка /  Впорядкована Михайлом Драгомановим. — Geneve, 1879. — С. 39—95.

..л нагоди виходу празького « Кобзаря» , 1876 року — йдеться про видання: Шевченко Т.Г. 
Кобзарь: [В 2-х т.]: — Прага, 1876. — Т. 1: 3  додатком споминок про Шевченка писателів Тургене
ва, Полонского; T. 2: 3  додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина. «Кобзар», ви
даний О.Русовим коштом Київської Старої Громади, був першою спробою повного зібрання усіх відо
мих на той час поезій Шевченка. Перший том (накладом 4 000 прим.) був призначений для легально-
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го поширення на підросійській Україні, друкувався з  цензурними викресленнями. У другому (накладом 
1 000 прим.), що призначався для розповсюдження в Буковині, Галичині та Закарпатті, зібрані поза- 
цензурні твори Т. Шевченка, заборонені в царській Росії, або ті, які раніше друкувалися з купюрами чи 
в переробках. Окремі поезії подані в обох томах. До видання увійшли 16 творів Т. Шевченка, раніше не 
друкованих.

с. 96 ...гасло, поставлене на обгортці cd книжки, вийняте з Шевченкового «Кавказу»... —
йдеться про гасло «Борітеся — Поборете» з поезії Т.Шевченка «Кавказ» (Шевченко Т. Повне зі
брання творів у дванадцяти томах. — K., 2001. — Т. 1: Поезія 1837—1847. — С. 343—347).

В однім з листів (до Лазаревського) він дав парафразу сього гасла: «На те  лихо, щоб з ним 
битись» ... — йдеться про шевченкову фразу з поезії «Не додому вночі йдучи», яка має редакцію: «Н а 
те й лихо, щоб з тим лихом битись». Послання опубліковане вперше під назвою «Н а Різдво» (1860), 
наступна публікація під назвою « Ф .М .Л —з —р —скому» вийшла у 1862 р. Вірш звернений до 
Ф .М  .Лазаревського ( «прочитай оцю цидулу» ) — одного з  найближчих друзів поета на засланні. Один
із автографів поезії зберігається в альбомі Лазаревських (Шевченко Т. Повне зібрання творів у два
надцяти томах. — K., 2001. — Т. 2: Поезія 1847—1861. — С. 169, 662—664).

Між Москвою й Варшавою
Вперше всі чотири розділи статті опубліковані окремо в американських часописах: розділ перший під 

заголовком «Між Москвою і Варшавою» (датований 9 червня 1920 р.) побачив світу газеті: Народна воля 
(Скрентон). — 1920. — Ч. 76. — 26 червня. — С. 2; другий розділ під заголовком «Україна і московські 
большевики» (без дати) в газеті: Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — №  90. — 27 липня. — С. 2; третій 
розділ під заголовком « Наслідки більшевицької політики на Україні» (датований 12 липня 1920 р.) в газеті: 
Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — Ч. 100. — 19 серпня. — С. 2; четвертий розділ під заголовком «Між 
Москвою і Варшавою» (датований 15 вересня 1920 р.) в газеті: Народна воля (Скрентон). — 1920. — 
Ч. 123. — 14 жовтня. — С. 2. Повний текст статті вперше надрукований у журналі: Борітеся — Поборете! 
(Відень). — 1920. — №  2 (Жовтень). — С. 1—18. На початку тексту зазначений автор: Мих. Грушев
ський. Автограф II—IV розділів статті (копія рукопису під копірку) зберігається: ЦДІАК України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 185. — Арк. 1—2 зв.; 6—7 зв.; 4— 4 зв.; 3—3 зв.; 5—5 зв.

Подається за виданням «Борітеся — Поборете!»

Стаття «Між Москвою й Варшавою» разом працею «Україна, Польща й Росія» (див. т е к с т  і 
коментар у цьому том і) становлять тематичний блок, пов’язаний з реакцією М.Грушевського на під
писання Варшавського договору. Бібліографічний огляд проблеми див. у коментарі до с т а т т і  «Укра
їна, Польща й Росія».

с. 98 ...ріжні Курдиновсыа, Пилипчуки, Лівиуркі... — йдеться про представників дипломатич
них місій, які здійснили перші кроки до зближення У Н Р і Польщі, обумовлені складною військовою 
та політичною ситуацією в Україні у 1919 р. З  кінця 1918 р. до квітня 1920 р. (підписання Варшавської 
угоди) Польщу відвідали чотири українські місії на чолі з  В .Прокоповичем, Б.Курдиновським, П.Пи- 
липчуком, А.Лівицьким. Детальніше див. коментар до с т а т т і  «Ліквідація К ом ітету  незалежної 
України».

...аж поки остання умова 22 JV  не відкрила всея наготи cd ганебної політики! — йдеться про 
Варшавську угоду (політичну і торговельно-економічну конвенцію) між Польщею та У Н Р, підписану 
22 квітня 1920 р. у Варшаві головою української делегації, міністром закордонних справ УН Р А .Л і
вицьким та головою польської делегації, міністром закордонних справ Польщі Я.Домбським (деталь
ніше див. коментар до с т а т т і  « Україна, Польща й Росія»).

с. 99 Затаїв трактат перед народом... — йдеться про Зборівський договір, укладений між 
кримським ханом Іслам-Гіреєм III і польським королем Яном II Казимиром Ваза після Зборівської 
битви 1649 р. Битва відбулася між українським військом на чолі з  Богданом Хмельницьким і татарським 
військом на чолі з кримським ханом Іслам-Гіреєм III, з одного боку, та польською армією — з другого, 
в роки національної революції 1648—1676 pp. У результаті битви, яка велася з перемінним успіхом 
сторін, хан вступив у переговори з королем, після проведення яких наполіг на припиненні воєнних дій з 
боку Б.Хмельницького проти Польщі й уклав з королем договір, на умови якого Хмельницький зму
шений був погодитися. Умови договору передбачали: укладання «вічної приязні» і надання взаємодопо
моги «проти спільного ворога»; зобов’язання Речі Посполитої виплачувати ханові щорічну данину; 
заборону татарам нападати на землі Речі Посполитої; залишення 40-тисячного Війська Запорозького 
«при давніх волостях»; дозвіл короля на залучення ханом для допомоги Війська Запорозького; дозвіл
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татарам брати ясир на українських землях під час повернення до домівок тощо. Зборівський договір, як 
і всі інші періоду національної революції, не оголошували, але козацька старшина була обізнана з його 
змістом.

с. 100 ...і в свслй декларації з 24 травня отеє напятнувала поведения Петлюри і тов[аришів]  
безоглядно — у декларації III конференції закордонних членів української партії соціалістів-революціоне- 
рів, яка відбулася 22—24 травня 1920 р. в Празі, зазначалося: «Всякі договори Петлюри й його пред
ставників та агентів з Польщею і иньшими державами, а також приватними організаціями та особами, 
заключені від імені України, очевидно, є не дійсні, бо не мають ніякого формального права й Україну ні до 
чого правно зобов'язати не можуть» (Борітеся — Поборете! — 1920. — №  1 (Вересень). — С. 63).

с. 101 ...прийняли назву комуністів... — йдеться про завершальний етап становлення бороть- 
бизму, який 6 серпня 1919 р. закінчився злиттям У П С Р (комуністів—боротьбистів) з  УСДРП (неза
лежними лівими) в єдину Українську комуністичну партію (боротьбистів). Партія, яка налічувала за 
різними даними від 5 до 15 тис. членів, виступала за радянську форму влади в Україні. Претендуючи на 
владу разом з КП (б)У , більшовики розглядали її як серйозного конкурента. Лідери У К П (б) — Г. Ми
хайличенко, В. Еллан-Блакитний, О.Шумський, П.Любченко, В.Чумак, Г.Гринько.

с. 102 Боротьбисти ввійшли в склад Всеукраїнського ревкому... — до Всеукрревкому (тим
часового найвищого надзвичайного органу радянської влади в Україні), створеного 11 грудня 1919 p., 
від боротьбистів увійшов Г .Ф .Гринько. Наприкінці лютого 1920 р. Всеукрревком припинив своє існу
вання і дав життя Раднаркому під керівництвом Х.Раковського і ВУ Ц ВК  на чолі з  Г.Петровським.

Укр]аїнські]  соціалісти~револ[юціонери]  (центр) на своїй конференції на початку лютого 
с.р. винесли резолюції... — один із пунктів резолюції конференції, що відбулася 14—19 лютого 1920 р. 
у Празі, конкретизує цю тезу М . Грушевського: « Переходовою формою від нинішнього стану річей на 
Україні до організації радянського уряду, на гадку конференції, була б найкраще організація спільного 
уряду з тих, які тепер існують: Київського комуністичного уряду УСР і соціалістичного уряду УНР. 
Сей уряд мав би зайнятись негайною організацією радянської власти на місцях і скликав би Конгрес 
трудових рад України, який би організував дефінітивне радянське правительство» (Борітеся — Побо
рете! — 1920. — №  1 (Вересень). — С. 57).

На чом Комісаріату нар [одної ]  освіти стояв весь час українець — йдеться про члена У КП 
(боротьбистів) О.Шумського, який обіймав посаду наркома освіти у 1919 р., та Г. Гринька, який змінив 
його на цій посаді у 1920 р.

..як перехід галицького війська доДешкіна... — 6 листопада 1919 р. представники УГА у складі 
А.Ерле, ОЛисняка та О.Левицького підписали сепаратний договір з командуванням Добровольчої армії 
про перехід галицького війська у повному складі на бік останньої за умови не воювати проти Армії УНР. 
Детально див. коментар до «Л иста від проф[есора]  М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 p.).

Декретом 8 лютого, винесеним без волі й участі українського народу, була проголошена феде- 
рація Української Совітської Республіки з Совітською Російською Республікою — очевидно, йдеть
ся про перший крок до відновлення унітарної держави, здійснення централізації військового і народно
господарського управління на території радянських республік — декрет Всеросійського Ц В К  від 
1 червня 1919 р. (автор, ймовірно, помилково зазначив дату 8 лютого), який оформив воєнно-політичний 
союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви та Білорусії. Наступним кроком щодо обмежен
ня суверенітету України стало підписання 28 грудня 1920 р. договору між Р Р Ф С Р  та УСРР про госпо
дарський і воєнний союз, але це вже відбулося після написання М.Грушевським даної статті.

с. 103 ...боротьбисти в часті своїй рішили влитися в Російську комуністичну партію — за
гальна партійна конференція УКП (б) 14—20 березня 1920 р. ухвалила постанову про саморозпуск партії 
та організований вступ до КП(б)У. Рішення про прийняття боротьбистів у ряди КП(б)У було ухвалене 
на її IV конференції, що відбувалася одночасно в Харкові (17—23 березня). Загалом до КП(б)У вступи
ли близько 4 тис. боротьбистів, з  них на відповідальних посадах в КП(б)У та державному апараті працю
вали 554, О.Шумський 15 квітня 1920 р. був обраний до Політбюро і Оргбюро Ц К  КП(б)У, В.Блакит
ний завідував у Ц К  відділом по роботі з селом. М.Грушевський називає КП(б)У російською партією, бо 
такою вона була за суттю, так як засновувалася як складова і невід'ємна частина РКП  (б).

с. 104 ...так само, як і незалежні соц[іал]-демократи... — ядро Української комуністичної 
партії утворила також УСДРП (незалежні ліві). Об'єднавшись у серпні 1919 р. з У П СР (комуністами- 
боротьбистами) в Українську комуністичну партію (боротьбистів), так само в березні 1920 р. влилися
КП(б)У.

Центральний комітет КП(б)У, вибраний після гетьманщини, був викликаний з України і 
розпущений... — КП (б)У  була задумана й створена як складова РКП  (б), тому втручання Москви в 
кадрові питання, особливо щодо керівних органів, було правилом, а не винятковим випадком.



КОМЕНТАРІ 413

с» 105 Село замкнулося в собі, відмежувалось від ласта й живе свсИм життям  — стан тогочас
ного села за враженнями В.Винниченка передає М.Шаповал у своєму листі до М.Чечеля від 2 жовтня
1920 p.: «Села. В селах все є: свої школи, гімназії, інженери, спеціалісти, господарство. Село — непри
ступна фортеця. Туди хтось може попасти лише через протекцію українця якогось. Національна свідомість 
росте буйно вгору. Робітництво також розбіглось на села, і спекулює як посередник між містом і селом. 
Власть вся в руках жидів, яких мінімум 70 % в складі влади. Ніяких рад нема. Виключно особиста влада» 
(Марочко В. «ЩочутизУкраїниіКиєва...»: Невідомі листи Михайла Грушевського 1919—1922 років І  І  
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — K., 2005. — Вип. 14. — С. 89).

с. 1 06 ...тдступлення галицьких полків від червоного війська в момент польського наступу — 
черговою ланкою в ланцюжку галицької трагедії стало «почервоніння» УГА. Договір з більшовиками, 
як і з Денікіним, уклали представники армії таємно та без відома й згоди вояцтва. Оприлюднений 
1 січня 1920 р. на віче у Вінниці, задекларував відданість новому союзникові (див. коментар до « Лис
тів до молоді»). Внутрішній розкол УГА фактично ліквідував її як самостійну військову одиницю. 
Наступницею Української галицької армії стала Червона українська галицька армія. З і свого боку, 
більшовицьке керівництво із наближенням війни з Польщею прагнуло примножити свої сили. Частина 
галицького вояцтва, зі свого боку, повірила, що за допомогою Червоної армії можна звільнити Галичину 
від поляків. Проте погляди на вихід із безвихідного становища були різними, і в середовищі молодих 
офіцерів ЧУ ГА був створений таємний комітет для підготовки антибільшовицького виступу. Відомості 
про підписання Варшавського договору та спільний наступ Дієвої армії і польських військ на Київ при
скорили повстання. На думку дослідників, головною стратегічною помилкою стало те, що повстання 
галицьких частин випереджувало цей загальний польсько-український наступ. 23 квітня бригади ЧУ ГА 
несподівано атакували частини радянської армії під Вінницею, проте неузгодженість дій прирікла акцію 
на невдачу. Вже 28 квітня проти неприкритих частин ЧУГА вдарила кавалерійська бригада Г.Котов- 
ського, і вони почали відступати. Виступ мав трагічний фінал: галицькі війська взялися роззброювати 
та інтернувати як поляки, так і більшовики, в яких вони на початку року вбачали союзника у боротьбі 
за відновлення української державності в Галичині.

с. 107 Вже літом 1919 р. « головний отаман»... робив зовам серйозні заходи нав'язати від
носини з Врангелевим попередником — ген[ералом] Денікіним... — тут, власне, варто зауважити, що 
це були не стільки заходи Петлюри, скільки зацікавленість в альянсі Денікін—Петлюра лідерів Паризь
кої мирної конференції, насамперед Англії та Франції. У плани організації антибільшовицької коаліції, 
які Антанта активно розробляла влітку 1919 p., однозначно вписувався й об’єднаний військовий по
тенціал Добровольчої армії та армії У НР. До ідеї союзу з російськими білогвардійцями українські по
літики поставилися вкрай скептично. Лише окремі політичні угруповання висловили готовність до тако
го розвитку подій. Український уряд не зробив серйозних кроків, щоб зважити на можливість участі 
УН Р в антибільшовицькій коаліції, яку намагалися створити дипломати Антанти, він планував очисти
ти Україну від більшовиків власними силами. У свою чергу Денікін категорично відмовився вести пере
говори з урядом УН Р і поінформував Антанту про неможливість союзу з Петлюрою. Ця ситуація 
вплинула на міжнародне становище УНР, про що наприкінці серпня 1919 р. звітували з Парижа укра
їнські дипломати: «З а  останні півтора місяці у Парижі наше становище значно погіршилось, так як не 
лише Англія і Америка, але й Франція... рішуче та одностайно стоять тепер всі на Колчакові і Денікі- 
нові, не хочуть слухати про самостійність і чекають з нетерпінням проекту федеративної Росії [...]. 
Зараз увесь центр ваги у військових успіхах армії Петлюри і в силі повстання населення проти більшо
виків. Поряд з цим потрібно, на моє глибоке переконання, особисто Міністрові Закордонних Справ, 
домовившись з Директорією, вступити у безпосередні переговори з урядом Денікіна про військову 
угоду... Проте, важко припустити, щоб така угода відбулась» (цит. за: Ковальчук М. Невідома війна
1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. — K., 2006. — С. 38).

с» 108 За той час Врангель дістав офіціальне признання французького правительства — 
реакцію на визнання Францією повноважень головнокомандувача Збройними Силами Півдня Росії 
(з квітня 1920 р.) та засновника уряду Півдня Росії П.Врангеля містять листи відомого українського 
дипломата К.Мацієвича до С.Петлюри. Так, у кореспонденції з Бухареста від 13 серпня 1920 р. він 
писав: « З  другого боку Франція, як це Ви мабуть вже чули, визнала уряд Врангеля і зробила це мабуть 
знову таки як протест совітської політики Англії і проти її гегемонії. Таким чином народжуються нові 
політичні комбінації, в яких ми знову зустрічаємось з  тією самою боротьбою протилежних інтересів, бо 
визнання Францією Врангеля це є ніщо инше, як спроба вернути собі вплив в нинішній Росії, який вона 
загубила після Одеського скандалу. І знову звертаю Вашу увагу на те, що може скластися для нас така 
ситуація, коли нам буде далеко більш корисніше йти з большевиками, ніж з Врангелем, бо коли боль
шевики будуть мати за собою Англію міцно, то нам є прямий інтерес звернутися до неї за посередництвом
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в справі замирення. Це не означає, що я пропоную Вам розірвати з Врангелем, навпаки, я гадаю, що 
відносно нього повинна вестися наша стара політика зносин з метою українізації його армії, але ніколи 
не варто забувати всякі можливості і шляхи» (Власенко В.М. Невідомі листи Костя Мацієвича до 
Симона Петлюри 1920 р. / /  Пам'ятки: археографічний щорічник. — K., 2009. — Т. 9. — С. 100).

..всяких «бредівціву*... — йдеться про вояків генерала російської армії Миколи Емілійовича 
Бредова, який за часів Української Держави працював у Генеральному штабі української армії. Не ви
знавши влади Директорії, перейшов на бік Добровольчої армії Денікіна. Командував Київською групою 
військ, частини якої 31 серпня 1919 р. увійшли до Києва з боку Дарниці.

...т а  « бермонтову^в»... — йдеться про вояків генерал-майора П .Р .Вермонта-Авалова, пред
ставника пронімецької течії в Білому русі, командувача корпусу Західної добровольчої армії, сформо
ваної в Німеччині з  російських військовополонених та німецьких добровольців, яка разом з підрозді
лами генерала Гольца воювала в Прибалтиці проти більшовицького війська.

...союз врангелгвців з махновцями... — на відміну від інших лідерів Білого руху П.Врангель від
мовився від ідеї «єдиної і неділимої» й проголосив курс федерації, заснований на «вільному воєвиявлен
ні» новопосталих на теренах колишньої Російської імперії державних утворень. Змінив і своє ставлення 
до українського селянського повстанського руху. 13 червня 1920 р. видав наказ №  31/30, в якому ви
магав від своїх командирів «рахуватись з повстанськими загонами Махна».

В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)

Подається за першодруком у виданні: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  3 (Лис
топад). — С. 47—60; 1921. — №  7 (Лютий—Березень ). — С. 28—54. Підпис: Мих. Грушевський. 
Автографи й авторизовані машинописи статті з правками зберігаються: розділ V  ( Ц ДІАК України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 61. — С. 260—261); розділ VI (Там само. — Арк. 234—240); розділ 
V II—X  та додаток («Промови на Люцернській конференції») (Там само. — Спр. 62. — Арк. 1—42; 
43—47). Фрагмент статті передрукований: Михайло С. Грушевський. Вибрані праці. Видано з нагоди 
25-річчя з дня його смерти (1934—1959) /  Зібрав і упорядкував матеріали Микола Галій. — Нью-Йорк, 
I960. — С. 157-169.

Стаття відкриває тематичний блок статей і листів автобіографічного змісту (див. коментар до 
«Л и ста  від М.Грушевського [у  відповідь на запросини до Америки] »  (2  вересня 1919 р .)  і є унікаль
ним джерелом до вивчення діяльності М. Грушевського у перший рік його перебування в еміграції (квітень
1919 р. — квітень 1920 p.), який дає змоіу укласти детальну хронологію перебування вченого в тих чи 
інших європейських столицях, зустрічей з відомими діячами соціалістичних партій Європи, організацій
них заходів із заснування Комітету незалежної України, Українського соціологічного інституту, участі в 
Люцернській конференції тощо.

с. 110 ..Ma першій закордонній конференції, котрою розпочала свою діяльність Закордонна 
делегація У[країнської] п[артїї] с[оціалістів]-р[евалюціонерів]... — конференція відбулася 14— 
19 лютого 1920 р. в Празі (див.: Борітеся—Поборете! — 1920. — №  1 (Вересень). — С. 55—58). 
Статут Закордонної делегації У П С Р див.: Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних перспек
тив (Політична історія У П С Р ). Монографія. — K., 2008. — С. 584—585.

...нового, ширшого складу... — дана стаття дозволяє встановити склад Закордонної делегації 
У П С Р протягом 1919 p.: на початку 1919 р. до неї входили голова М.Грушевський та секретар Д.Ісає- 
вич. Невдовзі до делегації мали долучитися М.Ковалевеький, М.Чечель і М.Шраг, з них М.Ковалев- 
ський як заступник М.Грушевського. Проте, обійнявши посаду в Кабінеті міністрів, він не зміг викона
ти цю місію. Пізніше до делегації увійшов О.Жуковський, а з листопада 1919 р. її членами стали також 
М.Чечель, М.Ш раг і Г.Толмачов.

с* 111 ...(напр., в піднятій мною справі реорганізації Академії наук) — після ліквідації гетьман
ського правління М.Грушевський відстоював позицію повної ліквідації УАН і створення нової академії 
на базі Українського наукового товариства в Києві. 24 грудня 1918 р. за його участю відбулося засідан
ня Ради УНТ, на якому ухвалили рішення про створення комісії для вироблення нового статуту акаде
мії. У цей самий час уряд Директорії УН Р відмінив чинність підписаного 14 листопада 1918 р. гетьма
ном П.Скоропадським закону про заснування УАН, а членам У Н Т доручив переглянути її статут та 
подати пропозиції. 27 грудня були скликані екстрені засідання усіх секцій УН Т, на яких визначили 
головні засади майбутньої академії: пріоритетне право У Н Т бути основою УАН та українська мова як 
офіційна всіх академічних видань. 29 грудня на засіданні Ради М.Грушевський повідомив про роботу



КОМЕНТАРІ 415

комісії над проектом статуту, а на засіданні 2 січня 1919 р. інформував про передачу пакета документів 
уряду Директорії. Проте Директорія не підтримала основні ідеї Грушевського, а подання УНТ, що по
передній статут є «дуже шкідливим з національного українського погляду», не було схвалене. Законом 
від 31 грудня 1918 р. до статуту були внесені лише деякі зміни (українська мова видань й присяга ака
деміків на вірність У Н Р). У зв'язку з політичними обставинами, несхильністю до змін уже створеної 
академічної корпорації, короткочасністю правління Директорії у Києві, виїздом самого М.Грушевсько
го план реорганізації УАН не був реалізований.

с. 112 ...Навіть дипломатичного паспорта... мені не видано — М .Грушевський виїхав з Кам'ян- 
ця-Подільського 31 березня 1919 р. з закордонним паспортом, виданим Подільським губернським 
комісаром УН Р 8 березня 1919 р. Лише 10 жовтня 1919 р. у Відні він отримав дипломатичний паспорт 
(паспорт зберігається в Національному музеї історії України, копія — Історико-меморіальному музеї 
Михайла Грушевського).

..я  був протягом місяця фактичним редактором місцевої газети «Ж иття Поділля»... — див. 
коментар до с т а т т і  « Ж и т т я  Михайла Грушевського від вибуху війни».

...нарад місцевого трудового конгресу... — йдеться про Селянський з'їзд Кам'янецького повіту, 
який проходив 20—22 березня 1919 р. і увійшов в історію під назвою Кам'янецький трудовий конгрес. 
Цій події М.Грушевський присвятив статтю «В  дванадцяту годину», про свою участь у роботі конгресу 
розповідає в автобіографічній статті «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни», витяги з по
станов подає у статті «Між Москвою і Варшавою» (див. у цьому том і).

..зложивши закон про трудові ради, прикладав yd зусилля для того, аби зіставити його не 
здійсненим... — йдеться про «Закон про місцеві конгреси і ради трудового народу», затверджений на 
засіданні Директорії УН Р 8 лютого 1919 р. Детальніше див. у цьому том і працю « Соціальна і по
літична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp.» т а  коментар до неї.

...комітету «охорони республіки»... — див. у цьому том і с т а т т і  «В  дванадцяту годину», 
« Ж и т т я  Михайла Грушевського від вибуху війни»  т а  коментарі до них.

..я  й виїхав з Кам'янця за кордон 20 березня... — за відомостями, поданими в газеті «Життя 
Поділля», М.Грушевський виїхав з Кам'янця-Подільського 31 березня 1919 р. (Життя Поділля. —
1919. — Ч. 87. — 2 квітня). Найвірогідніше, тут допущена помилка, позаяк учений ще 20—22 берез
ня брав участь у роботі Кам'янецького трудового конгресу.

с. 113 Доїхавши за кілька день до Статславова... — див. у цьому том і с т а т т ю  « П ривіт» 
т а  коментар до неї.

..якраз в сім часі [е]с[е]ри дали згоду ввійти до нового кабінету, що формувався в Рівнім — на
початку квітня 1919 р. в Рівному, яке стало місцем осідку уряду УНР, відбулася нарада за участю членів 
Директори, Трудового конгресу, представників українських політичних партій. УСДРП та У П СР (цен
тральна течія) прийшли зі своєю програмою, яка вимагала нового курсу та зміни Кабінету міністрів. По
становою від 4 квітня Директорія У Н Р ухвалила демісію кабінету С.Остапенка та призначила головою 
Ради народних комісарів і міністром фінансів Бориса Мартоса (Директорія, Рада Народних Міністрів 
Української Народної Республіки. Листопад 1918—листопад 1920 pp.: Документи і матеріали. У 2-х томах,
3-х частинах. — K., 2006. — Т. 1. — С. 79). У кабінеті Б.Мартоса за цією постановою посаду міністра 
земельних справ обійняв член У П СР М.Ковалевський. Згодом від У П СР до уряду увійшли ще три мі
ністри (І.Лизанівський — керуючий міністерством преси, І.Паливода — керуючий міністерством пошт і 
телеграфів, Л.Шрамченко — міністр народного господарства). На посаду товариша міністра внутрішніх 
справ У П С Р запропонувала свого кандидата — П.Христюка. Загалом склад нового кабінету був 
есдеківсько-петлюрівським. Незначна участь у ньому соціалістів-революціонерів пояснюється перш за все 
тим, що есери неохоче співпрацювали з Директорією, а по-друге, внутріпартійними протиріччями.

..має зібратись конференція Інтернаціоналу в Амстердамі... — Конференція в Амстердамі 
відбулася 26 —29 квітня 1919 р.

с. 114 ..Хе parti socialiste-révolutionnaire ukrainien. Programme précédé et une notice introduetwe de 
la délégation... — т е к с т  брошури (окрім безпосередньо т е к с ту  програми)  див. у цьому томі.

..яемельний закон Центр[альної] Ради... — цю брошуру виявити не вдалося. Детально про 
підготовку та прийняття земельного закону див.: Верстюк В. Земельне питання у стінах Центральної 
Ради / /  Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. — Львів, 2006—2007. — 
С. 6 4 5 -6 6 3 .

. .L a  lutte sociale et politique en Ukraine, 1917—1918—1919... — т е к с т  брошури див. y цьому томі. 
Моя давніша знайомість з проф. Т.Масариком... — безпосереднє знайомство Т.Масарика з 

М.Грушевським відбулося у Києві за часів Української Центральної Ради. З  травня 1917 р. до березня
1918 р. він перебував у Росії, тричі приїздив в Україну, зокрема до Києва, де провів понад 4 місяці. Тут
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Т. Масарик розгорнув активну діяльність з  формування військового корпусу чеських легіонерів. Спіл
кувався з М.Грушевським, В.Винниченком, О.Шульгиним, С. Петлюрою, брав участь у різних громад
ських заходах, на яких виступав з промовами.

с. 115 Такий характер і мало зроблене в тім часі признання уряду Колчака... — 18 листопада
1918 р. О.Колчак був проголошений «Верховним правителем Росії та Верховним головнокомандувачем 
усіма сухопутними і морськими збройними силами Росії». Навесні—влітку 1919 р. провідники Білого 
руху (А.Денікін, М.Юденич, Є.Міллер) заявили про підпорядкування О.Колчаку, що засвідчило про 
консолідацію руху. Це вплинуло й на міжнародну позицію, адже лідери Антанти спочатку вважали, що 
боротьба з більшовиками в Росії повинна вестить під керівництвом західних держав і не поспішали з 
визнанням «Верховного правителя Росії». 26 травня 1919 р. 5 провідних держав Антанти (Англія, 
Франція, С Ш А , Японія та Італія) направили Колчаку спільне звернення про готовність визнання ад
мірала верховною владою Росії за умови пріоритету демократичних засад та визнання прав національних 
меншин. У відповіді, врученій представникам Антанти в день отримання, 3 червня 1919 p., адмірал 
Колчак підтвердив прихильність двом, запропонованим союзниками, принципам. У своєму посланні, 
надісланому до Омська, столиці Колчака, 24 червня Найвища Рада Антанти повідомляла, що загальний 
тон його відповіді й основні положення співзвучні її пропозиціям й пообіцяла надати допомогу біло
гвардійським арміям і тим силам, які приєднаються до них. Проте питання про визнання верховної 
влади Колчака «де-юре» лідери Антанти обійшли мовчанкою.

...або федерації чорноморської в ширших розмірах, як ми то  собі планували на Укроїш в 
1917-1918 pp.... — цій проблемі М.Грушевський присвятив окремий розділ своєї праці «Н а порозі 
Нової України» — «Орієнтація чорноморська» (Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — 
Т. 4. — Кн. І . — С. 2 3 6 -2 3 8 ).

с. 116 ..діяльність української ласії... — йдеться про українську делегацію на Паризькій мирній 
конференції, яку очолював Г.Сидоренко (з 22.08.1919 — М.Тишкевич). До її складу входили: В.Па- 
нейко, А.Галіп, П.Дідушок, Д.Ісаєвич, В.Колосовський, О.Кульчицький, М.Кушнір, М.Левитський, 
А.Марголін, Б.Матюшенко, А.Петрушевич, О.Севрюк, Ф .Савченко, С.Тимошенко, С.Томашівський, 
С.Шелухін, О.Шульгин та \н. Детальніше див. коментар до «Л и ста  від М.Грушевського [у  відпо
відь на запросини до Америки] »  (2  вересня 1919 p .).

с. 117 ...підтримати претензії Польщі в східноєвропейських землях... — йдеться про постано
ву Найвищої Ради Паризької мирної конференції від 25 червня 1919 p., яка санкціонувала тимчасову 
окупацію Східної Галичини. Детально див. у цьому томі звернення М.Грушевського « З а  Галичину! 
Відозва до світової демократії» (31 грудня 1919 p .), «До народів цивілізованого св іту »  (15 СІЧНЯ

1920 р .) т а  коментарі до них.
...особливо про його голосні 14 пунктів... — йдеться про програму, запропоновану Конгресові 

президентом С Ш А  8 січня 1918 p., відому як «14 пунктів Вільсона». Програма спрямована на від
новлення миру й післявоєнної нормалізації міжнародних відносин. На засадах цієї програми проводились 
переговори під час Паризької мирної конференції, хоча Вільсон і змушений був погодитися на низку 
компромісних рішень. Версальський мирний договір повністю підтримав Вільсона лише стосовно пи
тання про організацію Ліги Націй.

с. 118 ...щоб утворити більш постійне представництво соціалістичних груп нових респуб
лік... — згуртування представників народів колишньої Російської імперії, насамперед соціалістичних 
партій, відбулося навколо Товариства Опіки Нових Республік Східної Європи (інша назва, яку подає 
М.Грушевський, — Комітет незалежності нових республік бувшої Росії), створеного на установчих 
зборах, що відбулися в Женеві 6 січня 1920 p., та журналу « L ’Europe Orientale» («Eastern Europe»). 
Журнал мав підзаголовок «Для оборони нових Республік Сходу», маючи на увазі Естонію, Латвію, 
Литву, Білорусь, Україну, Кубань, Північний Кавказ, Азербайджан, Грузію і Вірменію. З  1 вересня
1919 р. по 16 січня 1920 р. в Парижі вийшли 12 номерів у 10 випусках, у яких М.Грушевський опублі
кував 6 статей (див. у цьому то м і, розділ I I ) .  Видання фактично перебувало під опікою та фінансовою 
підтримкою Комітету незалежної України, заснованого за безпосередньої участі М. Грушевського. Дана 
праця М. Грушевського є найповнішим джерелом до історії згаданого товариства та видання, які вчений 
називав «малим соціалістичним Інтернаціоналом».

с. 120 ...на нашім київськім конгресі 1917року... — йдеться про З ’їзд народів Росії, що відбувся у 
Києві у вересні 1917 р. Цій події М.Грушевський присвятив спеціальну статтю « З ’їзд народів Росії», опуб
ліковану у виданні «L ’Europe Orientale» («Eastern Europe») (див. y цьому томі т е к с т  і коментар).

с* 1213  сих мотивів ми дали почин заснуванню «Комітету незалежної України»... — деталь
но історію заснування, діяльність та обставини ліквідації комітету М.Грушевський описав у статті 
«Ліквідація Комітету незалежної України» (див. у цьому томі т е к с т  і коментар).
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..яке й звернулось до американських організацій з прошениям підмоги — див. у цьому том і 
т е к с т  цього звернення («Поклик [К о м іте ту  незалежної України] »  (2 6  липня 1919р.) т а  комен
тар  до нього.

_запросини прибути на Люцернську конференцію... — конференція в Люцерні відбулася
1—9 серпня 1919 р. У ній взяло участь 50 делегатів, які представляли 19 народів, та багато гостей — 
соціалістів різних націй. М.Грушевський з Д.Ісаєвичем презентували на конференції У П СР. Детальні 
відомості про роботу конференції та участь у ній представників українських соціалістичних партій (У П СР 
та У СД РП ), подані М.Грушевським у розділах V  та VI цієї статті, доповнює звіт з цього форуму 
Д. Ісаєвича, скерований Ц К  У П С Р (див.: Литвин М. « Нашій справі дуже допомогла величезна енер
гія й сама особа Грушевського...» (Маловідомий виступ Дмитра Ісаєвича на конференції Соцінтерну
1919 р.) / /  Confratemitas... — С. 664—674). З а  рішенням Люцернської конференції У П С Р була при
йнята до II Інтернаціоналу. Конференція визнала незалежність і суверенність Української Народної 
Республіки, виступила з протестом проти окупації Східної Галичини Польщею.

..я  з кінцем [липня] вибрався до Люцерни... — тут допущена помилка, йдеться про кінець 
липня, так як конференція відбулася 1—9 серпня 1919 р. Ця помилка виправлена та подана в тексті в 
квадратних дужках.

с. 122 ...на Бернській конференції... — йдеться про першу повоєнну конференцію II Інтернаціо
налу, яка відбулася в Берні 3—10 лютого 1919 р. за участю більшості старих соціал-демократичних 
партій. Головним питанням конференції стало відродження II Інтернаціоналу.

Московський Інтернаціонал уже зав'язавсь... — йдеться про Комуністичний Інтернаціонал (III 
Інтернаціонал), заснований з ініціативи В.Леніна в Москві на установчому з'їзді 2 —6 березня 1919 р. 
Про ставлення Закордонної делегації до Комінтерну див. коментар до с т а т т і  « Українська партія 
соціалістів-революціонерів т а  її завдання. Зам ітки  з приводу дебат на конференціях закордонних 
членів п артії».

с. 123 ..£ерсальського договору... — йдеться про мирний договір, укладений після закінчення 
Першої світової війни між союзниками та Німеччиною 28 червня 1919 р.

с* 131 При сій нагоді я виложив т . Темницькому також свої гадки про потребу постійної 
української інституції... — обговоривши план задуманого Українського соціологічного інституту при 
зустрічі і знайшовши «повне спочутє», М.Грушевський невдовзі подав проект і кошторис УСІ в листі 
до В.Темницького від 21 серпня 1919 р. (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 275. — 
Арк. 98 —99 зв.; 94 зв .—94), який покладений в основу «Проекту Українського соціологічного інсти
туту» (див. у цьому том і). Проблеми УСІ вчений висвітлив також у низці листів і статей, які є важли
вими джерелами до вивчення його діяльності (перелік див. у коментарі до « Проекту Українського 
соціологічного ін с т и т у т у » ) .

с. 133 ..запродавши деякі свої книги на видання «Дніпросоюяу», одержав я невеликий аванс 
на ж иття  — див. коментар до с т а т т і  « Як помогти старому краєві у видавництвах».

...на Женевський конгрес... — перший повоєнний конгрес, на якому було офіційно проголошене 
відродження II Інтернаціоналу, відбувся в Женеві 31 липня — 4 серпня 1920 р.

..Лігою Націй... — йдеться про першу всесвітню міждержавну організацію, створену на Паризь
кій мирній конференції (1919—1920) з метою співробітництва для досягнення миру й безпеки між на
родами. Одним із ініціаторів створення Ліги Націй був Президент С Ш А  Вурдо Вільсон. Статут ор
ганізації, розроблений комісією на чолі з Вільсоном, був схвалений 28 квітня 1919 р. Засновниками 
вважались держави-переможці у Першій світовій війні, а також новоутворені держави — Польща й 
Чехословаччина. Спочатку членами організації стали 44 країни, згодом число їх збільшилося до 52. 
Осідком основних головних органів Ліги Націй була Женева. Неофіційним представником уряду У Н Р, 
а згодом уряду УН Р в екзилі при Лізі Націй був О.Шульгин.

с. 134 ...аж до повороту т . Чечеля з України... — див.: Чечель М. Звідомлення з моєї коман- 
діровки на Вкраїну / /  Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — Ч. 9 (Липень—Вересень). — 
С. 7—16. Детальніше див. коментар до листа  « Від Мих[айла]  Грушевського. До шановних зем
ляків в Америці» (2 0  листопада 1921 p .).

с. 138 ...відновлення старого плану східноєвропейської конференції, що проектувалась весною 
1919р. наПринцевих островах (Принюпо)... — див. коментар до с т а т т і  « Х т о  примирить Схід
ну Європу? »

Проект вступної статт і, виготовлений мною, підпав значним змінам — нова редакція цієї 
статті була об'єднана з наступною працею вченого про проблему створення Ліги Націй та опублікована 
під заголовком «Хто примирить Східну Європу?» (L'Europe Orientale.— Paris, 1919. — №  7. — 
1 Décembre. — S. 193—196) (див. у цьому том і).
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с. 138 В.Панейко... бачив себе змушеним подати ноту до французького уряду і Ради Чоти
рьох... — після оприлюднення польсько-української декларації від 2 грудня 1919 р. керівництво З У Н Р  
висловлювало гнівне обурення, адже доля Галичини вирішувалася без її участі. Водночас ці плани супе
речили ухвалам Паризької мирної конференції, згідно з якими Польща отримувала лише тимчасовий 
мандат на Галичину. Це посилило також внутрішній, розпочатий набагато раніше, конфлікту середови
щі української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції, який ознаменував остаточний 
розкол об’єднаної делегації. На засіданні делегації 5 грудня 1919 р. була висловлена недовіра її членам 
від З У Н Р  В.Панейку та С.Томашівському, яких звинуватили в сепаратизмі. На початку грудня дипло
мати від З У Н Р  вийшли зі складу українського представництва.

с. 140 Я виладив обіжника до українських організацій в Америці... — йдеться про «Лист від 
проф[есора] М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 р.) (див. у цьому том і). Вірогідно, лист був ско
рочений редакцією, так як окремі зауваги щодо його змісту, про які повідомляє сам автор у цій статті, 
у видрукуваному варіанті відсутні.

Пишучи почтою, т . Чечель не вважав можливим поінформувати мене докладніше про пере
говори, які велись з большевиками з участю наших товаришів — огляд листування М.Грушевсько
го з М.Чечелем (див.: Марочко В. «Щ о чути з України і Києва...»: Невідомі листи Михайла Грушев
ського 1919—1922 років / /  Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — K., 2005. — 
Вип. 14. — С .80—93) підтверджує конспіративний характер цього епістолярного діалогу.

...в переддень галицької угоди з Денікіним... — див. коментар до «Л и ста від проф[есора] 
М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 p .).

...і передачі Камянця полякам Петлюрою... — 17 листопада 1919 р. за згодою української 
сторони останню столицю У Н Р окупувало польське військо.

с. 141 ..л  прочитав тексти варшавських декларацій УНР з 2 грудня... — детально див. ко
ментар до звернення «До народів цивілізованого св іту »  (15 січня 1920 p .).

..Л іг GaBàa... — т е к с т  брошури поданий у цьому томі.

...Комітет незал[ежної]  України випустив також аналогічну відозву «До цивілізованого 
світу» по-французьки й англійськи — окрім зазначених брошур відозва «До народів цивілізованого 
світу» від 15 січня 1920 р. була опублікована українською мовою в американських часописах «Свобода» 
і «Америка» (див. у цьому том і).

...при всім його величезнім закордоннім дипломатичнім апараті... — дипломатичні представ
ництва УН Р в Західній Європі діяли на основі закону Української держави від 14 липня 1918 р. З о 
внішньополітична діяльність Директорії У Н Р відображена в численних документах, зібраних у виданні: 
Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917—1924 pp.). Документи і мате
ріали. — K., 2010. — С. 291-549 .

с, 142 ...написав листа до редакції «сL  Humanité»... — згаданого листа, опублікованого в газеті, 
виявити не вдалося.

с. 143 Наші товариші... рішили відійти від уряду УНР... — до коаліційного уряду І.Мазепи, 
сформованого після 29 серпня 1919 p., від У П С Р входили: М.Ковалевський (міністр земельних справ), 
Д.Одрина (міністр здоров’я і опіки), І.Паливода (керівник міністерства пошт і телеграфів), М.Черкась
кий (міністр преси і пропаганди), Н.Григоріїв (в. о. міністра освіти), Л.Шрамченко (державний секре
тар). Після відставки М.Ковалевеького його обов’язки, як радник міністерства, виконував А.Степа- 
ненко, товаришами міністрів працювали члени У П С Р І.Часник і П.Христюк. Праве крило українських 
есерів («центральна течія») після декларації 2 грудня 1919 р. припинило співпрацю з урядом І.Мазепи. 
Настрої та заходи лівих українських груп, насамперед «боротьбистів», щодо організації української 
радянської влади з окремим військом і незалежним від Москви державним апаратом вплинули й на 
українських соціалістів-революціонерів («центральної течії»), що брали участь в уряді УН Р. 10 грудня 
у м. Хмільнику Літинського повіту утворилася Крайова рада з функціями місцевого адміністративного 
органу, до якої входили члени уряду І. Паливода та І.Макух. Вони прагнули реорганізувати провід УН Р 
на засадах радянської форми влади та вступити в переговори з більшовиками для створення незалежної 
радянської України. З  цією метою у Хмільнику була обрана Рада Республіки на чолі з  І.Лизанівським 
як орган «верховної влади» замість Директорії. На нараді, скликаній І.Мазепою на 25 грудня 1919 р. 
з  метою ліквідації новоствореної інституції, та в ході дискусій на міжпартійній нараді, есери не наполя
гали на постановах, прийнятих у Хмільнику, лише домагалися негайного скликання передпарламенту.
7 лютого 1920 р. у Києві відбулося засідання Ц К  У П С Р, на якому прийнята постанова про лояльне 
ставлення до радянської влади та необхідність відновлення легальної діяльності партії. Після підписан
ня Варшавського договору Ц К  У П С Р категорично висловився проти всякої участі в уряді й постановив 
відкликати членів партії навіть з технічно-адміністративних посад.
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Про Мазепу, як я вже сказав, ішли відомості, що він розірвав також всякі відносини з Дирек
торією — як свідчать спогади І.Мазепи та інші джерела, ці відомості не відповідали дійсності (див.: 
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917—1921. — Мюнхен, б/р . — Частина друга. — С. 111 — 
242). Рішення скласти повноваження голова Ради міністрів І.Мазепа прийняв лише після підписання 
Варшавського договору, про що заявив С. Петлюрі під час зустрічі в Могилеві 9 травня 1920 р. 19 
травня 1920 р. офіційно подав у відставку.

с. 144 На його думку, з одержаних грошей я зміг би зложити бібліотеку для Інституту... — 
див. коментар до звернення «В  ім’я української культури і українського імені до всіх вірних дітей 
України за океаном Український соціологічний ін с т и т у т  звертається  з гарячим прошениям по
мочі» [6л. 26  квітня 1923 р.].

с. 146 ...сей трудовий принцип на Україні був прийнятий ще з часів Трудового конгресу — див. 
у цьому том і працю «Соціальна і політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp.».

...(описав її — з проминенням деяких імен, і в листі до українських часописей в Америці) — 
згаданого листа виявити не вдалося.

с. 14 8 Див. мої с т а т т і вч .1 ,2 і4  «Борітеся — Поборете/ »  — див. у цьому розділі с т а т т і :  
« Українська партія соціалістів-революціонерів т а  її завдання. Зам ітки  з приводу дебат на кон
ференціях закордонних членів п ар тії»; « Шевченко як провідник соціальної революції»; « Між  
Москвою й Варшавою»; « На село! (Чергові завдання української трудової інтелігенції) » .

На село! (Чергові завдання української трудової інтелігенції)
Вперше опублікована у виданні: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  4 (Листопад— 

Грудень). — С. 1—19. Підпис: Мих. Грушевський. В кінці подані місце та дата написання: В Празі, 
15.ІХ.1920 р. Автограф (рукопис, оригінал) статті зберігається: ЦДІАК України. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 187. — Арк. 1—44.

Подається за першодруком.

Стаття написана після завершення роботи Закордонної делегації У П С Р над проектом нової про
грами партії. У ній М.Грушевський формулює чергові завдання трудової інтелігенції в організації еконо
мічного, соціального і культурного життя на селі як «забезпечення нашої будучности». Цей своєрідний 
начерк діяльності У П С Р у нових, пореволюційних умовах є продовженням статті «Українська партія 
соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів 
партії» (див. у цьому том і). Автор підносить ідею відродження сільського господарства та кустарної 
промисловості, які здатні забезпечити українське населення товарами власного виробництва, а на пере
хідному етапі можуть бути «одиноким спасением». У листі від 10 грудня 1921 р. до американського 
приятеля В.Кузіва М.Грушевський зазначав: «Раджу Вам прочитати мою статтю «Н а село» в №  4 
«Борітеся», є то програма акції, котру ми переводити хочемо, вернувшися на Україну» (Ц Д ІА К  Укра
їни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 23). У кореспонденції до Т.Починка від 5 липня
1923 р. вчений характеризував її як «програму-тахітит, на дальші часи» (Листи М.Грушевського до 
Т. Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью- 
Йорку, С Ш А  /  Публікація М.Антоновича / /  Український історик. — 1969. — Ч. 4. — С. 95). 
Співзвучним із цієї статтею є також лист М.Грушевського до секретаря Ц К  КП (б)У  С.Косіора (19 
липня 1920 p.), в якому він пропонував допомогу У П С Р у справі залучення селянства до соціалістич
ного будівництва (Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського /  Упоряд.
А.Демиденко. — K., 1992. — С. 270). Є.Чикаленку, який добре знав проблеми села, але не поділяв 
соціалістичні ідеї М.Грушевського, ця стаття видалася «сміхотворно-наївною» (Євген Чикаленко, Во
лодимир Винниченко. Листування. 1902—1929роки /  Упоряд. тавс. ст. Н.Миронець. — K., 2010. — 
С. 314). Так само не сприйняв змальовану ідилічну картину соціалізованого села тогочасний активний 
опонент М.Грушевського ВЛипинський: «Найбільше сумним, одначе, а заразом найбільше характерним 
являється те, що ці милі есерівські фантазії про ідилію соціалізованого села не перешкодили проф. Гру- 
шевському в літі 1921 р. предлагати свої послуги большевикам, які реально і на ділі винищують те саме 
українське село, за долю якого так ніби турбувався есерствующий інтелігент М.Грушевський» (Липин- 
ський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / /  Липинський В. 
Повне зібрання творів, архів, студії. — Київ; Філадельфія, 1995. — Твори: Том 6. — Книга 1. — С. 166). 
На досить виважену думку сучасного дослідника І.Гирича, «висловлюючи готовність повернутися в 
Україну, М.Грушевський аж ніяк не збирався допомагати більшовикам руйнувати село, а якраз навпаки 
силами легалізованої партії есерів хотів зупинити таке руйнування. Він шукав компромісу з більшовика
ми саме для того, щоб врятувати життєві сили українського села і мати передишку для перегрупування
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українських політичних сил в нових умовах совєтської України. [...] З  огляду на врахування реалій часу 
важко заперечити М.Грушевському в логічності його візій сучасного українського життя. Хоча теоре
тично з позиції «чистої» політики більшу рацію мав В.Липинський» (Гирич І. Державницький напрям і 
народницька школа в українській історіографії (на тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава 
Липинського) / /  Михайло Грушевський і українська історична наука.— Львів, 1999.— С. 60—61).

с * 150 Кілька день ттюму закінчилась робота заіраничної групи Української партії софал[істів]- 
революціонерв по виробленню проекту нової програми парти... — питання про перегляд окремих 
пунктів програми У П С Р, прийнятої на II з ’їзді У П С Р 15—19 липня 1917 p., і партійної тактики роз
глядали вже на першій конференції У П С Р за кордоном, що відбулася 14—19 лютого 1920 р. у Празі 
(Борітеся — Поборете! — 1920. — №  1 (Вересень). — С. 55). У «Вступному слові» до проекту від 
1 лютого 1922 р. була детально обґрунтована необхідність її прийняття та обставини підготовки (Там 
само. — 1922. — №  6 (лютий). — С. 1—4). Над проектом нової програми працювала група у складі 
М.Грушевського, О.Жуковського, М.Чечеля, М.Шаповала та М.Ш рага, яка в серпні 1920 р. у Карл
сбад і провела низку засідань-дебатів щодо розроблених розділів. Після обговорення та редагування 
1 вересня 1920 р. первісний проект підписала і прийняла Закордонна делегація. Зредагований проект був 
представлений на IV закордонній конференції, що відбулася в Празі в січні 1921 р. за участі Закордон
ної делегації У П С Р і депутатів партійних організацій у Відні, Празі, Польщі й Галичині (Там само. — 
1921. — №  7 (Лютий—Березень). — С. 55). До поданої редакції проекту програми під час дискусії 
була додатково внесена низка поправок, а в результаті подальшої роботи редакційної групи текст зазнав 
істотних змін, навіть окремі розділи були написані наново. Відтак з великим запізненням остаточна 
редакція проекту програми була подана не від імені IV закордонної конференції У П С Р, а від імені 
членів Закордонної делегації У П С Р М.Грушевського, О.Жуковського, В.Залізняка, П.Христюка, 
М.Чечеля та М.Ш рага, які прийняли на себе всю відповідальність за нього (Борітеся — Поборете! 
(Відень). — 1922. — №  6. — Лютий. — С. 5—46). Дме. також коментар до npauji «Українська 
партія соціалістів-революціонерів. Програма зі вступною довідкою делегації [У П С Р ]» .

...в котрій мав честь брати участь і я — за відомостями, які М.Грушевський подає в листі до 
Т.Починка, він підготував до цієї програми «загальну часть, розділ політичний і культурний» (« З а 
гальні завдання партії і сучасний момент», «Програма політична», «Програма культурна») (Листи 
М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). — С. 95).

с. 156 В с т а т т і т . Чечеля, в котрій він має розвинути свої гадки... — йдеться про статтю: 
Чечель М. Промисловість на українському селі / /  Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  4 
(Листопад—Грудень). — С. 21—38.

с. 157 ...(був то  шевченківський номер місцевої газети) — йдеться про число українського 
народного журналу «Село» (Кам'янець—Подільський. — 1919. — №  11. — 11 березоля) — видання 
Подільської губернської народної управи. У цьому числі, що вийшло з  посвятою «Світлій пам’яти ве
ликого українського поета Т.Г.Шевченка», були подані статті М.Коваля «Життя і доля Т.Г.Шевченка», 
М.Грушевського «Ш евченкове слово» (див. у цьому томі), А.Ж ивотка «К обзарь (памяти 
Т .Г.Шевченка), П.Клепатського «Т.Г.Шевченко — апостол любови, братерства і правди», Д.До- 
рошенка «Чужі люде про Шевченка» та ін. Усі збережені випуски «Села» і, зокрема, згадане, були 
дійсно видрукувані на жалюгідному грубому папері.

с. 158 В Німеччині 3/ 4 наукової літератури стало бібліографічною рідкістю... — М.Грушев
ський, який опікувався формуванням бібліотеки заснованого ним Українського соціологічного інституту, 
був добре обізнаний з цими проблемами. Так, у хронікальній замітці про діяльність УСІ зазначалося: 
«Перший рік його організації [УСІ. — Упоряд.] зайнятий був головно складаннєм бібліотеки — з чим 
треба було особливо поспішати, тому що наукові книги не тільки страшенно дорожіли, але й попросту 
зникали з ринку» (Борітеся — Поборете! — 1921. — №  10. — С. 31—32).

...що писали (в переднім слот до «Громади»)... — М.Грушевський дослівно (за винятком до
даної фрази «котрими по їх гадці мусять бути всі українці, які «додумались до кінця»», а також вилуче
ної фрази латиною «services publigues, fonctions sociale») цитує фрагмент (с. 81) з  «Переднього слова 
до «Громади»» М.Драгоманова (ЗО квітня 1878 p.), яке склало зміст видання: Громада. Українська 
збірка /  Впорядкована Михайлом Драгомановим. — Женева, 1878.

Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства
Вперше опублікована в журналі: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — №  5 (Грудень). — 

С. 1—15. Підпис: М.Грушевський. Автограф (оригінал, рукопис) зберігається: Ц Д ІА К  України: 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 224. — Арк. 1а—26.

Подається за першодруком.
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В основі статті — доповідь М.Грушевського, зачитана на засіданні, організованому Українським 
соціологічним інститутом і празькою групою У П С Р з нагоди 25-ліття смерті М.Драгоманова. Засідан
ня відбулося в Празі 12 листопада 1920 р. за участю членів дипломатичних місій У Н Р, ЗУ Н Р , радян
ської Росії, кубанської української делегації, представників чеських наукових інституцій. Окрім М. Гру
шевського з доповіддю «Соціалістичний світогляд Драгоманова» виступив М.Шаповал. Опрацьовані 
варіанти доповідей опубліковані в журналі «Борітеся — Поборете!» (1920. — Ч. 5 (Грудень)) під ру
брикою: «П ам’яти М.П.Драгоманова. Двадцятип’ятилітні роковини смерти».

Текст, що його М.Грушевський написав у другій половині 1920 p., неприховано виказує тогочасні 
партійні симпатії М.Грушевського. Наукову характеристику внеску М.Драгоманова в розвиток україн
ського руху М.Грушевський підмінив обґрунтуванням програми Української партії соціалістів-револю
ціонерів. У сучасній історіографії громадська і політична діяльність М.Драгоманова докладно висвітле
на: Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У двох томах. — K., 1970; Іванова Р.П. 
Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (II половина X IX  ст.). — K., 
1971. — 235 с.; Himka f.-P. Socialism in Galicia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian 
Radicalism (1860—1890). — Cambrige (M ass.), 1983. — 244 p.; Драгоманов М.П. Вибране: «...мій 
задум зложити очерк історії цивілізації на Україні» /  Упор. Р.С.Міщук. — K., 1991; Скакун О .Ф . 
М .П .Драгоманов как политический мыслитель. — Харьков, 1993\Лисяк~Рудницький I. Драгоманов 
як політичний теоретик / /  Лисяк-Руднииркий І. Історичні есе: [У двох томах] /  Пер. з англ. — K., 
1994. — Т. I. — C. 299—347; Kpyглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгомано
ва. — Чернівці, 2000; Михайло Драгоманов: Документи і матеріали 1841—1994 /  Упор. Г.Болотова,
І.Бутич, Н. Грабова та ін. — Львів, 2001. — 732 с.\Дашкевич Я. Михайло Драгоманов І  І  ДашкевичЯ. 
Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури /  2-ге вид., виправл. й доповн. — Львів, 2007. — 
С. 295-332 .

с. 169 ..вернути на Україну кості славного вигнанця... — останні роки життя (1889—1895) 
М.Драгоманов провів у Болгарії, де працював професором кафедри загальної історії Софійського уні
верситету. Помер 8 (20) червня 1895 р. Похований у м. Софія. Про «болгарську» сторінку в житті 
М.Драгоманова див.: Москаленко В.А. Драгоманов і Шишманов у контексті українсько-болгарських 
науково-культурних взаємин 80—90-х років X IX  ст. / /  Штрихи до наукового портрета Михайла 
Драгоманова: Зб. наук, праць. — K., 1991. — С. 232—247.

...покійник, завидуючи тим, що кінчили своє ж иття на шибениці і під стінкою, але на рідній 
землі... — йдеться про слова М.Драгоманова: «Звісно, я пам’ятаю, що «храбрость не обязательна» й 
розумію, що сидячи в Женеві, мені не слід бадьорити людей (хоч вірте чесному слову: не раз мені оттут 
приходить так, що я завидував тим, кого повісили і розстреляли, і коли б я мав право перед взятою на 
себе працею пітти на шибеницю, я б пішов на неї з  дорогою душею). Та я завше казав і казатиму, що 
тим з українофілів, котрі не хотять рискувати собою, треба в Россії зовсім притаїтись особисто (знать 
не знаю, відать не відаю), та за те за гряницею показувати свою думку ясно і без урізок, щоб була ма
яком для сьміливих. На лихо ж собі й справі наші українофіли завше хотіли бути якоюсь півлегальною 
оппозіцією, півтаємними діячами, — і таким робом подавали сами на себе доноси уряду і не заробляли 
ніякої пошани ні для своїх особ, ні для своїх ідей в громади. Щ о ж буде, коли зовсім вимре українське 
політичне слово за гряницею?!» (Драгоманов М. Листи до Ів.Франка і инших. 1881—1886 /  Видав 
Іван Франко. — Львів, 1906. — №  40: Перший лист до Киян, 8 февр. 1886. — С. 158).

с. 170 Його велика праця про Шевченка... — йдеться про працю М.Драгоманова «Шевченко, 
українофіли й соціалізм» (написана 1878 р.). Надрук.: Драгоманов М. Шевченко, українофіли й со- 
ціялізм / /  Громада: Українська збірка, впорядкована Михайлом Драгомановим. — Женева, 1879. — 
№  4. — С. 101—230. Окреме вид.: Драгоманів М. Шевченко, українофіли й соціялізм /  Друге ви
дане, з передмовою Івана Франка. — Львів, 1906.

с. 171 Він не тільки признав і проголосив, що кирило-мефодїївська програма — при всіх своїх 
слабших сторонах, — «досі є найрозумніше з усього, що вигадало українолюбство» ... — йдеться 
про витяг із ширшого пояснення М.Драгоманова: «Всякому своє, по єго силі! В усякім разі ми, рос- 
сійскі Українці, нічого не тратимо на тому, що признаємо россійску, — «московску», мову за посеред
ню славянску, бо ми єї знаємо й завше знати будемо. Тому ж, хто б у такому признаню побачив яку 
зраду чи шкоду для осібних українських справ, я нагадаю, що таке признане входило в програму 
Кирило-Методівских братчиків 1847 р. Костомарова, Шевченка й і[нших], котра й доси є найрозум- 
нійше з усего, що вигадало українолюбство» ([Драгоманов М.] Чудацкі думки про українску націо
нальну справу /  Написав Михайло Драгоманов. Друге видане /  Накладом Івана Франка. — Львів,
1892. — С. 116).
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Ювілейна збірка матеріалів... — йдеться про збірку, в якій М. Павлик об'єднав матеріали з від
значення 30-ліття громадської і наукової діяльності М.Драгоманова та посмертні згадки про нього: 
Михайло Петрович Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. С пор
третом небіжчика /  Зладив і видав М.Павлик. — Львів, 1896.

с. 172 Здійснювати свою програму братчики намірялися дорогою революційною... — 
М.Грушевський, очевидно, під впливом революційних подій 1917—1920 pp. і керуючись своїми політико- 
ідеологічними симпатіями, суттєво перебільшував наміри членів Кирило-Мефодіївського товариства 
нібито «приготовляти народне повстання». Пор.: Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. /  Упоряд. 
М.І.Бутич, І.І.Глизь, О.О.Франко. — K., 1990. — T. 1—3.

с* 173—174Драгоманов потім, в історичній перспективі, дав і пояснення і навіть певне оправ
дання сьому опортунізмові і лоялізму сих генерацій — який потім молодші покоління пятну вали 
просто як московський сервілізм — йдеться про твердження М .Драгоманова, висловлене в ході по
леміки з Б.Грінченком, про закономірність орієнтації старшого покоління українських діячів (зокрема 
М.Костомарова) на співпрацю з царським урядом: «Московске царство наробило нам чимало лиха, бо 
се такий уряд, котрий наробив і робить лихо й своїм. Але [...] все таки те царство було певною органі
зацією Громадских сил, до котрої пристала й наша Україна і котра все ж таки виповняла й наші націо
нальні завдачі, з того часу як історія склалась так, що ми самі собі не могли їх виповняти. (Звісно, бу
вають в історії і нещастя, а все таки богато правди в слівці, що всякий народ має той порядок, якого він 
заслугує)» ( [Драгоманов М .] Листи на Наддніпрянську Україну Михайла Драгоманова. — Коломия,
1894. — С. 29).

с. 174 ...в найбільшій збірці листів, виданій Павликом (переписка МДрагоманова з МПав
ликом, I—VIII), листів Драгоманова дуже мало — йдеться про видання: Михайло П. Драгоманов. 
Переписка /  Зібрав і зладив М.Павлик. — Львів, 1901. — T. І. — 184 с.; Переписка Михайла Дра
гоманова з Михайлом Павликом (1876—1895) /  Зладив Михайло Павлик; Видав Др. Лев Когут. — 
Чернівці, 1910. — T. II (1876-1878 ); T. III (1879-1881); T. IV (1882-1885 ); 1913. — T. V  
(1886-1889 ); 1910. — T. VI (1890-1891); 1911. — T. VII (1892-1893); T. VIII (1894-1895).

с. 175 ..Драгоманов характеризував їх в листі до киян 1886 р .... — йдеться про так званий 
«перший лист до киян» М.Драгоманова від 8 лютого 1886 р. Це було звернення М.Драгоманова до 
Київської Старої Громади у відповідь на звинувачення з її боку в невиправданій політизації ним україн
ських видань за кордоном та незначну їх ефективність для розвитку українського руху. Велику частину 
відповідальності М.Драгоманов покладав на киян, зокрема вказував на відсутність у женевських ви
даннях авторів з України, невиконання Громадою фінансових зобов'язань, звинувачував київських 
громадівців у національно-політичній бездіяльності та критикував їх за підтримку консервативного про- 
австрійського і клерикального курсу галицьких народовців. Значна частина листа була присвячена 
ідейним суперечкам. М.Драгоманов наголошував, що в публікаціях за кордоном «висказувались в 
перший раз після рукописів Шевченка політично-соціально-культурна программа українська — без 
цензури, перед усім світом, європейським і россійським», що ці публікації відвернули частину української 
молоді від розчинення в російському народницькому русі, змусили галицьких народовців звернути 
увагу на соціальні (а не тільки національно-релігійні) питання. Він намагався довести правильність 
своєї позиції — «потребу поставити український рух на грунт європейський ідейно і географічно», зо
крема, ув'язати його з  інтересами урядів і суспільств європейських країн: «...Україна не може інтересу
вати Европу з національно-діпломатичного боку (тепер навіть Польша з цього боку нікогісінько не ін
тересує), а могла б інтересувати з двох боків: як один з фокусів демократичного строя і як один з фоку
сів росс, прогресивно-культурного руху, як би він був». У листі М.Драгоманов декларував розрив з 
Київською Громадою і бажання виїхати до Америки на викладацьку роботу. Цей лист М.Грушевський 
цитує за: Драгоманов М . Листи до Ів.Франка і инших. 1881—1886 /  Видав Іван Франко. — Львів,
1906. — №  40: Перший лист до Киян, 8 февр. 1886. — С. 153—177.

...українська програма чудесно зрезюмована станіславівським єпископом Пелешом... — М. Дра
го мано в, очевидно, мав на увазі виступ Юліана Пелеша (1843—1896), щойно призначеного єпископа 
Станіславського, у Галицькому крайовому сеймі 4 січня 1886 р. під час дискусії над пропозиціями 
Ю.Романчука про реформування галицького шкільництва. Розвиток українського шкільництва Ю . 
Пелеш бачив як результат українсько-австрійсько-польського порозуміння. Виступ він побудував як 
критику полярних позицій з українського та польського боків, які загострювали національні відносини 
в Галичині. Ю.Пелеш закликав українців і поляків визнати Галичину «спільною землею». Свою націо
нальну позицію і програму діяльності єпископ сформулював максимально лаконічно: «[...] diłaty budu 
na hrunti cerkwy katołyczeskoj, na hrunti pyśmenstwa małoruskoho i na hrunti awstrijskim». Це означало, що 
Ю. Пелеш підтримуватиме розвиток у Галичині українського національного проекту в його консерва
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тивно-клерикальній австрофільській формі. Див.: Stenograficzne Sprawozdania z trzeciej sesyi piątego 
peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 
1885/6. Posiedzenie 1—28. — [Lwów, 1886]. — S. 431—435.

В своїй програмній передмові до « Громади»  (1878),.. — йдеться про перший номер журналу 
«Громада», в якому М.Драгоманов виклав програмні засади українського руху: Драгоманов М. Пере
днє слово / /  Громада: Українська збірка, впорядкована Михайлом Драгомановим. — Женева: Печат
ня «Громади», 1878. — №  1: Переднє слово до «Громади». — С. 1—101. — Дата: Женева, ЗО Апр. 
1878. Зміст і концепція цієї програми детально проаналізовані в: Лисяк-Руднииркий /. Перша україн
ська політична програма: «Переднє слово» до «Громади» Михайла Драгоманова І  І  Лисяк-Рудницький /. 
Історичні есе. — K., 1994. — Т. І. — С. 349—374.

с. 176 Автобіографічні записки з 1889р. в згадати збірці Павлика... — йдеться про доповне
ння до автобіографічної замітки 1883 p., яке М.Драгоманов написав у Женеві в 1889 р. на замовлення 
фольклориста Леона Сихлера. Вперше опублікував в українському перекладі (оригінал — російською 
мовою) М.Павлик: Драгоманов М. Доповнене до Автобіографічної замітки / /  Михайло Петрович 
Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. — С. 381—397. М.Грушев
ський посилається на цю публікацію.

..завдяки збірному виданню, зладженому Павликом і виданому Львів[ським]  науковим то 
вариством... — йдеться про видання: Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню сло
весність і письменство /  Зладив М.Павлик. — Львів, 1899. — Т. І; 1900. — Т. II; 1906. — Т. III;
1907. — Т. IV. (Збірник Філологічної секції Наукового товариства ім. Шевченка. — Т. II, III, VII, 
X ) . У публікації М.Грушевського — помилка. Замість 7 і 10 томів «Збірника Філологічної секції...» 
вказані 4 і 8 томи.

с. 177 ...в передсмертній полеміці з одним з діячів Наддніпрянської України... — йдеться про 
полеміку між М.Драгомановим і Б.Грінченком, що розгорнулася в 1892—1893 pp. у формі безадресних 
листів-дописів на сторінках галицько-буковинських видань — коломийсько-львівського часопису «Н а
род» і чернівецького — «Буковина». Дописи Б.Грінченка отримали назву «Листи з України Наддні
прянської», М.Драгоманова — «Листи на Наддніпрянську Україну». Окремі видання див.: [Драгома
нов М.] Листи на Наддніпрянську Україну Михайла Драгоманова. — Коломия, 1894. — 199 с.; 
[Грінченко Б .] Листи з України Наддніпрянської П.Вартового (Б.Грінченка) /  Друковано в «Букови
ні» за pp. 1892—1893. — 2-е вид. — K., 1917. — 180 с. У ході полеміки М.Драгоманов не знав 
справжнього прізвища автора «Листів з України Наддніпрянської». Він питав про це М.Павлика, який 
5 вересня 1893 р. повідомив: «Він не арештований. Фамілія єго — Грінченко» (Переписка Михайла 
Драгоманова з Михайлом Павликом (1876—1895) /  Зладив Михайло Павлик; Видав Др. Лев Ко- 
гут. — Чернівці, 1911. — Т. VII (1892—1893). — С. 294). У листі до І.Франка від 14 (28) лютого 
1894 р. М.Драгоманов питав: «Щ о Ви знаєте про Катренка-Вартового? Яка єго профессія і образо
вания?» (Драгоманов М. Листи до Ів.Франка і инших. 1887—1895 /  Видав Іван Франко. — Львів,
1908. — С. 257).

Полеміка між М.Драгомановим і Б.Грінченком — діячами українського національного руху, які 
уособлювали фактично погляди двох поколінь (1863 р. М.Драгоманов закінчив Київський університет, 
а Б.Грінченко тільки народився), певним чином знаменувала перехід українського руху з одного стану 
в інший — від так званого старогромадівського українофільства до організованішої та політично ціле
спрямованої боротьби за національну самобутність. Б.Грінченко робив наголос на культурній незалеж
ності українців, розгортав програму їх цілковитого визволення з-під російського впливу. Концепція ж 
М.Драгоманова була сконцентрована на політиці — висувала ідею територіальної автономії, підкрес
люючи інтернаціональний, космополітичний аспект політичної і культурної діяльності, та віддавала пере
вагу українсько-російському співробітництву. Аналіз окремих аспектів полеміки між М .Драгомановим 
і Б.Грінченком, бібліографію питання та передрук текстів «Листів з України Наддніпрянської» Б.Грін
ченка і «Листів на Наддніпрянську Україну» М.Драгоманова в дещо осучасненій мовній версії див.: 
Б.Грінченко — М.Драгоманов. Діалоги про українську національну справу /  Упор. А.Жуковський. —
K., 1994.

с. 178 ...в своїй прекрасній книзі «Историческая Польша и великорусская демократия»... —
уперше цю працю М.Драгоманов надрукував 1881 р. у женевському тижневику «Вольное Слово»: 
Драгоманов М. Историческая Польша и великорусская демократия / /  Вольное Слово. — Женева, 
1881. — №  3—20. — 30 (18) августа — 20 (8) декабря. Окреме видання: Драгоманов М. Истори
ческая Польша и великорусская демократия. — Женева, 1882. М.Драгоманов доводив, що польськи
ми і російськими революціонерами «руководили и руководят гораздо более фикции былого и тепереш
него государств и государственных национальностей, нежели представления о реально-существующих
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народах, которые представляют и реальные национальности». Такий підхід, стверджував він, шкодить 
справі визволення народів колишньої Польщі та теперішньої Росії. З  пригноблених націй Східної Є в
ропи М.Драгоманов спеціально виділяв українців як потенційно найважливіший центробіжний елемент, 
що вже привів до розпаду Речі Посполитої і за певних умов може зруйнувати основи російської цен
тралізованої держави. Поляків він закликав зосередитися на ідеї відновлення незалежності Польщі в 
етнографічних кордонах, а демократичні елементи Російської імперії — домагатися від уряду федералі
зації держави «с признанием полной равноправности всех областей и национальностей». З а  працю 
«Историческая Польша и великорусская демократия» М.Драгоманов наразився на гостру критику з 
боку польських і особливо російських революціонерів.

..М л[іана] Бачинського, звісного автора « Ukraina irredenta»... — у 1894 р. між М.Драгома- 
новим, який прочитав рукопис «України irredent-и», і Ю.Бачинським відбулася полеміка. М.Драгоманов 
гостро розкритикував роботу як за використану в ній марксистську методологію, так і за спосіб подачі 
окремих фактів. Матеріали дискусії видав спочатку М.Павлик (Із переписки М.П.Драгоманова /  По
дає М.Павлик. VII. Переписка М .П.Драгоманова з Юліяном Бачинським (1894—95) / /  Житє і 
Слово. Вістник літератури, політики і науки /  Видає Ольга Франко. — Львів, 1897. — Рік четвер
тий. — Кн. III (март). — С. 215—238; Кн. IV (апріль). — C. 302—322), а згодом сам Ю.Бачинський 
окремою брошурою в рамках підготовки до друку другого видання «України irredent-и» (Бачиньский 
Юліян. Моя переписка з Михайлом Драгомановим (Додаток до «України irredent-и»). — Львів, 1900). 
Про обставини видання брошури Ю.Бачинського «Україна irredenta», зокрема про критику її М .Дра
гомановим, див.: Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини / /  З Н Т Ш . — 
Львів, 1991. — T. С С Х Х ІІ: Праці історико-філософської секції. — С. 85, 89, 91—92.

с. 179 ..Драгоманов писав в своїй автобіографи... — М.Грушевський цитує автобіографію 
М.Драгоманова за її першим виданням, підготованим у перекладі українською мовою М.Павликом та 
опублікованим у: Михайло Петрович Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис 
творів. — С. 331—379 («Автобіографічна замітка М.П.Драгоманова», 1883 р.); С. 381—397 («Д о
повнене до Автобіографічної замітки», 1889 p.). В оригіналі (російською мовою) уривки з автобіогра
фічної замітки М.Драгоманова та додатку до неї наведені Б.Кістяківським (див.: [Кістяківський Б.] 
Предисловие ко второму тому / /  Собрание политических сочинений М. П. Драгоманова. — Paris, 
1906. — Т. II. — C. VII—LIX. — Підпис: Б. К .), повністю ж вони опубліковані за автографом у: 
Автобіографія М.П.Драгоманова / /  Былое. — СПб, 1906. — №  6 (іюнь). — С. 182—213. Автограф 
зберігається: ЦДІА Л  України. — Ф . 663 (М.Павлик). — On. 1. — Спр. 74.

В другім листі до киян 1886 p .... — так званий «другий лист до киян» М.Драгоманов написав 
у квітні 1886 р. Це звернення до Київської Старої Громади він повністю присвятив галицькій тематиці, 
передусім відносинам між Київською громадою і галицькими народовцями. Від громадівців М.Драго
манов вимагав публічно розірвати солідарність з  «народовськими реакціонерами» та домогтися від ре
дакцій галицьких видань, які підтримувалися з Наддніпрянщини, «ясного, радікально-прогресивного 
напрямку». Свою вимогу він пояснював наближенням глобальних політичних змін у Європі, до яких 
повинна бути готова Україна. М.Драгоманов уважав, що треба сформулювати чітку соціальну й полі
тичну програму, а осередком її апробації зробити Галичину. Більшу частину листа займала критика га
лицьких народовців за ігнорування соціально-економічної тематики, переслідування і громадський осуд 
соціалістів і «москвофілів», уніатський клерикалізм, зосередження переважної уваги на «химері [галиць
кої] автономії» та мовному питанні. Цей лист М.Грушевський цитує за: Драгоманов М. Листи до 
Ів.Франка і инших. 1881—1886 /  Видав Іван Франко. — Львів, 1906. — №  51: Другий лист до Киян. 
Женева, Апріль 1886. — С. 211—220.

с. 180 ...його ближчі прихильники мусили перебути вже в 1878 р. політичний процес... — 
йдеться про судовий процес у Львові над групою осіб за звинуваченням у причетності до соціалістич
ного руху та створення таємного товариства. Із семи в’язнів, поставлених перед судом 14 січня 1878 p., 
був один поляк (Е.Кобилянський) і шестеро русинів (М.Павлик, А.Павлик, О.Терлецький, І.Манди- 
чевський, Щ.Сельський, І.Франко). Всі вони були засуджені від одного до трьох місяців ув’язнення, 
хоча з урахуванням часу слідства провели в тюрмі значно довші терміни. Радянська історіографія трак
тувала судову справу 1877—1878 pp. як доказ існування в Галичині соціалістичного руху, а головною 
дійовою особою цієї історії подавала І.Франка. Насправді ж чіткого поняття про соціалізм ні місцева 
влада, ні суспільство тоді не мали, а І.Франко опинився під слідством і був засуджений на шість тижнів 
ув’язнення (загалом пробув у тюрмі дев’ять місяців) через прикрий для нього збіг обставин. Попри 
доволі розвинуте в Галичині середовище польських соціалістів, зусиллями австрійської та польської 
влади діяльності соціалістів у краї було надано характеру тільки «руської змови»; див.: Грицак Я. Про
рок у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886). — K., 2006. — С. 178—189; Горак P.,
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Гнатів Я. Іван Франко /  Кн. четверта. Університет. — Львів, 2004. — С. 276—388. Пор.: Himka J.-P. 
Socialism in Galicia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860—1890). — 
Cambrige (M ass.), 1983.

...уже з кінцем 1880-xpp. організувалася мужицька-соцшлістична партія на його принципах —
йдеться про Русько-українську радикальну партію (Р У Р П ), перший з'їзд якої відбувся у Львові
4—5 жовтня 1890 p. М.Грушевський значно перебільшував, коли писав про те, що РУРП була створена 
на «принципах» М .Драгоманова і деякий час перебувала під його безпосереднім впливом. Уже на першо
му з'їзді РУРП виявилися розбіжності між «драгоманівцями» і «марксівцями». «Молоді» радикали 
(Ю.Бачинський, В.Будзиновський, М.Ганкевич, ЄЛевицький) домагалися, щоб новостворена партія 
прийняла програму, засновану на положенні про класову боротьбу пролетаріату проти капіталу, на зразок 
програми соціал-демократичних партій Європи, а також запропонували ввести у максимальну частину 
програми вимогу створити власну національну державу, а в мінімальну — положення про розподіл Гали
чини на східну (українську) і західну (польську) частини. Опонуючи їм, «драгоманівці» (І.Франко, 
М. Павлик, С.Данилович) доводили, що програма радикальної партії повинна відображати інтереси на
самперед малоземельного селянства та відкидали ідею адміністративно-політичного поділу Галичини за 
національною ознакою. На думку І.Франка, поділ Галичини взаємно ослабив би сили українського і 
польського демократичних рухів у боротьбі проти спільного ворога — польської шляхти. Ухвалена на 
з'їзді 1890 р. програма партії була результатом компромісу. Після дискусії до максимальної частини про
грами була внесена вимога «переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму», а в 
мінімальній проголошували необхідність провести такі економічні реформи, які б стримували пролетари- 
зацію селян та зміцнювали їхні індивідуальні господарства. До програми було внесене положення про 
розширення автономних прав Галичини як окремого краю Австро-Угорської імперії. Разом з тим вказу
валося, що розвиток народних мас можливий лише на національному ґрунті. Поступово співвідношення 
сил у РУРП виразно змінилося на користь «молодих». Після смерті М.Драгоманова та переходу І.Франка 
на самостійницькі позиції «марксівці» не відчули сильних перешкод для проведення ідей політичної само
стійності у програму РУРП. На IV з'їзді РУРП (1895 р.) після виступу Ю.Бачинського вона без 
дискусій та обговорення одноголосно була внесена до нової редакції програми партії. Детальніше див.: 
Грии,ак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини . — С. 71—110.

...привітання, заслані Драгоманову на свято його тридцятилітньої діяльності, справлене у 
Львові при кінці 1894 p., за півроку до його смерті — йдеться про народне віче і перші збори Русько- 
українського просвітнього товариства «Поступ», що відбулися у Львові в ратушевій залі 16 грудня 
1894 р. за ініціативою галицьких радикалів («драгоманівців») і були приурочені до 30-ліття наукової та 
громадської діяльності М.Драгоманова. Матеріали урочистостей (промови, привітання та ін.) видав 
М.Павлик уже після смерті М.Драгоманова: Михайло Петрович Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, 
смерть, автобіографія і спис творів. С портретом небіжчика /  Зладив і видав М.Павлик. — Львів, 
1896. — С. 1—131 (Юбилей 30-літньоі праці Михайла Петровича Драгоманова).

В цитованій полеміці з  Вартовим... — йдеться про полеміку М.Драгоманова з Б.Грінченком 
(літ. псевдонім — П.Вартовий): [Драгоманов М .] Листи на Наддніпрянську Україну Михайла Дра
гоманова. — Коломия, 1894.

..-Лавровський... — М.Драгоманов декілька разів згадував ЮЛаврівського у своїх працях, і 
завжди — у негативному світлі як символ галицького консерватизму. Наприклад, у «Австро-руських 
споминах» він писав: «Кілька чоловік Киян... переїхали через Відень і за рекомендаціями моїх приятелів 
бували в Січі й познакомились там з Галичанами. По їх словам (власне покійника Зібера і безнадійно 
тепер хорого Сергія Подолінського) Січ зробила на них чудне вражіння, особливо на однім вечірку, де 
були попи — депутати райхсрату і де подавали «білу каву» від якогось «совітника» (чи не Лавровсько- 
го?). Голова Січі держав промову, в котрій між інчим гаряче говорив про прихильність галицької моло
діжі «до своєї питомої церкви» — «Та то він бреше!» — прошепотів на ухо Зіберові й С.Подолінсько- 
му один січовик...» ( [Драгоманов М .] Австро-руські спомини (1867—1877) М.Драгоманова /  На
кладом Івана Франка. — Львів, 1889. — [Частина друга]. — С. 93).

..Лачала... — в оцінці М.Драгоманова діяльність С.Качали уособлювала вузькопровінційний 
національний світогляд, консерватизм, «безполітичне народовство», була показовим прикладом ігнору
вання галицькими народовцями соціальних питань. Критикуючи галицьку суспільність, особливо на
родовців, об'єднаних навколо журналу « Правда», М. Драгоманов використовував вислів « консервативно- 
качалівський напрямок». Див.: [Драгоманов М .П .] Австро-руські спомини (1867—1877) М.Драгома
нова /  Накладом Івана Франка. — Частина перша. — Львів, 1889—1892. — Ч. 1— 5.

...Ом. Огоновський... — відносини між М.Драгомановим та Ом. Огоновським не складалися. 
М.Драгоманов дуже скептично ставився до наукової мовознавчої і літературознавчої діяльності
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Ом.Огоновського, тоді як той рішуче відмежовувався від контактів із будь-ким із представників ради
кального й соціалістичного руху в Галичині. Листування між Ом.Огоновським і М.Драгомановим 
опублікував М.Павлик: Із переписки М.П.Драгоманова /  Подає М.Павлик. VIII. Переписка 
М .П.Драгоманова з Д-ром Омеляном Огоновським (1876—77,1893—94) / /  Житє і Слово: Вістник 
літератури, політики і науки. — Львів, 1897. — T. VI. — Кн. V —VI. — С. 363—400.

...нинішньої Укр[сйнської]  партії соціалістів]-рев [олюціонерів]... — окремі організації укра
їнських соціалістів-революціонерів (есерів) виникали й діяли на території України з 1905 р. на основі 
місцевих організацій загальноросійської партії есерів. Організаційне оформлення Української партії со- 
ціалістів-революціонерів (У П С Р) завершилося щойно в квітні 1917 p., коли відбувся Установчий з'їзд 
партії. З  У П СР тісно співпрацював М.Грушевський. У 1918 р. партія розкололася. Праві есери вважали 
революцію завершеною, виступали за проведення легальної опозиційної діяльності до уряду гетьмана 
П.Скоропадського. Представники лівого крила («боротьбисти») пропагували «радянську» форму влади, 
домагалися співпраці з більшовиками, виступали за організацію підпільної боротьби та підготовку зброй
ного повстання проти гетьманського режиму. Наприкінці 1919 р. частина українських есерів виїхала в 
еміграцію, де відстоювала принцип «диктатури трудових мас». З  червня 1919 р. почала діяти Закордон
на делегація У П СР на чолі з М.Грушевським, яка виступала за перетворення УН Р на «радянську рес
публіку». У 1920—1922 pp. видавала неперіодичний орган «Борітеся — Поборете!» Невдовзі партія 
зазнала чергових розколів і фактично як єдина організація перестала існувати. У 1922—1924 pp. більшість 
членів Закордонної делегації У П С Р повернулася в У СРР і в 1930-х роках була репресована.

с. 181 ...«Української радикальної партії»  1905 р. ... — йдеться про Українську радикальну 
партію (У РП ) — партію ліберально-народницького напряму, створену восени 1904 р. групою членів, 
що вийшли з Української демократичної партії. Лідерами партії були Б.Грінченко та С.Єфремов. УРП 
висувала вимоги надання широкої національно-територіальної автономії Україні, яка повинна була стати 
рівноправною складовою частиною реформованої федеративної держави; виступала за вільне викорис
тання української мови в школах та адміністративних установах України. Основні програмні засади УРП 
зазнавали значного впливу соціал-демократичних ідей. Головним методом боротьби селян під час рево
люції партія вважала «тихий бунт», «сидячий страйк», які, з одного боку, не спровокують поліцію і солдат 
на активні дії, а з іншого — забезпечать можливість вимог страйкуючих. Після видання Маніфесту 
17 жовтня 1905 р. УРП разом з іншими українськими партіями брала участь в організації «Просвіт», 
драматичних і музичних гуртків, товариств українознавства. Незначний вплив партії серед населення та 
подібна оцінка подій революції 1905 р. сприяли зближенню позицій УДП  і УРП , які в грудні 1905 р. 
об'єдналися в Українську демократично-радикальну партію (УДРП). У своїй діяльності УДРП прими
кала до російських кадетів. Лідерами партії були С.Єфремов, Б.Грінченко, Д.Дорошенко, Є.Чикаленко. 
Програма партії ґрунтувалася на принципах парламентаризму і федералізму Із закінченням революції 
партія фактично розпалася. У 1908 р. була відновлена під назвою «Товариство Українських Поступовців» 
(Т У П ), яке в 1917 р. трансформувалося в Українську партію соціалістів-федералістів (У П С Ф ).

...присланий з Лондона, за підписами СЛ(равчинською-Степняка, Єг. Лазарева і Фволхов
ського — йдеться про лист-привітання від 14 вересня 1894 p., який надійшов з Лондона від Сергія 
Кравчинського (Степняка), Єгора (не Євгенія, як помилково у М.Грушевського) Лазарева і Фелікса 
Волховського з нагоди 30-ліття наукової та громадської діяльності М.Драгоманова. Див.: Михайло 
Петрович Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. — С. 85—88. 
М.Грушевський цитує російською мовою той фрагмент листа, який підписали тільки С.Кравчинський 
(Степняк) і Є .Лазарев. Ф . Волховський же був автором другої частини листа, написаної українською 
мовою і з  виразним проукраїнським акцентом. Він писав: «Підписую не тільки як «русский соціаліст», 
у загалі «політичний однодумець» і чоловік особисто глибоко шануючий М.П.Драгоманова, а і як укра
їнець, бо «вірую й ісповідую», що кожний крок на перед у політичній самосвідомості, поступі та єднос
ті моєго рідного українського народу є теж крок до щастя не тільки усіх народів, що населяють Россію, 
а всього чоловіцтва».

Сергій Кравчинський був особисто знайомий з М. Павликом, листувався з М .Драгомановим, який 
уважав його «приятелем», допомагав порадами й матеріалами. У дискусіях з Київською громадою 
М.Драгоманов вказував на приклад С.Кравчинського — революціонера-українофіла — як на пози
тивне явище в російському революційному русі. Деякі праці С.Кравчинського вийшли в перекладі 
українською мовою, зокрема, найвідоміша з них: Кравчинський С.М. (С.Степняк) .  Підземна Росия /  
Переклав із росийської мови Евген Косевич. — Львів, 1901. Фелікс Волховський був знайомий з 
М.Драгомановим, листувався з Марком Вовчком, І.Франком, М.Коцюбинським, Лесею Українкою. 
Переклав російською мовою «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського.
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Пам’яті Паризької Комуни
Подається за першою публікацією в журналі: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — №  8 

(Квітень—Червень). — С. 1—8. На початку тексту поданий підпис: Мих. Грушевський; наприкінці 
дата: 19 квітня 1921.

Стаття присвячена п’ятдесятій річниці проголошення революційного уряду Парижа — Паризької 
Комуни (18 березня — 28 травня 1871 p.). Характеристику Комуни, «примара» якої «ходить знов по 
Європі», автор подає через розлогі цитати її декларації та коментарі до неї К.Маркса в його роботі 
«Громадянська війна у Франції». У другій частині статті М.Грушевський спробував порівняти дві кому
ністичні революції — 1871 р. у Франції і 1917 р. в Росії. Цей привід автор використав, щоб ще раз на
голосити на тогочасному прагненні всіх діячів У П СР щодо легалізації партії в Україні. Наприкінці праці 
він зазначав: «Нинішня сектантська виключність і нетолерантність до соціалістичних не-комуністичних 
партій ослаблює успіхи комунізму більше, ніж ідейна неоднорідність Паризької Комуни».

До наших спроб співробітництва з УСРР» До В[исоко]поважаних товаришів: М.В .Левицького, 
пов[новажного] пред [ставника] УСРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] торговельної] міси, Д.Е.Куд- 
рі, пред [ставника] Вукопспілки в Празі (29 жовтня 1921 р.)

Вперше опублікована в журналі: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — №  10. — Жовтень— 
Грудень. — С. 2 8 —30. Підпис: М.Грушевський. Дату і місце написання автор зазначив у кінці: Відень, 
29.Х.1921. Машинописна копія листа (примірник, надісланий М.Грушевським до Українського науко
вого товариства у Києві, з його власноручним підписом олівцем) зберігається: IP НБУВ. — Ф . X . — 
№  32349.

Подається за першою публікацією.

с . 189 ...в липні сього року. Ви, тов . Михаиле Васильовичу, звернулись до мене... — див. ко
ментар до листа «До редакції «Вперед»-у у Львові» (2 9  ж овтня 1921 p .).

Я поспішив відізватись з повною принципіальною згодою... — свою згоду М. Грушевський ви
словив у відповіді повноважному представнику У СРР у Відні М.В.Левицькому від 17 серпня 1921 р. 
(ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 268. — Арк. 5—5 зв. (копія автографа). Детально  
див. коментар до « Відкритого листа М их[айла] Грушевського, закордонного делегата УПСРІ 
голові Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському»  
(15 листопада 1921 p .).

с, 190 Слідом одержав я Вашого листа, тов. Юдо Соломоновичу... — йдеться про лист голо
ви торговельної місії У СРР в Чехословаччині Ю.С.Новаківського від 26 серпня 1921 р. (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 94. — Арк. 11). Детально див. коментар до « Відкритого 
листа М их[айла] Грушевського, закордонного делегата УПСР, голові Ради народних комісарів 
Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському»  (15 листопада 1921 p .).

...і я так само заявив щире бажання послужити, чим зможу... — М. Грушевський відповів 
листом від 31 серпня 1921 р. Лист не виявлений. Відомості про нього містить кореспонденція Ю .С .Н о
ваківського від 3 вересня 1921 р. (Там само. — Арк. 13). Детально див. коментар до « Відкритого 
листа М их[айла] Грушевського, закордонного делегата УПСР, голові Ради народних комісарів 
Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському»  (15 листопада 1921 p .).

Ви в відповіді на сей мій лист... — йдеться про лист Ю.С.Новаківського від 3 вересня 1921 р. 
(Там само. — Арк. 13). Детально див. коментар до « Відкритого листа Мих[айла]  Грушевського, 
закордонного делегата УПСРІ голові Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської 
Республіки Х.Г.Раковському»  (15 листопада 1921 p .).

...a 16JX був нами спільно з Вами вироблений текст протоколу... — текст « Протоколу орга
нізаційного засідання в справі видання і закупна за кордоном книг для потреб України», що відбулося у 
Відні 14 вересня 1921 p., опублікований у примітках до «Відкритого листа Мих[айла] Грушевського, 
закордонного делегата У П С Р, голові Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської 
Республіки Х.Г.Раковському» (15 листопада 1921 р.) (див. у цьому том і).

...одержав я від Вас, тов. Аевицркий, листа з дня 23IX ... — йдеться про лист повноважного 
представника У СРР в Чехословаччині М.В.Левицького (Там само. — Арк. 12). Детально див. ко
ментар до « Відкритого листа Мих[айла]  Грушевського, закордонного делегата УПСРІ голові Ради 
народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському»  (15 лис
топада 1921 p .).

с. 191 ...посилаючи разом з сим короткий комунікат в сій справі до львівського «Впереду»... —
йдеться про лист «До редакції «Вперед»-у у Львові» (29 жовтня 1921 р.) (див. у цьому том і).
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До редакції «Вперед»-у у Львові (29 жовтня 1921 р.)
Вперше під назвою «Письмо до редакції» опублікована в газеті: Вперед (Львів). — 1921. — 

Ч. 202. — 3 листопада. — С. 3. Невдовзі автор здійснив передрук під заголовком «До редакції 
«Вперед»-у у Львові» в журналі: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — №  10 (Жовтень— 
Грудень). — С. 30—31. Підпис: Мих. Грушевський. Дату і місце написання автор зазначив у кінці 
тексту: Відень, 29 .X .1921. Під заголовком «Проф. Мих. Грушевський і большевики» з редакційною 
приміткою лист передрукований у газеті: Свобода (Джерзі Ситі). — 1921. — Ч. 280. — 2 грудня. — 
С. 2. Під заголовком «Михайло Грушевський і Радянська Україна» (Письмо до редакції львівського 
часопису «Вперед») передрукований у газеті: Народна воля (Скрентон). — 1921. — Ч. 142. — 6 груд
ня. — С. 2. З  сучасних передруків див.: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — K.,
1991. — С. 236—237. Чернетка листа (автограф, рукопис, оригінал) зберігається: Ц ДІАК України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 72. — Арк. 3—4 зв. Там же зберігаються дві машинописні копії листа 
(Арк. 1—1 зв.; 2 —2 зв.), а також повідомлення редакції газети «Вперед» про публікацію та пересилку 
двох примірників газети автору (Арк. 5).

Подається за публікацією в журналі «Борітеся — Поборете!»

Публікація належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного характеру, вміщених 
у цьому томі (див. коментар до «Л и ста від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 р .) ) .  Тематично лист пов'язаний з попереднім (у цьому томі), який ширше і докладні
ше пояснює його зміст та мотиви написання, а також з листом «До земляків в Америці» (17 лютого
1924 p.), написаним перед поверненням в Україну (див. у цьому том і т е к с т  і коментар).

с. 193 „лещо з того і у вашій... — йдеться про повідомлення «Поворот на Україну», вміщене у 
львівській газеті «Вперед» (1921. — 4 .2 1 2 . — 28 липня. — С. 1): «Закордонна делегація У П СР, з 
проф. Грушевським на чолі, звернулася до радянського українського уряду з  побажанням повернути на 
Україну і взяти чинну участь в радянській роботі. Побажання їх принято і в цій справі виїхав на Україну 
Чечель, бувший секретар Центральної Ради. Другі члени закордонної делегації: Грушевський, Шраг, 
Жуковський, Штефан і инші в короткому часі виїзджають туди-же». Дослівно цю звістку повторила 
американська «Свобода» в замітці «Грушевський вертає на Україну» (Свобода (Джерзі Ситі). — 
1921. — Ч. 188. — 13 серпня. — С. 1). На подану інформацію зреагував новостворений Закордонний 
комітет У П С Р, подавши (без підпису) заяву: «1) [...] цей виїзд відбувається без відома і згоди Ц К 
партії, а також і закордонних організацій; 2) цей в[и]їзд в той час, коли члени Ц К  партії сидять в тюр
мі, а партію переслідують, є тільки демонстративним нетактом і зрадою партії, і тому ті особи не можуть 
бути взагалі членами партії» (Вперед (Львів). — 1921. — 24 серпня. — Ч. 143. — С. 1). Ці поголоски 
не були випадковими, адже перемовини щонайменше про співпрацю велися, про що свідчить як лист 
М.Грушевського до Х.Раковського (див. у цьому том і), так і його листування з О.Олесем (Листу
вання Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Упоряд. 
Г.Бурлака; ред. Л.Винар. — С. 235—236; Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; 
Париж; Львів; Торонто, 2006. — Т. 3 /  Упоряд. Г.Бурлака, Н.Лисенко, ред. Л.Винар. — С. 433—434), 
К.Студинським (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. 
Г.Сварник. — Львів, 1998. — С. 132) та іншими кореспондентами. Проте, однією з головних умов 
співпраці була легалізація У П СР.

...щоби я сам чи з співробітниками прибув на Україну... — запрошення повернутися в Україну 
М.Грушевський вперше отримав від членів делегації уряду У СРР на радянсько-польських переговорах 
у Ризі в лютому 1921 р. Про це він пізніше повідомляв львівського колегу К.Студинського: «[...] мині 
кілька разів давано можливість повороту: в 1921 р. Шумський, тодішній посол в Ризі, переказував до 
мене [...] офіціяльно, щоб я вертав на Україну, взявши з собою своїх наукових співробітників для праці 
в академії» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 132). Сам же вчений, по
яснюючи свою позицію щодо цієї пропозиції, у листі до американського приятеля Е.Фариняка писав: 
«Я на Україну свій поворот рішив ще позаторік, кілька разів мене туди закликали, але я не бачив при
гожих обставин для праці там, а міг щось робити тут» (Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  
До друку підготував М.Антонович / /  Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. 130; лист від 
16 грудня 1923 p.). Проте офіційна влада і до, і після цієї пропозиції висловилася проти приїзду Грушев
ського, про що свідчать збережені протоколи засідань політбюро Ц К  КП (б)У  за 25 січня та 26 квітня
1921 р. (див.: Михайло Грушевський: Між історією та політикою (1920—1930-ті роки): Збірник до
кументів і матеріалів. — K., 1997. — С. 17; Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє деся
тиліття (1924—1934). — K., 1993. — С. 24). Пізніше, у 1922—1923 pp., Політбюро Ц К  К П (б)У  не
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раз поверталося до розгляду питання про можливість повернення М. Грушевського в Україну, яке, врешті, 
було вирішене лише в листопаді 1923 р. і лише з  санкції Ц К  РК П  (б). (Михайло Грушевський: Між 
історією та політикою... — С. 27, 31—32),

..Мик[ола] Чечель на місці в Харкові в липні—серпні ц. р. вияснив, що уряд Української 
Рад[янської] Республіки ніяк не годиться на легалізацію Партії укр[аїнських] соціалістів]- 
рев[олюціонерів]... — ще у травні 1921 р. секретар Закордонної делегації У П С Р О.Жуковський наді
слав до Харкова клопотання про легалізацію У П С Р в Україні. З червня 1921 р. М.Грушевський надіслав 
лист колишнім членам Ц К  У П С Р в Україні про ставлення Закордонної делегації У П С Р до радянської 
влади, в якому наголошував: «Наше перше слово при всяких розмовах — се недопустимість таких фак
тів, як арешт наших [членів] ЦК, необхідність легалізації нашої партії» (Українська політична еміграція 
1919—1945: Документи і матеріали. — K., 2008. — С. 101—102). У червні—липні 1921 р. член З а 
кордонної делегації У П СР М.Чечель перебував на конгресі Третього Інтернаціоналу в Москві, де
8 липня мав зустріч з  колишнім есером О.Шумським, від якого дізнався про постанову Політбюро Ц К  
КП(б)У від 4 червня 1921 р.: «В  легализации У П СР отказать. Разрешить въезд на Украину для со
ветской или ученой работы отдельным членам У П СР, которые заявят о своем выходе из партии и ее 
осудят» (Михайло Грушевський. Між історією та політикою... — C. 18). Побував він і в Харкові, де 
мав зустрічі з  головою Р Н К  У СРР Х.Раковським та іншими діячами більшовицької партії. 5 серпня 
М.Чечель виїхав з Харкова, а 27 серпня прибув до Відня. Докладний звіт М.Чечеля про зустрічі, пере
мовини та останні відомості з України під назвою «Звідомлення з моєї командіровки на Вкраїну» були 
опубліковані в журналі «Борітеся — Поборете!» (1921. — №  9. — С. 7—16). 5 вересня 1921 р. З а 
кордонна делегація У П С Р на своєму засіданні заслухала доповідь М.Чечеля про переговори з пред
ставниками уряду У СРР та зустрічі з  Ц К  У П С Р і прийняла відповідну резолюцію, у якій зазначалося, 
що небажання легалізувати партію есерів в Україні є «серйозною небезпекою» та проявом «помилкової 
політики КП(б)У на Україні» (Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — №  9 (Липень—Вересень). — 
С. 26—27). У листі до американського приятеля В.Кузіва М.Грушевський 10 вересня 1921 р. підсумо
вував: «Ми не їдемо на Україну, бо совіт[ський] уряд не згодився легалізувати партію УСР. Наш ви
сланець відвідав Центр[альний] Комітет партії, яка сидить в тюрмі, і дістав від нього інструкцію, аби ми 
продовжували нашу роботу за кордоном» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — 
Арк. 144—144 зв.).

с. 193...приступив я до цел партії в часах її найтяжчого упадку, в 1919 р .... — відомо, що за 
Центральної Ради М.Грушевський був прихильником У П С Р, але не був її офіційним членом. Свій 
статус «безпартійного» й на час Люцернської конференції II Інтернаціоналу (1—9 серпня 1919 р.) іс
торик особисто оприлюднив в опублікованому «Листі від професора Мих[айла] Грушевського [до 
Мирослава Січинського]» (23 серпня 1919 p.): «Стоячи завсігди на ґрунті селянських інтересів і їх 
представництва, і я через те йшов разом з соціалістами-революціонерами, хоч з  огляду на свою позицію 
позістався формально безпартійним» (див. у цьому том і). Це підтверджене і замітками початку липня
1919 р. в записнику О.Жуковського, де зафіксоване незадоволення окремих політиків, що М.Грушевський 
представляє У П С Р на соціалістичних конференціях, не будучи її офіційним членом (Записна книжечка
О.Жуковського з 1919 року / /  Український історик. — 1986. — Ч. 1—2. — С. 82).

Аналізуючи діяльність Закордонної делегації У П СР, відомий дослідник українських есерів Т. Бевз 
подає відомості про конфлікт на IV конференції У П С Р за кордоном (21—23 січня 1921 p.), пов’язаний 
з М.Грушевським. Представники Празької групи не хотіли брати участь у конференції, якщо на ній 
будуть присутні не члени партії. Це стосувалося насамперед М . Грушевського. Щ е в серпні 1920 р. на 
запитання М.Шаповала про партійну належність вченого, він відповів, що не член У П СР. Це під
твердили також члени Закордонної делегації М .Ш раг і М.Чечель. Вже в ході самої конференції, на 
якій передбачали прийняти проект нової програми У П СР, над якою активно працював і М .Грушевський, 
він зробив заяву, що «зв ’язав навіки своє ім’я з У П СР, віддав їй всі сили, репутацію і став в її ряди». 
Розглядаючи версію про офіційний вступ до У П С Р саме в січні 1921 p., дослідниця вважає більш ві
рогідною дату, яку вчений називає у листі «До редакції «Вперед»-у у Львові» — 1919 рік (Бевз Т. 
М.Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів / /  Михайло Грушевський — науковець 
і політик у контексті сучасності. — K., 2002. — С. 214—215). Вважаємо, що на сьогодні питання про 
час офіційного вступу М.Грушевського до У П С Р залишається відкритим, так само, як і питання про те, 
чи це офіційне членство взагалі було реальністю. Див. також  коментар до «Л и ста  від М.Грушевсько
го [у  відповідь на запросини до Америки] »  (2  ересня 1919 p .).

Потому я дійсно отримав пропозицію зайнятися організацією міжнародної помочі Україні, з 
мандатом Українського Червоного Хреста — М.Грушевський через рік у листі до К.Студинського 
від 20 червня 1922 р. так прокоментував цей епізод: «Щ е рік тому, коли позначивсь неврожай, я і мої
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товариші предложили мої послуги. В укр[аїнських] радянських] кругах було рішено, що я дістану голо
вне представництво від Українського] Черв[оного] Хр[еста] для організації міжнар[одної] помочи. Так 
заявив Раковський Чечелю, що мандат уже післав в серпні мин[улого] р[оку] — гляди мій отвертий 
лист в №  10 «Борітеся». Москва перебила сі пляни, щоб справити всю поміч на Великоросію. Тільки 
в лютім с. р. Укр[аїнський] Черв[оний] Хр[ест] і радянські] місії почали сю агітацію — коли вже схід 
України спорожнів і вимер від голоду — і за се Шум[ський], Коцюбинський] і М.Лев[ицький] діс
тали формальну догану за сю агітацію для Укр[аїни]. Здається, маю відомости, що користаючи з хоро- 
би Леніна, тепер хочуть покасувати всю окремішність Укр[аїни] й иньших радянських] республік, 
можливо, що місій Укр[аїни] скоро не буде. Все, що нагадує осібність Укр[аїни], в Москві не приємне» 
(Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 18). Про згоду М.Грушевського ви
конувати цю місію див.: «Д о  наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко]поважаних то
варишів: М.ВЛевицького, пов[новажного]  пред[ставника]  УСРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови]  
торг[овельної] місії, Д.Е.Кудрі, пред [ставника] Вукопспілки в Празі» (29  жовтня 1921 p.), 
«Відкритий лист Мих[айла] Грушевського, закордонного делегата УПСР, голові Ради народних 
комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському»  (15 листопада
1921 р .) та коментарі до них.

На цю тему мав розмову з тов. Чечелем голова радянського уряду Раковський... — у звідом- 
ленні М.Чечеля про розмову на цю тему не йдеться (див.: Чечель М. Звідомлення з моєї командіровки 
на Вкраїну І  І  Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — Ч. 9 (Липень—Вересень). — С. 13).

Пропоновано мені також стати на чом науково-редакційної колеш... — див. у цьому томі 
листи М.Грушевського: « До наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко]поважаних това
ришів: М.ВЛевицького, пов[ поважного] пред [ставника] УСРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] 
торг[овельної]  місії, Д.Е.Кудрі, пред[ставника]  Вукопспілки в Празі»  (29  жовтня 1921 р .) та 
« Відкритий лист Мих[айла]  Грушевського, закордонного делегата УПСР, голові Ради народних 
комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському»  (15 листопада 
1921р.).

Мотиви і свої погляди в цій справі я виложив докладно в своїй с т а т т і в 1[-му ]  числі «Борі
теся — Поборете» . . .  — йдеться про статтю «Українська партія соціалістів-революціонерів та її за
вдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії» (Борітеся — Поборете! — 
1920. — №  1 (Вересень). — С. 1—54) (див. у цьому томі).

с. 193—194В такому напряла 14IX ... був списаний протокол... — цей протокол М.Грушевський 
видрукував у примітках до «Відкритого листа Мих[айла] Грушевського, закордонного делегата 
УПСР, голові Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки 
Х.Г.Раковському» (див. у цьому томі).

с. 194 ...організатор Українського соціологічного інституту... — проблемі діяльності інститу
ту М.Грушевський присвятив низку своїх публіцистичних виступів періоду еміграції: «Проект Україн
ського соціологічного інституту», «В  справі Українського соціологічного інституту», «Від Мих[айла] 
Грушевського. До шановних земляків в Америці» (20 листопада 1921 p.), «До шан[овних] земляків в 
Америці» (не пізніше 4 квітня 1923 p.), «В  ім'я української культури і українського імені до всіх вірних 
дітей України за океаном Український соціологічний інститут звертається з гарячим прошениям помочі!», 
«Від Українського соціологічного інституту» (див. тексти та коментарі у цьому томі). Важливу 
інформацію щодо заснування інституту М.Грушевський подає в автобіографічній статті «В  першій де
легації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р .)» (див. у цьому 
томі текст і коментар). Про заснування та діяльність УСІ див.: Масненко В. Історичні концепції 
М.С.Грушевського та В.К.Липинського. Методологічний і суспільно-політичний виміри української 
історичної думки 1920-х років. — Київ; Черкаси, 2000. — С. 29 —37; Матяш І. Український соціо
логічний інститут М.С.Грушевського: основні напрями та етапи діяльности / /  Український історик. —
2000. — Ч. 4. — С. 44—56; Судин Д.Ю . Женевський період діяльності Українського соціологічного 
інституту (серпень 1919 — березень 1920 pp.) / /  Вісник Львівського університету. Серія соціологіч
на. — 2012. — Вип. 6. — С. 37—50; Потульницький В.А. Наукова діяльність М.С.Грушевського в 
еміграції (1919—1924 pp.) І  І  УІЖ. — 1992. — №  2. — С. 48—57; Ульяновський В.І. Проекти 
українського соціологічного інституту М .С. Грушевського / /  Філософська і соціологічна думка. —
1992. — №  7. — С. 109-123.



КОМЕНТАРІ 431

Відкритий лист Мих[айла] Грушевського, закордонного делегата УПСР, голові Ради на
родних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському (15 лис
топада 1921 р.)

Вперше опублікований у виданні: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — №  10 (Жовтень— 
Грудень). — С. 1—8. Підпис: М.Грушевський. Дату і місце написання автор зазначив у кінці: Відень, 
15 падолиста 1921 р.

Огляд змісту листа поданий під заголовком «Лист проф. Грушевського до Раковського» в газеті: 
Канадийський фармер (Вінніпег). — 1922. — 23 березня. Передруки (за збереженими архівними 
копіями, без підрядкових авторських приміток): Пиріг Р.Я. «Як соціаліст до соціаліста: Лист М.Гру
шевського до X.Раковського / /  Культура і життя. — 1991. — №  18. — 6 травня. — С. 6; Великий 
Українець: Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського /  Упоряд. А.П.Демиденко. — K.,
1992. — С. 277—286; Михайло Грушевський: Між історією та політикою (1920—1930-ті роки): 
Збірник документів і матеріалів. — K., 1997. — С. 19—27. Автограф (рукопис, оригінал) листа з ви
правленнями М.Грушевського зберігається: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 94. — 
Арк. 1-10; 16 -2 0 .

Подається за першою публікацією.

Лист мав характер суто публічного звернення, особисто адресату не був надісланий, про що свід
чать кореспонденції М.Грушевського до О.Олеся початку 1922 р. Так, 29 січня 1922 р. він писав: 
«Посилаю разом з сим 2 примірники] №  10 « Борітеся! », де єсть мій лист до Рак[овського]; коли б Ви 
з ним бачились, як се не трудно Вам би було, спитайте, чи він одержав примірник, висланий до нього до 
Харкова, як ні — то будьте ласкаві йому передати оден. І я дуже буду вдячний, якщо Ви повідомите, 
чи він приїхав і коли і куди виїздить, чи надовго — де його можна піймати, коли б товариші, з котрими 
я ще не встиг поговорити про се, схотіли — що правдоподібно, продовжити з ним розмови, розпочаті 
т[оваришем] Ч[ечел]емі Я в кождім разі рад, якщо він буде в Генуї» (Листування Михайла Грушев
ського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака; ред. Л .Ви
нар. — С. 235—236). І якщо ця кореспонденція свідчить про сподівання М.Грушевського продовжити 
діалог з  радянським урядом України, то в наступній, від 19 лютого 1922 p., він відкидає думку про від
новлення перемовин зі свого боку: «Шукати побачення з Р[аковським] після сього одкритого листу, до 
котрого властиво не маю нічого додати, — не маю заміру, особливо з огляду на Ваш здогад, що він 
«гневаться изволить». Після такого оригінального закінчення переговорів про співробітництво, початих 
з їх сторони, що я можу пропонувати? Відновити їх можуть тільки вони ж, чи він» (Там само. — 
С. 236—237). У відповідь О.Олесь слушно зауважував: «Мені, Михайло Сергієвичу, думається, що 
центральна телефонна станція зовсім не там, де ми думаємо, і що Р[аковський] навіть розв’язує справи 
тільки чисто местного характера, не имєющія «принціпального значенія». Дуже я хотів би в цьому по
милятися, та, мабуть, не помилюся» (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 2006. — Т. З /  Упоряд. Г.Бурлака, Н.Лисенко, ред. Л.Винар. — C. 433).

с. 195 Коли два місяці тому мій товариш М.Ф.Чечель, повернувшися з Харкова... — див.: 
Чечель М. Звідомлення з моєї командіровки на Вкраїну / /  Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — 
Ч. 9 (Липень—Вересень). — С. 13). Див. у цьому том і коментар до листа М.Грушевського «До 
редакції «Вперед»-у у Львові» (2 9  ж овтня 1921 p .).

Хоча подана йому формальна відмова в легалізації Української партії соціалістів] -револю
ціонерів... — див. у цьому том і коментар до листа М.Грушевського «До редакції «Вперед»-у у 
Львові»  (2 9  ж овтня 1921 p .).

Саме під час його побуту в Харкові Ваш представник за кордоном зробив мені пропозицію 
стати на чолі запомоювої акції Україні, юса вестиметься іменем Українського Червоного Хрес
та... — див. у цьому том і коментар до листа М.Грушевського «До редакції «Вперед»-у уЛьвові» 
(2 9  ж овтня 1921 p .).

...на що я, розуміється, дав свою повну згоду... — цю згоду М.Грушевський висловив у відпо
віді повноважному представнику У СРР у Відні М.В.Левицькому від 17 серпня 1921 p.: «Ваш несподі
ваний виїзд не дав мені змоги близше порозумітися з Вами з приводу висловленого Вами побажання, 
щоб я взявся до запомогової акції Україні. Не знаючи, чи матиму змогу Вас побачити, пересилаю Вам 
такі гадки. В останніх літах я живо інтересувавсь помічю Україні, особливо санітарною, і рад чим можу 
послужити сій справі й тепер. Але вважаю для сього необхідним понизше зазначене. З  самої України 
мусить бути поданий голос про потребу помочи — досі його не було, і я не рішавсь виступати, не зна
ючи певно, чи урядові й громадянські круги бажають помочи. Коли на Україні дійсно зав’язавсь комитет
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громадських діячів у сій справі — як Ви в розмові натякали — про се повинно бути широко оповіщено 
через радіо і т. ин. Поміч Росії очевидно поведеться головно під фірмою Червоного Хреста. Тимчасом 
Українського] Черв[оного] Хреста за кордоном зараз властиво нема. Є останки Ч[ервоного] Хреста 
У Н Р, котрі не знають, що їм робити, — тим часом (деякі принаймні) охоче стали б на роботу і могли б 
бути користними своїм досвідом, зв ’язками з червонохресн[ими] і запомоговими організаціями, які 
працюють в Ценр[альній] Європі (американськими, англійськими, шведськими etc.) — помогли б 
увести Український] Черв[оний] Хрест в інтернаціональне об’єднаннє Черв[оного] Хр[еста] і т. д., але 
треба, щоб їх реорганізував Укр[аїнський] Черв[оний] Хрест. [...] Я міг би щось зробити тільки в такім 
разі, коли б мав мандата від громадського комітету України і Червоного Хреста (або принаймні хоч від 
Червоного Хреста) і всяку технічну поміч на місці. Мої особисті приятелі теж могли б віддати прислуги 
[...]. Пора дуже відповідна, щоб в атмосфері загального спочутя до нещасть, які впали на радянські 
республіки, звернути увагу також і на потребу України. Правда, богато часу упущено, — але думаю, 
що ще богато можна було б зробити і се б, розуміється, прихильнійше б настроїло і українську людність 
(до котрої звертавсь з своїм закликом т. Ленин) поділитись з великоруською людністю своїми запасами 
збіжа, коли б вона побачила, що гасло соціялістичної солідарносте прикладається і в її користь: пам’ятайте 
і про те, що їм бракує, бракує богато, як знаєте самі! І я радий би послужити їй у сім — але мушу мати 
змогу послужити» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 268. — Арк. 5—5 зв. (копія 
автографа (через копірку)). У листі «До наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко]пова~ 
жаних товаришів: М.ВЛевицького, пов[поважного]  пред[ставника]  УСРР, Ю.С.Новаковського, 
гол[ови]  торг[овельної]  місії, Д.Е.Кудрі, пред[ставника]  Вукопспілки в Празі» (29 жовтня 1921 p.). 
М.Грушевський публічно зауважував: «Я поспішив відізватись з повною принципіальною згодою на сю 
пропозицію» (див. у цьому том і).

Слідом я одержав також від голови Вашої торговельної місії пропозицію взяти участь в 
організації видавництва... — ця пропозиція була висловлена в листі голови торговельної місії У СРР 
в Чехословаччині Ю.С.Новаківського від 26 серпня 1921 p., в якому, зокрема, йшлося: «Народний 
комісаріат освіти Української Соціалістичної Радянської Республіки приступає до ширшої видавничої 
роботи у всіх галузях наукової і учебної та красної літератури на українській мові. Крім цього, буде 
одібрана і закуплена на книжковому ринку за кордоном уже готова українська література. [...] Знаючи 
Вас, як високо авторитетного наукового українського працьовника і як громадського діяча, близько 
стоячого до розуміння культурно-освітніх завдань Народного комісаріата освіти, звертаюсь, в першу 
чергу, до вас з  проханням принята свою так потрібну і незамінну участь в цій роботі, повідомивши мене 
про умови приступлення до неї. Одночасно прошу порекомендувати мені других авторітетно наукових 
працьовників для запрошення до співпраці в видавництві» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — On. 1. — 
Спр. 94. — Арк. 11).

М . Грушевський відповів на запрошення за декілька днів, про що свідчить наступний лист 
Ю.С.Новаківського від 3 вересня 1921 p.: «Підтверджуючи, що мною одержано Вашого листа від 
31 серпня 1921 року, я висловлюю свою радість з приводу того, що Ви схоронили про мене добру пам’ять, 
а тим більше з приводу Вашої готовности принята участь в стільки потрібній для української культури 
нашій роботі. Я з Вами погоджуюсь, що необхідна особлива нарада для детального обговорення всіх 
зв ’язаних з цією роботою питань. Не знаю, чи удасться мені в близшому часі бути у Відні, одначе на 
будучому тижні має туди приїхати тов. Левицький, який і буде мата повну можливість зговоритись з Вами 
про всі подробиці» (Там само. — Арк. 13). Далі в листі Ю.Новаківський подав власне бачення майбут
ньої співпраці та роль М.Грушевського, якому він відводив місце голови редакційної колегії: «Цілком 
певний, що при Вашім великім знанню і зв ’язках з науковим світом Ви б в контакті з  нашим видавничим 
відділом могли принести неоціниму користь культурному розвиткові працюючих України» (Там само).

Пропозиції голови торговельного представництва в Чехословаччині підтвердив і повноважний 
представник У СРР в Чехословаччині М.В.Левицький у листі від 23 вересня 1921 р.: «При остаточно
му обговоренню питання про видання шкільних і других підручників залишається та сама лінія, яку я 
обстоював і справа мається так: при Торговельному представництві У СРР організується Видавничий 
відділ, якого завданням є видання шкільних і других підручників як і красного письменства за кордоном. 
[...] Щ о торкається Вашої участи в Редакційній колегії, о чому писав Вам тов. Новаківський, ми ще раз 
прохаємо Вас взяти участь і керовництво в Редакційній колегії на вище згаданих основах. Надіюсь, що 
не відмовите нашому проханню» (Там само. — Арк. 12). Детально про «щире бажання послужити, чим 
зможу, постачанню наукових і освітніх засобів Україні» та наслідки цієї згоди див. у цьому том і лист  
М.Грушевського «До наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко]поважаних товаришів: 
М .В Левицького, пов[новажного] пред [ставника] УСРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] тор г[о - 
вельної]  місії, Д.Е.Кудрі, пред[ставника]  Вукопспілки в Празі»  (2 9  ж овтня 1921 p .).
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с* 196 ..л тими розмовами, котрі Ви і Baud товариші вели з т т .  Чечелем і Мазуренком щодо 
бажаності моєї роботи в Радянській Укроїм... — у липні—серпні 1921 р. перемовини з головою Р Н К  
У СРР та іншими уповноваженими уряду вели представники Закордонної делегації У П С Р В.Мазурен- 
ко та М.Чечель. У своєму звіті М.Чечель детально описав свою розмову з О.Шумським, який повідо
мив йому зміст постанови політбюро Ц К  КП (б)У , якою «признано було бажаним поворот на Вкраїну 
для участи в радянськім будівництві людей із 3[акордонної] Д  [елегації], особливо тов. М .С . Грушевського, 
цей поворот мав би бути всіляко полегшений, і роботі їх на Вкраїні дано було б всі можливості, якими 
розпоряжає правительство У СРР, одначе передумовою сього повороту мав би бути вихід цих осіб з 
У П С Р » (Чечель М. Звідомлення з моєї командіровки на Вкраїну / /  Борітеся — Поборете! — 1921. — 
№  9. — С. 9). Недвозначно звучить ця передумова в рішенні політбюро Ц К  КП (б)У  від 4 червня
1921 р.: «а) в легализации У П С Р отказать. Разрешить въезд на Украину для советской или ученой 
работы отдельным членам У П СР, которые заяват о своем выходе из партии и ее осудят; б) поручить 
т. Затонскому собрать по своему усмотрению несколько наиболее видных общественных украинских 
деятелей и предложить им обратиться с призывом к украинской интеллигенции честно служить советской 
власти и принять активное участие в расколе украинской интеллигенции» (Михайло Грушевський: Між 
історією та політикою (1920—1930-ті роки): Збірник документів і матеріалів. — K., 1997. — С. 18).

...почасти зафіксований в нашім протоколі з 14 JX ... — автограф (чернетка) протоколу, на
писана М.Грушевським, зберігається: ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 94. — Арк. 25—
25 зв. Там же зберігається чистовий примірник протоколу (рукою Катерини Грушевської) (Там само. — 
Арк. 21—23) та машинопис (з власноручними підписами учасників засідання М.Грушевського, А.Кру- 
шельницького, В.Мазуренка, Д.Кудрі, М.Левицького) (Там само. — Арк. 24).

Наводжу, зрештою, текст протоколу, поминаючи тільки імена присутніх учасників... — 
в опублікованому нижче тексті протоколу М.Грушевський не наводить імена члена Українського науко
вого товариства у Києві Василя Мазуренка та голови Педагогічної місії Антона Крушельницького.

с. 197 До того всього, як Ви знаєте, не прийшло — див. у цьому том і лист М.Грушевського 
«До наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко]поважаних товаришів: М.ВЛевицького, 
пов[новажного] пред [ставн и к а] УСРР, Ю .С.Новаковського, гол[ови] торг[овельної] місії, 
Д.Е.Кудрі, пред[ставника]  Вукопспілки в П разі» (2 9  ж овтня 1921 p .).

...передумовою співробітництва являється наше повне політичне самовідречення — йдеться 
про постанову політбюро Ц К  КП (б)У  від 4 червня 1921 р. (Михайло Грушевський: Між історією та 
політикою... — С. 18).

Закордонна делегація мала б відступити від своєї резолюцій, котрою вона заявляла солідар
ність з ув'язненим Центральним комітетом... — йдеться про резолюцію Закордонної делегації 
У П С Р від 5 вересня 1921 p., в якій наголошувалося: «Посилаючи тов. Чечеля на Вкраїну, Закордонна 
делегація мала на меті добитися легалізації У П С Р в вищевказаних цілях. Негативна відповідь, котру 
Закордонна] делегація] дістала від правительства, являється в її очах проявом зазначеної вище по
милкової політики КП (б)У  на Україні. Ні запропонований поворот безпартійними, ні вступ до К П (б) 
У не можуть бути виходом зі становища. У П С Р стоїть на позиції злиття всіх соціалістичних револю
ційних сил на Вкраїні в одну революційно-соціалістичну радянську партію III Інтернаціоналу, але це 
може бути тільки наслідком свобідної еволюції партії. Тому Закордонна] делегація не перестане і далі 
виясняти необхідність легалізації всіх соціалістично-революційних партій і участі їх в соціалістичнім 
будівництві на Україні» (Борітеся — Поборете! — 1921. — №  9. — С. 2 6 —27).

Власне, ця резолюція Закордонної делегації спричинила до припинення переговорів щодо участі 
М.Грушевського в організації допомоги Україні з мандатом Українського Червоного Хреста та налаго
дженні ним за кордоном видання і закупки навчальної літератури для шкільництва в Україні, про що був 
підписаний протокол від 14 вересня 1921 р. Детально цю проблему М.Грушевський висвітлює у листі 
від 29 жовтня 1921 р. під назвою «До наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко]поважаних 
товаришів: М.В.Левицького, пов[новажного] пред [ставника] У СРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] 
торговельної] місії, Д.Е.Кудрі, пред [ставника] Вукопспілки в Празі», опублікованому в тому ж числі 
«Борітеся — Поборете!» (див. у цьому том і).

..з  ув'язненим Центральним Комітетом... — йдеться про « Відозву голови Закордонної деле
гації У П С Р Грушевського М .С. на засудження надзвичайним трибуналом У СРР членів Ц К  та Х ар
ківської організації У П С Р » (автограф (чернетка) зберігається: Ц Д ІАК  України. — Ф . 1245. — 
On. 1. — Спр. 64. — Арк. 1—3). Окрім відозви, М.Грушевський особисто звернувся в цій справі з 
листом до О.Шумського, у якому наголошував: «Користаючи з оказії, пишу Вам сього листа. Я , як і 
мої товариші, збентежені і пригнічені харківським засудом членів Ц К  У П СР. З  огляду, що Ви, як я 
чув, були чи мали бути обвинителем у сім процесі, і в кождім разі, мабуть, стоїте настільки близько до
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нього, що більш, ніж хто иньший, могли б узяти ініціативу його перегляду, я позволю собі висловити Вам, 
як б[увшому] члену Центральної] Ради і нашому бувшому сопартійнику, мої гадки в сій справі. Процес 
і присуд в опублікованій тепер формі являється недорічністю, яка замість того, щоб компромітувати 
У П СР, компромітує УССР [...]. Я думаю також, Ви признаєте, що судити наших товаришів за їх 
боротьбу против совіт[ського] правительства] і совіт[ських] військ до того момента, коли вони висту
пили з заявою своєї нової політичної підтримки Радянської] Укр[аїни], не можна так само, як судити 
УКП і боротьбистів, які також перейшли через сю стадію, викликану помилками большевизма. Судити 
можна було за причетність] до повстань після сеї заяви. Але чи не думаєте Ви, що 8-місячна незвичай
но тяжка в'язниця [...], — се кара, яка впала на винних (коли такі були) і невинних (які, певно, в 
кождім разі були), вже аж занадто рівноважить всю причетність — коли вона була за деким з наших 
товаришів, — котрих же й Ви самі знаєте настільки, що, певно, не вважаєте їх за контрреволюціонерів, 
і я з  свого боку можу се з усею силою засвідчити. Тому я думаю, що сей засуд, який дав таку величезну 
радість усім Вашим і нашим спільним ворогам, повинен бути доконче переглянутий. Се був би перший 
крок до того порозуміння між нами, яке представляється мені з погляду інтересів революції незвичайно 
потрібним і цінним. [...] Не сумніваюсь, що Ви в наших спільних соціалістичних інтересах візьмете сю 
справу горячо до серця» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 22—23 зв.).

З  новітніх документальних видань і досліджень за темою див.: Вирок Українській революції: 
«Справа Ц К  У П С Р »: Науково-документальне видання /  Упоряд. Т.Осташко, С.Кокін. — K., 2013; 
Осташко Т. Всеволод Голубович: портрет на політичному тлі / /  Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917—1921 років. Збірник наукових статей. — K., 2011. — Вип. 6. — С. 45—74; ї ї  ж. 
Радянська репресивна політика щодо діячів українського національно-визвольного руху [в] 1920—
1922 роках І  І  Студії з  історії Української революції 1917—1921 років: Збірник наукових праць на по
шану доктора історичних наук, професора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня народжен
ня та 40-річчя науково-педагогічної діяльності. — K., 2011. — С. 357—383.

Історія в головнішім розповіджена в моїм листі... — йдеться про публікацію в цьому ж числі 
«Борітеся — Поборете!» листа М. Грушевського «До наших спроб співробітництва з УСРР. До В[исоко] 
поважаних товаришів: М.В.Левицького, пов[новажного] представника] УСРР, Ю.С.Новаковського, 
гол[ови] торговельної] місії, Д.Е.Кудрі, пред [ставника] Вукопспілки в Празі» (29 жовтня 1921 р.) 
(див. у цьому томі).

с. 200 ..Укр[аїнська]  партія соціалістів]-рев[олюціонерів]... — див. у цьому томі статті 
М.Грушевського до історії УП С Р («Українська партія соціалістів-революціонерів. Програма зі 
вступною довідкою делегації [У П С Р ] »  та «Українська партія соціалістів-революціонерів та її 
завдання»)  та коментарі до них.

с. 200—201 ...наших партійних товаришів, що безвинно погинули від червоних куль... —
26 січня 1918 p., в день вступу більшовицького війська М.Муравйова до Києва, були розстріляні члени 
У П С Р Леонард Бочковський та Ісаак Пугач. Про пізніші жертви впродовж 1920—1921 pp. сповіщали 
в некрологічних замітках «Пам'яті погибших товаришів» на сторінках «Борітеся — Поборете!»: член 
Ц К У П С Р т а У Ц Р  Кузьма Корж був розстріляний Ч К  влітку 1919 р. (за іншими даними — в люто
му 1918 р. під час більшовицької окупації Києва) (1920. — №  2 (Жовтень). — С. 63—64); член 
У П С Р таУ Ц Р Гнат Михайличенко розстріляний 21 листопада 1919 р. денікінцями (1920 (Грудень). — 
№  5. — С. 7 7 -7 8 ) .
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Розділ IV. БРОШУРИ, СТАТТІ ТА ЛИСТИ, 
ВМІЩЕНІ В АМЕРИКАНСЬКИХ, КАНАДІЙСЬКИХ, 

АВСТРІЙСЬКИХ, ЧЕСЬКИХ ВИДАННЯХ, 
ЧАСОПИСАХ ГАЛИЧИНИ («СВОБОДА», «АМЕРИКА», 

«НАРОДНА ВОЛЯ», «УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС», 
«ГРОМАДСЬКИЙ ГОЛОС», «НОВИЙ ЧАС» ТА ІНШИХ) 

(квітень—червень 1919 р. — жовтень 1926 р.)
Українська партія соціалістів-революціонерів. Програма зі вступною довідкою делегації 

[УПСР] (Le parti socialiste-révolutionnaire ukrainien. Programme précédé d'une notice introductive 
de la délégation)

Подається за першодруком: Le parti socialiste-révolutionnaire ukrainien. Programme précédé d’une notice 
introductive de la délégation. — Praha, 1919. — 20 s. Переклад з французької Л.Мороз та О.Козак.

Публікація належить до тематичного блоку праць М.Грушевського, у яких висвітлені історія, ді
яльність, програмні засади Української партії соціалістів-революціонерів: «Українська партія соціаліс
тів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії», 
«В  першій делегації Української партії соціалістів]-революціонерів]. (Квітень 1919 p.—лютий 1920 р.)»; 
«Н а село! (Чергові завдання української трудової інтелігенції)» (див. у цьому томі). Окрім цих статей, 
вчений був також автором розділів «Загальні завдання партії і сучасний момент», «Програма політич
на» та «Програма культурна» до проекту «Програми Української партії соціалістів-революціонерів», 
опублікованого у спеціальному випуску журналу «Борітеся — Поборете!» (Відень, 1922. — №  6 
(Лютий)).

Виїзд М.Грушевського за кордон навесні 1919 р. був обумовлений певними завданнями, які він 
отримав від Ц К  У П СР: налагодити зв ’язки з відродженим після Першої світової війни II Інтернаціо
налом, забезпечити входження до нього У П С Р та співпрацю з соціалістичними й демократичними 
організаціями та групами. У зв ’язку з цими зобов’язаннями виникла потреба підготовки низки інфор
маційних видань, про що М.Грушевський повідомляє у статті «В  першій делегації Української партії 
соціалістів]-революціонерів]. (Квітень 1919 p.—лютий 1920 р.)»: «Розвідавши про порядок при
ймання партій до Інтернаціоналу, я рішив використати свій побут у Празі для того, щоб приготовити 
потрібний для того матеріал в виді кількох інформаційних брошур про партію і про ситуацію на Україні — 
для бюро Інтернаціоналу, для соціалістичних партій і взагалі західноєвропейської публіки. Протягом 
двох місяців, що я прожив в Празі [18 квітня — 17 червня 1919 р. — Упоряд.], я приготовив і видруку
вав по-французьки під фірмою делегації три такі брошури: партійну програму з короткими вступними 
замітками про історії партії і позицію, яку вона фактично займає тепер: зміни в програмі й тактиці, вне
сені останніми подіями, радянський принцип, прийнятий під час київського конгресу і т. и.) (Le parti 
socialiste-révolutionnaire ukrainien. Programme précédé d’une notice introductive de la délégation) [...]». Ці 
відомості дозволяють орієнтовно встановити дату написання праці: квітень — червень 1919 р. Переклад 
тексту брошури французькою виконав Олекса Коваленко (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 537. — С. 31). Зміст брошури складається зі всупного слова з історичною довідкою та безпосе
редньо програми У П СР, прийнятої II з ’їздом партії 15—19 липня (ст. ст.) 1917 р. у Києві. З  огляду на 
те, що сама програма була розроблена без участі М. Грушевського, отже, не може вважатися його працею, 
не належить до публіцистичного жанру, неодноразово передруковувалася — у цьому корпусі її текст не 
подається.

З  новітніх публікацій, що висвітлюють історію та діяльність Української партії соціалістів-револю- 
ціонерів, див., зокрема: Бевз Т. Між романтизмом і реалізмом (Сторінки історії У П С Р ). — K., 1999; 
ї ї  ж. М.Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів / /  Михайло Грушевський — на
уковець і політик у контексті сучасності. — K., 2002. —  С. 208—216; ї ї  ж. Партія національних інтер
есів і соціальних перспектив (Політична історія У П С Р ). Монографія. — K., 2008. — С. 426—432; 
ї ї  ж. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії / /  На
укові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса: Зб . наук, праць. — 
K., 2009. — Вип. 43. — С. 162—189; ї ї  ж. Фракція українських есерів у Центральній Раді і Гене
ральному секретаріаті: між конструктивністю й опозиційністю / /  УІЖ. — 2009. — № 2 . — С. 110—
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123; ї ї  ж. Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів / /  Збірник 
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — 2009. — T. XXIII. — С. 368—385; 
Бойко О. Політичні розбіжності між українськими партіями в Центральній Раді (березень—квітень
1918 p.) І  І  Центральна Рада і український державотворчий процес (До 80-річчя створення Централь
ної Ради): Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. — K., 1997. — Ч. II. — С. 204—211; 
Любовець О. Провідні українські політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив / /  
Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. — K., 2002. — С. 238— 
247; ї ї  ж. Проблема української державності в програмах і діяльності українських політичних партій 
(березень—листопад 1917 року) / /  УІЖ. — 2003. — №  4. — С. 22—29; ї ї  ж. Українські партії в
1917 році: чисельність, соціальний склад, регіональний вплив / /  Історичний журнал. — 2005. — 
С. 63—73; ї ї  ж . Українські партії й політичні альтернативи 1917—1920 років. Монографія. — K., 2005; 
ї ї  ж. Вплив процесів становлення багатопартійності на долю Центральної Ради / /  Український парла
ментаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михай
ла Грушевського). — K., 2012. — С. 74—87.

с, 205 Українська партія соціалісппв-революуіонерів... — до 1917 р. партія існувала у вигляді 
окремих народницьких гуртків і груп (1903—1917). Тривалий процес формування У П С Р завершився 
на І Установчому з ’їзді (4 —5 квітня 1917 p.), програма прийнята на II з ’їзді (15—19 липня 1917 p.). 
Соціальною базою було селянство та радикальна українська інтелігенція. Наприкінці 1917 р. партія 
налічувала приблизно 75 тис. членів. Лідери: М.Ковалевський, В.Залізняк, П.Христюк, О.Севрюк. 
Основна програмна вимога: національно-територіальна автономія України. Фракція У П С Р була най- 
численнішою в У Ц Р. Про співпрацю М.Грушевського з У П С Р  див. у цьому том і «Л и с т  від 
М.Грушевського [у  відповідь на запросини до Америки] »  (2  вересня 1919р .), [Л и с т ]  «До редакції 
«Вперед»-у у Львові» (2 9  ж овтня 1919 р .), «Л и ст від професора Мих. Грушевського [до Мирос
лава Січинського]» (2 3  серпня 1919 р .)  т а  коментарі до них.

..Українська соціал-демократична партія... —  після розколу у 1904 р. першої української 
партії в Наддніпрянській Україні — Революційної української партії (РУ П ) — була створена Україн
ська соціал-демократична «Спілка», яка діяла як складова Російської соціал-демократичної робітничої 
партії (Р С Д Р П ) на правах автономної організації її меншовицької фракції. «Спілка» виступала проти 
автономії України і національно-культурницької праці РУП. Більша частина членів РУП на чолі з 
М.Поршем, Д.Антоновичем, В.Винниченком, С. Петлюрою та М.Ткаченком відстоювала самостійність 
партії як програмову засаду. Вони скликали у грудні 1905 р. 2-й з ’їзд, на якому РУП була реорганізо
вана в Українську соціал-демократичну робітничу партію (У С Д РП ), ухвалена нова програма та статут. 
Відстоюючи національні питання і домагаючись автономії України, вела свою діяльність незалежно від 
РС Д РП . Вважалася робітничою партією, близькою до європейської соціал-демократії. Соціальну базу 
УСДРП становила українська інтелігенція, студенти, робітники, у 1917 р. налічувала від 40 до 45 тис. 
членів. Разом з У П С Р відігравала провідну роль у формуванні політики У Ц Р, входила до Українсько
го національного союзу, підтримала повстання проти гетьмана, члени УСДРП декілька разів очолюва
ли уряд УН Р доби Директорії.

с. 206 Селянські общини в Україні значного поширення не мали... — зі спеціальних досліджень 
проблеми див., зокрема: Лозовий B.C . Проблеми політичної культури українського селянства в добу 
Центральної Ради (1917—1918 pp.) / /  Проблеми історії України X IX  — початку X X  ст. — 2007. — 
Вип. 12. — С. 166—174; Його ж. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства 
до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 p.). — Кам’янець-Подільський, 
2008; Скальський В. Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі Української 
революції / /  УІЖ. — 2008. — №  1. — С. 4 6 -5 9 .

...на з'їзді партії (15—19.VII.1917) виробили програму... — текст програми див.: Програма і 
статут Української партії соціалістів-революціонерів. — K., 1917; Багатопартійна українська держава 
на початку X X  ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. — K., 1992. — 
С. 15-22 .

Ця програма до теперішнього часу не замінена новою... —  підготовку нового проекту програми 
У П С Р розпочала Закордонна делегація У П С Р , яка почала діяти з листопада 1919 р. на чолі з 
М.Грушевським. Уже на першій конференції З Д  У П С Р, що відбулася у Празі 14—19 лютого 1920 p., 
постало питання про перегляд окремих пунктів програми і партійної тактики. Основні засади майбутньої 
програми М.Грушевський висвітлив у статті «Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдан
ня. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії» (див. у цьому том і). Проект 
нової програми, над яким працювала група у складі М. Гру шевського, О. Жуковського, М.Чечеля, 
М.Шаповала та М.Ш рага, у серпні 1920 р. розглядали на зібранні робочої групи у м. Карлсбаді.
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М.Грушевський був автором окремих розділів проекту: «Загальні завдання партії і сучасний момент», 
«Програма політична» та «Програма культурна». Після обговорення та редагування 1 вересня 1920 р. 
первісний проект був підписаний і прийнятий Закордонною делегацією. На IV конференції У П С Р, яка 
зібралася 18—23 січня 1921 р. у Празі за участі Закордонної делегації У П С Р і депутатів партійних 
організацій у Відні, Празі, Польщі й Галичині, відбулася гостра дискусія. Лідер Празької групи М. Ш а- 
повал заявив, що попередній проект зазнав суттєвих змін, «які вказували на безнадійне підгравання під 
марксо-ленінізм» (Бевз Т. Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціо- 
нерів... — С. 376—377). У результаті подальшого редагування за підсумками дискусії проект програми 
зазнав суттєвих змін, що не дозволило видрукувати його від імені IV конференції У П СР. З  великим 
запізненням, коли У П С Р в Україні у квітні 1921 р. вже оголосили поза законом, цей документ від 
імені членів З Д  У П С Р М.Грушевського, О.Жуковського, В.Залізняка, П.Христюка, М.Чечеля та 
М.Шрагабув опублікований у спеціальному останньому випуску «Борітеся—Поборете!» (1922. — №  6 
(Лютий)). Один із членів З Д  У П С Р так охарактеризував цю програму та стратегію членів делегації: 
«Наша група — «віденців» — стала на становище нової програми лівих укр. соц.-рев. [...] і повороту 
на Радянську Україну. Нова програма визнавала радянську систему влади, де в чому наближалася до 
Комуністичної програми, але в основному була некомуністична. Програма не визнавала принципу про
летарської диктатури, обстоювала принцип так званої робітничо-селянської демократії, загострювала 
національне питання тощо» (цит. за: Шаповал Ю . Генеральний писар (Павло Христюк) / /  Українська 
ідея. Постаті на тлі революції. — K . ,1994. — С. 104).

с. 2 0 6 —207 ...бідні селяни становили більшість від ЗО мільйонів... —  у своїй праці «Соціаль
на і політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp.» (див. у цьому том і) М.Грушевський наводить 
такі дані: в 9 українських губерніях селяни володіли приблизно 23 млн десятин землі, приблизно 13 млн 
належало великим землевласникам, а 3 млн були фіскальними, церковними землями тощо; лише десята 
частина населення володіла понад 10 га землі на господарство, а більш ніж 50 % селян володіли менше 
ніж 5 га землі.

с. 207 ...фракція українських соцшлістів-ревалюціонерів центральної течії, не рахуючи лівої 
течії, навіть одержала більшість в Конгресі...) — число членів Трудового конгресу, які взяли участь 
у його роботі, точно не визначене. З а  різними даними, їх було від 300 до 400 осіб. Українські політичні 
партії були представлені: У П С Р (центральної течії), У П С Р (боротьбисти), УСДРП, У П С Ф , У П СС, 
західноукраїнські соціал-демократи. Члени У П С Р (центральної течії) та Селянської Спілки об'єдна
лися в спільну фракцію «Селянська Спілка», яка була найчисленнішою (150 осіб). У ході Конгресу її 
перейменували у «Фракцію Української партіії соціалістів-революціонерів центральної течії» (158 осіб) 
(Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних перспектив... — С. 533). Провідниками У П СР 
(центральної течії) на Конгресі були М . Грушевський (обраний від селян Чигиринського повіту на Ки
ївщині), М.Шаповал, Н.Григоріїв, П.Христюк, І.Лизанівський та ін. Проте фракція, що могла віді
грати вирішальну роль у прийнятті рішень, не дійшла згоди у пошуках спільної платформи і залишилась 
у меншості. її резолюція про передачу влади Трудовому конгресу та організацію влади в центрі і на 
місцях на основі трудового принципу прийнята не була. Більшість делегатів Конгресу, зокрема і частина 
членів У П С Р (центральної течії), 26 січня 1919 р. голосували за резолюцію УСДРП: до скликання 
парламенту влада зосереджувалася в руках Директорії, а Конгрес мав залишити після себе постійні 
комісії з контрольними функціями. Документ став основою для головних рішень Конгресу, зокрема 
«Закону про форму влади на Україні», ухваленого 28 січня 1919 р. З а  спогадами Л.Цегельського, 
есери творили «політичний центр» Конгресу, але «крім професора Грушевського були це люди провін
ційні, напівінтелігентського або студентського типу, недовчені, виховані на брошурах» (цит. за: Малю- 
т а  О.В. Всеукраїнський трудовий конгрес як представницький орган українського народу в другій 
Українській Народній Республіці / /  Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук, праць. — Миколаїв, 
2011. — Вип. 7. — С. 202).

...незгоди, які поділили партію минулого літа після буржуазного державного перевороту... — 
на IV з'їзді У П С Р, який проходив нелегально 13—16 травня 1918 р. на околицях Києва, відбувся 
розкол партії, після якого У П С Р як єдина організація вже не існувала. Ліва течія, яка національні про
блеми ставила в залежність від соціальних, утворила партію боротьбистів. Центральна, домінуюча течія, 
до якої належав майже увесь Центральний Комітет і переважна більшість членів У П С Р, після розколу 
залишалася на позиціях установчого з'їзду — позиціях самостійності та незалежності У Н Р — поді
ляла програму, прийняту 15—19 липня 1917 р. Новостворені партії, кожна з яких мала свою політичну 
концепцію і програму дій, не брали участі у державницькій діяльності в період гетьманату. У П СР 
(центральної течії) діяла легально, У П С Р (боротьбистів) — нелегально. Усі спроби відновити єдність 
У П С Р впродовж другої половини 1918 р. — 1919 р. не увінчалися успіхом.
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Соціальна і політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp. (L a  lutte sociale et politigue 
en Ukraine 1917-1918-1919)

Подається за першодруком: La lutte sociale et politigue en Ukraine 1917—1918—1919. — [Prague],
1920. — 43 s. Переклад з французької О.Козак.

Як зазначає М .Грушевський у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів]-рево
люціонерів]. (Квітень 1919 p.—лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі), він написав цю працю у квітні — 
червні 1919 р. у Празі в період підготовки до конференції II Інтернаціоналу в Люцерні. Зміст своєї 
праці М.Грушевський охарактеризував як «огляд української революції за два роки, з  короткими вступ
ними відомостями про минувшину України і її впливи на її соціальну структуру». Переклав нарис фран
цузькою Олекса Коваленко (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 537. — С. 31).

У цьому нарисі М.Грушевський характеризує ключові події Української революції, кожній з яких 
він присвятив окремі статті, що склали першу книгу четвертого тому даного корпусу (Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І), окремі увійшли до першого та четвертого розділу 
другої книги тому.

с. 215 ..До Української партії соціалістів -революціонерів... входили в основному молоді 
люди... —  відомий український громадсько-політичний діяч так характеризував УПСР: «Партія укра
їнських соціал-революціонерів була в певнім розумінні слова партією молодих людей, якщо брати на 
увагу її керуючі верхи: Микола Ковалевський, Левко Ковалів, Павло Христюк, Володимир Залізняк, 
Микола Шраг, Олександр Севрюк, усі головні діячі партії, — були студентами перших курсів, кожен 
не старше 25 років віку» (Дорошенко Д. Історія України 1917—1923 pp. — Ужгород, 1932. — T. І: 
Доба Центральної Ради. — С. 52). Ця характеристика підтверджується і аналізом вікового цензу 
членів партії, який подає сучасна дослідниця У П СР Т.Бевз. Так, у 1917 р. голові партії М.Ковалев- 
ському виповнилося 25 років, його ровесниками були члени Ц К  партії Г.Михайличенко, А.Приходько,
А.Заливчий, І.Лизанівський. На два роки старшими були П.Христюк, М. Полоз, О.Шумський, П.Пи- 
липчук, на рік молодшими — О.Севрюк, Ю.Охримович, Я.Зозуля. Наймолодшим членом Ц К  був 
П.Любченко, якому у 1917 р. виповнилося 20 років. Роки народження членів У П С Р входили в діа
пазон 1882—1892 pp.: М.Шаповал (1882), Н.Григоріїв (1883), П.Панченко (1885), Д.Ісаєвич (1889), 
П.Христюк і М.Полоз (1890), О.Зарудний, М. Любинський, М.Чечель (1891), М. Ковалевський 
(1892) (Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія У П С Р). 
Монографія. — K., 2008. — С. 160—161).

с. 216 Земельний закон.,. — йдеться про Тимчасовий земельний закон, затверджений Централь
ною Радою 18 січня 1918 р. (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах. — K., 
1997. — Т. 2. — С. 128—130). Детально див.: Верстюк В. Земельне питання у стінах Центральної 
Ради / /  Confratemitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. — Львів, 2006—2007. — 
С. 6 4 5 -6 6 3 .

с. 217Закон про національну екстериторіальну автономію... —  йдеться про Закон про національ
но-персональну автономію, ухвалений Центральною Радою 9 січня 1918 р. (Там само. — С. 99—101).

с. 218 ..робітничий закони... —  йдеться про Закон про восьмигодинний робочий день, ухвале
ний Центральною Радою 25 січня 1918 р. (Там само. — С. 134—137).

с. 2 2 2 15 листопада гетьман відправив у відставку українських міністрів... і, проголошуючи 
федерацію України з Росією, створив цілковито російський Кабінет — йдеться про відставку уряду 
Ф.А.Лизогуба, сформованого 25 жовтня 1918 p., та затвердження нової Ради Міністрів на чолі з 
С.М.Гербелем. Склад цього останнього гетьманського кабінету був правоконсервативним: першим 
пунктом програми уряду було задекларовано відбудову єдиної Росії на федеративних основах.

с. 223 ...вибраних солдатами на початку 1918 р .... — за законом У Ц Р від 11 та 16 листопада
1917 p., вибори до Українських установчих зборів були призначені на 27 грудня 1917 р. У складних об
ставинах більшовицької агресії кінця 1917 р. — початку 1918 р. їх проведення розтяглося на весь січень 
та початок лютого 1918 р. і відбулося лише у 7 з 13 округ. Значна частина населення не брала участі в 
голосуванні, активність виборців була значно меншою, ніж при виборах до Всеросійських зборів. Прак
тично були зірвані вибори в армії і на флоті. Низьку активність виявили виборці і в містах. У Києві участь 
у виборах взяли лише 29,3 %, у Черкасах — 37,7 %

с. 223 ...оскільки серед цих депутатів переважали українські есери — за остаточними резуль
татами виборів, до Українських Установчих зборів по п’яти округах (січень 1918 р.) із 172 депутатів від 
У П С Р і Селянської Спілки було обрано 115 осіб (66,8 % ) (Бевз Т. Партія національних інтересів і 
соціальних перспектив... — С. 531).
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...у декларації Директорії, виробленій ще перед зреченням гетьмана... —  М. Грушевський подає 
фрагмент «Декларації Директорії Української Народної Республіки», проголошеної 26 грудня 1918 р. 
(Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад
1920 pp.: Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006. — Т. 2. /  Упоряд. В.Верстюк 
(керівник) та ін. — С. 391—394).

с. 224Головна частина соціалістів-революціонерів, сформувавши більшість Конгресу... — див. 
коментар до с т а т т і  «Українська партія соціалістів-революціонерів. Програма зі вступною довід
кою делегації [У П С Р ]» .

с. 225 ...вона проголосила резолюцію, постановивши, що Конгрес обере тільки комісії... тоді 
як місцеві ради будуть виконувати тільки функції контролю — ця резолюція була покладена в 
основу «Закону про форму влади на Україні», ухваленого Конгресом трудового народу України на за
сіданні 28 січня 1919 р. (Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 
Т. 2. — С. 4 6 7 -4 6 8 ).

с. 226 Селянська фракція Трудового конгресу, зібравшись під гаслом центральної течії укра
їнських соціалістів-революціонерів, мотивувала свою позицію до цього питання таким чином... —
тут подані витяги з Декларації, яку виголосила 26 січня 1918 р. на Трудовому конгресі фракція У П СР 
(центральної течії). Зазначений документносив програмний характер. Декларація визнавалалегітимність 
влади Директорії, проте пропонувала відмовитись від директоріальних засад організації влади та при
ступити до формування органів влади за трудовим принципом, а до скликання наступної сесії Трудово
го конгресу право верховної влади надати Малому конгресу (текст декларації опублікований: Трудова 
Республіка (Вінниця). — 1919. — №  13. — 13 лютого. — С. 1—2). На засадах декларації А.Степа- 
ненко підготував резолюцію від імені групи фракції У П СР (центральної течії) (Там само. — С. 2). 
Спочатку ця резолюція була відчитана на фракції, проте думки розділилися: 78 осіб висловилися за 
даний документ, 60 осіб підтримали резолюцію УСДРП (право голосувати вони отримали від фракції 
У П С Р ( центральної течії) ).

с. 227 Але українські соціал-демократи (Центральний комітет) запропонували з цього 
питання компроміс, який підтримала більшість Конгресу (завдяки утриманню центру)... — 
йдеться про резолюцію УСДРП про сучасний момент і ставлення до Директорії, яку підтримала більшість 
Конгресу (УСДРП, блок галицьких партій, У П СС, У П С Ф , частина У П С Р (центральної течії)). Ця 
резолюція була покладена в основу «Закону про форму вдади на Україні», ухваленого Конгресом тру
дового народу України на засіданні 28 січня 1919 р. Директорії УН Р належала верховна влада в Украї
ні з  правом видавати закони для оборони Республіки, які подавали на затвердження сесії Трудового 
конгресу України. Виконавчу владу передавали Раді Народних Міністрів, відповідальній перед Дирек
торією. Враховуючи складну внутрішню і зовнішню ситуацію, пропонували припинити роботу Конгре
су і створити комісії з  «законопідготовчими та контрольними функціями»: оборони держави, земельну, 
бюджетну, закордонних справ, харчових справ, культурно-освітню. Щодо форми влади в резолюції 
наголошувалося: «Конгрес Трудового Народу України стоїть проти організації робітничої диктатури і 
висловлюється за демократичний лад на Україні». До виборів місцевих органів влада мала належати 
довіреним особам уряду — комісарам (Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 
Республіки... — Т. 2. — С. 467—468). П.Христюк назвав цю резолюцію смертельним вироком 
Конгресу. Права частина Конгресу цілковито підтримала курс Директорії.

...крім того, ліві групи, які покинули Конгрес перед голосуванням, і більшість українських 
соціалістів-революціонерів центральної течії утрималися від голосування —  блок фракцій (УС Д  Р П 
(незалежні), У П С Р (ліві), російські соціалісти-революціонери і «Бунд»), які виступали за організацію 
політичної влади у формі рад, не взяли участі в голосуванні за пропоновану правою більшістю резолюцію, 
подали до президії заяву-протест і залишили форум, склавши з себе всяку відповідальність за постано
ви Конгресу та їх наслідки. Більшість фракції У П С Р (центральної течії), які утрималися від голосуван
ня за резолюцію УСДРП, від імені 78 осіб на Пленумі Конгресу виголосили свою резолюцію. Висту
паючи проти передачі всієї повноти влади Директорії, пропонували для продовження діяльності Трудо
вого конгресу України створити Малий конгрес у складі 41 члена та передати йому всі права верховної 
влади до скликання повного Конгресу. Відстоюючи основні положення Декларації фракції, передбача
ли, що Малий конгрес негайно приступить до формування органів колективної влади за трудовим 
принципом (Трудова Республіка. — 1919. — № 1 3 . — 13 лютого. — С. 2). Цю резолюцію охаракте
ризував у щоденнику голова Директорії В. Винниченко: «Трудовий Конгрес другий день уже товчеться 
на одному місці, не можучи розжувати питання про верховну владу. Одні хочуть, щоб ця влада належа
ла Директорії, а другі — Малому Конгресові. Особливо на останньому настоює «Чорномор», як на
зивають в кулуарах М.С.Грушевського. Він має надію стати головою Малого Конгресу і вернути неза
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бутні часи Малої Ради» (цит. за: Солдатенко В. Винниченко і Петлюра: політичні портрети револю
ційної доби. — K., 2007. — С. 252). Ідея трудових рад була провідною і на конференції У П С Р 
(центральної течії), яка відбулася 28 січня 1919 p., тобто в останній день роботи конгресу. Активну 
участь у роботі цього форуму брав М.Грушевський. Цей принцип М.Грушевський поклав і в основу 
проекту «Програми Української партії соціалістів-революціонерів» (розділ «Програма політична»), 
опублікованого у спеціальному випуску журналу «Борітеся — Поборете!» (Відень, 1922. — №  6 (Л ю 
тий). — С. 17—22).

Після прийняття Конгресом резолюції УСДРП , фракція У П С Р (центральної течії) виступила з 
заявою: «З і взгляду на те, що пункти нашої Декларації не лягли в основу постанов Високого Конгресу, 
ми констатуємо, що прийнята Конгресом резолюція ставить партію в таке становище, коли вона, як 
партія, не може брати відповідальність на себе за урядову політику» (Трудова Республіка. — 1919. — 
№  13. — 13 лютого. — С. 2).

„мана кабінету, заміна членів Директорії... —  на початку лютого 1919 р. відбулися перші 
неофіційні контакти представників У Н Р з командуванням французького десанту в Одесі. Французи 
вимагали реорганізувати Директорію та уряд, вивести з них В.Виниченка, С.Петлюру та В.Чехівсько- 
го. Українську делегацію очолював уже визначений на той час головою уряду С.Остапенко — при
хильник порозуміння з  Антантою. Від імені Директорії він домагався визнання Антантою суверенітету 
України. Сторони не дійшли згоди. Зважаючи на нові обставини, які вимагали рішучих заходів, дві 
провідні українські партії (УСДРП та У П С Р ) відмовились від участі у владних структурах, відкликав
ши 9 лютого з уряду і Директорії своїх членів. З  огляду на таке рішення 10 лютого В. Винниченко офі
ційно залишив посаду голови Директорії, С.Петлюра та Ф .Ш вець заявили про тимчасовий вихід зі 
своїх партій. 13 лютого 1919 р. головою Директорії став С.Петлюра. Того ж дня був призначений новий 
склад Ради Народних Міністрів, до якої увійшли представники трьох правих українських партій — со
ціалістів-федералістів, соціалісіів-самостійників і народних республіканців, які орієнтувалися на демо
кратичні засади й вимоги Антанти (Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Рес
публіки... — Т. 1. — С. 49—50). Новий кабінет очолив С.Остапенко. Відповідно до резолюцій та 
постанов Ц К  У П С Р (центральної течії), які не дозволяли членам партії бути членами уряду, 17 лютого
1919 р. він подав заяву про вихід зі складу партії (Трудова Республіка (Вінниця). — 1919. — №  14. —
22 лютого. — С. 3).

Виконуючи рішення Трудового Конгресу, невдовзі після закриття його сесії Директорія під
тримала Закон про конгреси і трудові ради... — Йдеться про «Закон про місцеві конгреси і ради 
трудового народу», затверджений на засіданні Директорії УН Р 8 лютого 1919 р. (Директорія, Рада 
Народних Міністрів Української Народної Республіки... — Т. 1. — С. 43). Так як закон не був «пере
ведений» через Раду Народних Міністрів, 10 лютого 1919 р. на своєму засіданні під головуванням
B.Чехівського вона постановила: «Приймаючи на увагу, що закон про місцеві конгреси і ради трудово
го народу є акт величезної політичної ваги, Рада міністрів, одставка якої прийнята і яка зараз працює 
лише тимчасово до затвердження нового Кабінету, не може взяти на себе відповідальність за цей акт і 
тому постановила зняти законопроект з черги» (Там само. — С. 250). Розглянувши це рішення, 12 лю
того 1919 р. Директорія постановила запропонувати РН М  «роспубліковати» даний законопроект (Там 
само. — С. 48). У відповідь 19 лютого 1919 р. РН М  вже в новому складі, заслухавши доповідь голо
ви кабінету С.Остапенка про вимогу Директорії негайно опублікувати закон, постановила: «Доручити 
п. голові, на підставі міркувань, висловлених членами Кабінету, зробити доклад Директорії в цій справі, 
а остаточне рішення справи винести на чергове засідання після згаданого докладу голови Кабінету» (Там 
само. — С. 272). Відомостей про подальший розгляд цього питання в опублікованих журналах засідань 
РН М  не виявлено. Текст закону за підписами голови Директорії В.Винниченка та її членів А.Мака- 
ренка, О.Андрієвського та Ф.Ш веця був опублікований у друкованому органі Ц К  У П СР (централь
ної течії) — газеті «Трудова Республіка» (1919. — №  14. — 22 лютого. — С. 2). У п. 19 закону за 
значалося: «Закон цей перевести в життя по телеграфу». Закон оголосила Директорія на початку 
квітня 1919 р. в процесі переговорів з У П С Р та УСДРП щодо умов формування нового соціалістично
го Кабінету Міністрів.

Світова війна і революція. Українська Народна Республіка
Подається за першодруком у газеті: Свобода (Джерзі Ситі). — 1919. — Ч. 113. — 23 вересня. —

C. 3. Підпис: Проф. Михайло Грушевський.

У статті М.Грушевський характеризує, не без суб’єктивного підходу, головні етапи Української 
революції, зокрема діяльність Української Центральної Ради, прихід до влади гетьмана Скоропадсько-
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го, відродження У Н Р Директорією. Узагальнений огляд цього періоду подає також у праці «Соціальна 
і політична боротьба в Україні в 1917—1918—1919 pp.» (див. у цьому томі).

с. 230 ...в просвітних українських кругах Австрії було прийнято також орієнтацію, ворожу
Р о т ... —  йдеться насамперед про діяльність Союзу визволення України — політичної організації 
емігрантів із Наддніпрянської України, що постала у Львові 14 серпня 1914 р. З  вересня 1914 р. до
1918 р. діяла у Відні. Головну мету союзу — побудову Української самостійної держави — пов'язували 
з воєнною поразкою Росії у Першій світовій війні. В одному з програмних документів «Наша платфор
ма» наголошувалося, «що об'єктивна історична конечність вимагає, щоб між Західною Європою і 
Московщиною повстала самостійна Українська держава». Під час Першої світової війни СВУ розгор
нув широку інформаційну діяльність у державах Четвертого союзу.

Сповідуючи ідеали Соборної України, М.Грушевський не пішов на співпрацю з СВУ, відкрито 
заперечуючи свою «австрійську орієнтацію» у публіцистичних виступах: «В  балканськім антракті», 
«Після балканськоївійни», «Сараєвськатрагедія» (Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — 
Т. 2. — С. 4 4 2 -4 6 3 ; 4 7 2 -4 7 8 ).

Про участь співробітників та учнів М.Грушевського в діяльності СВУ, ставлення вченого до Со
юзу див.: Гирич І. «Федераліст» очима «самостійника» (до історії написання статті А.Жука «М.Гру
шевський та С ВУ ») / /  Молода нація. — 2002. — №  3. — С. 83—110; Жук А. Проф. М.Грушевський 
і Союз визволення України в роках Першої світової війни / /  Молода нація. — 2002. — №  3. — 
С. 111—134; Його ж. Як дійшло до заснування Союзу визволення України (Спомини у 20-ліття «Со
юзу») / /  Календар-альманах «Дніпро» назвичайний 1935 рік. — Львів, 1935. — С. 103—117; Патер І. 
Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914—1918 / /  Украї
на: культурна ̂ спадщина, національна свідомість, державність. — Львів, 1997. — Вип. 3—4. —
С. 140—162; Його ж. Галичина і галичани у діяльності Союзу визволення України / /  Збірник праць і 
матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької. — Львів, 1998. —JC. 153—168; Його ж. Союз 
визволення України: проблеми державності і соборності. — Львів, 2000; Його ж. Андрій Жук і Союз 
визволення України / /  Молода нація. — 2002. — №  3. — С. 58—82.

Після окупації Галичини російським військом восени 1914 р. там почалась сей час розправа з 
усіма, кого вважали впливовим або активним українцем —  своєрідною «програмою» нищення всіх 
виявів українського національного життя на окупованих землях Галичини стало видання у липні 1914 р. 
Штабом Головнокомандувача арміями Південно-Західного фронту брошури «Современная Галичина. 
Этнографическое и культурно-политическое состояние ея, в связи с национально-общественными на
строениями». Ця записка, підготовлена в стінах російської військової контррозвідки, вийшла під грифом 
«Доверительно. Для широкого ознакомления офицеров Действующей армии» (передрукована у праці: 
Соловей Д. Винищення українства — основна мета Росії у війні 1914 року. Матеріали до історії Украї
ни за часів Першої світової війни. — Вінніпег, 1963. — С. 4 9 —70). Для виконання «програми» очіль- 
ником новоствореного 29 серпня 1914 р. Тимчасового військового генерал-губернаторства Галичини був 
призначений лідер русофілів граф Г.О.Бобринський, який запровадив політику насильницької русифі
кації краю й переслідування національної інтелігенції. У підсумку діяльність окупаційної влади призвела 
до знищення мережі українських національних організацій краю, закриття всіх навчальних закладів, 
періодичних видань. Найбільше потерпіли установи Н Т Ш : закрита книгарня Товариства, пограбована 
друкарня й музейна збірка, загинули приготовлені до друку цінні наукові праці. Російська окупаційна 
влада прагнула ліквідувати Українську греко-католицьку церкву і навернути її вірних до російського 
православ'я.

Заходи окупаційного режиму посилились зі створенням 9 жовтня 1914 р. Тимчасового жандарм
ського управління при військовому генерал-губернаторстві Галичини, яке розгорнуло масові політичні 
репресії проти українських громадських діячів. Тільки у Львові було заарештовано 1200 українських 
патріотів, до Росії депортовано понад 13 тис. мешканців краю, а з  приблизно 400 тис. біженців значна 
частина була насправді вигнанцями. Окрім того, з  Галичини вивезли понад 700 заручників, серед них — 
відомі українські діячі, з  якими співпрацював М.Грушевський: С.Федак — директор товариства 
«Дністер»; К.Паньківський — директор Краевого союзу кредитового; І.Левинський — професор 
Львівської політехніки, архітектор; І.Свенціцький — директор Національного музею, доцент Львів
ського університету та ін.

М.Грушевський, будучи й сам симбірським засланцем, переймався долею адміністративно висланих 
галичан, вживав усіх заходів щодо надання допомоги та звільнення, надсилаючи прохання про сприян
ня в цій справі до академіків Петербурзької А Н  С .Ф .Ольденбурга, В.І.Вернадського (Вибрані науко
ві праці академіка В.І.Вернадського. — K., 2011. — Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листу
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вання з українськими вченими. — Кн. 1: Листування А —Г. — С. 754—763). Політику російського 
уряду щодо західноукраїнських земель засудили російські ліберальні кола. З  трибуни IV Державної 
Думи лідер кадетів П.Мілюков назвав її «європейським скандалом».

Часописі українські або заборонено... — одним із перших після запровадження у Києві 31 липня
1914 р. військової цензури було заборонене видання газети «Рада» (8 серпня 1914 р.) (Ц Д ІА К  Украї
ни. — Ф . 295. — Оп. 1. — Спр. 51. — Арк. 42). На початку січня 1915 р. за наказом начальника 
Київської воєнної округи київський губернатор видав розпорядження про припинення на весь час вій
ськового стану всіх українських періодичних видань. У результаті впродовж серпня 1914 р. — січня
1915 р. були закриті українські видання «Рада», «Українська хата», «Маяк», «Літературно-науковий 
вістник», «Україна», «Записки Українського наукового товариства», «Дзвін», «Сяйво», «Світло», 
«Рілля», «Наша кооперація». На місці заборонених «України», «Л Н В » та інших видань в Одесі почав 
виходити журнал «Основа», але і він проіснував лише кілька місяців і був заборонений цензурою. Єди
ний незакритий часопис «Рідний край» був змушений перейти на «ярижку». Щ е раніше, наприкінці 
серпня 1914 p., були закриті українські часописи у Львові.

...а восени в 1916 р. цісар заявив своє рішення поширити автономію Галичини... — через ве
ликі втрати Німеччини на Західному фронті Центральні держави вирішили піти на деякі поступки по
лякам. Імператори Німеччини та Австро-Угорщини Вільгельм II і Франц Иосиф І маніфестом від 
5 листопада 1916 р. проголосили утворення «Королівства Польща» на відвойованих у Росії польських 
землях, тобто в межах Царства Польського. Ця маріонеткова держава, яка існувала під протекторатом 
Німеччини, мала підсилити кайзерівську армію новими людськими ресурсами. Цій події М. Грушевський 
присвятив декілька своїх публікацій, видрукуваних у 1916 р. в Москві на сторінках журналів « Промінь» 
та «Украинская жизнь»: «Проголошення польської самостійності», «Розширення автономії Галичини: 
Смерть ціс[аря] Франца-Иосифа», «Независимая Польша и автономная Галиция» (передрук див.: 
Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 493—511).

с* 231 Центральна Рада, яка почала збирати наоколо себе місцеві українські організації, без 
ріжниці їх партійності — історію Центральної Ради, як і концепцію Української революції, М. Гру
шевський висвітлив та обґрунтував у своїх публіцистичних працях доби У Ц Р, зібраних та виданих 
окремою книгою (див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І).

Національний конгрес, скликаний Радою на Великодні свята... — йдеться про перший масовий 
представницький форум українського руху, у якому взяли участь близько 1 тис. делегатів від різних 
українських політичних, громадських, професійних, культурних організацій. Конгрес відбувся 6 —8 квіт
ня 1917 р. у Києві, в приміщенні Купецького зібрання. Таємним голосуванням головою У Ц Р був обраний 
М.Грушевський. Детально роботу Конгресу та свої враження про нього М.Грушевський подає у своїх 
спогадах ( Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  9. — С. 119—124). Завдання та підсум
ки конгресу М.Грушевський висвітлив у статтях «Н а Всеукраїнський з'їзд!» та «По Українськім націо
нальнім з'їзді, 6—8 квітня» ( Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 4. — Кн. І. — С. 11—12; 20—22).

Але Тимчасовий російський уряд... відкинув їх вповні —  сподіваючись на справедливе вирішен
ня Тимчасовим урядом українського національного питання, перші контакти з  ним здійснили представ
ники Української громади в Петрограді. 17 березня 1917 р. українська делегація передала голові уряду 
князю Г.Львову підготовлену О.Лотоцьким та П.Стебницьким пам'ятну записку. Декілька зустрічей 
не виправдали сподівань: вирішення головного питання про автономію України голова уряду перекладав 
на Установчі збори. З а  рішенням третіх загальних зборів У Ц Р (7 —8 травня), 16 травня 1917 р. деле
гація Центральної Ради на чолі з В.Винниченком подала Тимчасовому уряду доповідну записку, голо
вними вимогами якої було визнання права українського народу на автономію (текст доповідної записки 
делегації У Ц Р Тимчасовому уряду та виконавчому Комітетові Петроградської Ради робітничих і сол
датських депутатів з питань автономії України див.: Українська Центральна Рада. Документи і матері
али: У двох томах. — K., 1996. — Т. 1. — С. 93—98). Візит української делегації до Петербурга, як 
і зустріч у Києві з військовим міністром О.Керенським 19 травня 1917 p., не давали надії на задоволен
ня вимог українського народу. Тимчасовий уряд передав декларацію У Ц Р на розгляд Юридичної на
ради. Розглянувши українські вимоги, нарада змогла задовольнити повністю лише позицію про повер
нення полонених та інтернованих галичан. У розгляді інших (визнанні права на автономний устрій, за 
провадженні посади крайового комісара, українізації збройних сил тощо), як таких, що перебували поза 
компетенцією Тимчасового уряду й могли бути вирішеними лише Установчими зборами, було відмовле
но. 31 травня 1917 р. голова Української національної ради в Петрограді П.Стебницький надіслав 
М.Грушевському листа, в якому докладно повідомляв, що Тимчасовий уряд відхилив домагання Цент
ральної Ради (текстлиста див.: Український національно-визвольний рух. Березень—листопад 1917 ро
ку. Документи і матеріали /  Упоряд. В.Верстюк (керівник) та ін. — K., 2003.. — С. 359—360).
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1 червня 1917 р. Тимчасовий уряд офіційно інформував про свою одноголосну відмову щодо вимог 
Центральної Ради. Недалекоглядність урядового рішення мобілізувала українські сили і вони стали 
потужним каталізатором проголошення автономії України І Універсалом УЦР.

Велит з'їзди — селянський і військовий... —  Перший Всеукраїнський селянський з ’їзд відбув
ся 28 травня — 2 червня 1917 р. у Києві, в приміщенні театру Соловцова. У його роботі взяли участь 
до 2500 делегатів (1500 — з правом вирішального голосу, решта з дорадчим), які представляли всі
9 українських губерній (73 повіти та понад 1000 волостей), а також Кубань і Донщину. З ’їзд обрав 
Всеукраїнську раду селянських депутатів і ухвалив резолюцію про входження її до складу Центральної 
Ради як представництва від селянства України. Обговоривши наслідки перемовин делегації У Ц Р в 
Петрограді, селянський з ’їзд одностайно підтримав домагання Центральної Ради та доручив Всеукраїн
ській раді селянських депутатів негайно виробити проект положення про автономію України.

Перший Всеукраїнський військовий з ’їзд відбувся 5—8 травня 1917 р. у Києві з  ініціативи Україн
ського організаційного військового комітету за підтримки УЦР. В його роботі взяли участь понад 
900 делегатів, які представляли 1,5 млн вояків-українців, об’єднаних в українські організації і товариства 
в арміях усіх фронтів, на Балтійському і Чорноморському флотах, окремих гарнізонах і військових 
округах. Для практичного керівництва українським військовим рухом при У Ц Р був утворений Україн
ський генеральний військовий комітет (У ГВК ) у складі 17 осіб на чолі з С.Петлюрою.

...вибрана робітничими українськими з'їздами... — Перший Всеукраїнський робітничий з ’їзд 
відбувся 11—14 липня 1917 р. у Києві. Скликаний з ініціативи української фракції Київської Ради ро
бітничих депутатів з метою поповнення У Ц Р представниками робітників-українців. У його роботі 
взяли участь 300 делегатів від близько 40 тис. робітників (при загальній кількості 3,5 млн). На за 
ключному засіданні делегати обрали Всеукраїнську раду робітничих депутатів у кількості 100 депутатів 
(70 — представники УСДРП, ЗО — У П С Р ), виконавчий комітет та його президію у складі И.Маєв- 
ського, М.Порша, В.Довженка. Головою ради обрано М.Порша. 5 серпня 1917 р. рішенням 6-ї сесії 
У Ц Р Всеукраїнська рада робітничих депутатів була кооптована до її складу, а президія виконкому ради 
поповнила Малу раду. Визначальної ролі в українському парламенті рада не відіграла, оскільки україн
ське робітництво не відзначалося політичною і національною організованістю, переважно було зрусифі
коване і перебувало під впливом більшовиків.

...і сі три ради утворили основу нової реорганізованої Ц[ентральної]  Ради... —  за даними 
шостих загальних зборів У Ц Р, з  798 мандатів 212 належало Всеукраїнській раді селянських депутатів, 
158 — Всеукраїнській раді військових депутатів, 100 — Всеукраїнській раді робітничих депутатів (Н а
риси історії Української революції 1917—1921 років: У двох книгах. — K., 2011. — Кн. 1. — С. 123). 
Проте не всі ці мандати були використані. Персональне представництво рад військових, селянських та 
робітничих депутатів в У Ц Р див.: Верстюк В.,Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біо
графічний довідник. — K., 1998. — С. 212—221. Див. також: Верстюк В. Склад і структура Україн
ської Центральної Ради / /  Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 pp. — K.,
2009. — Вип. 4. — С. 5 -3 0 .

Генеральний секретаріат —  Генеральний секретаріат був створений 15 червня 1917 р. після про
голошення І Універсалу У Ц Р у складі: голова — В.Винниченко, генеральний писар — П.Христюк, 
генеральні секретарі: Х.Барановський, С.Єфремов, М.Стасюк, Б.Мартос, С.Петлюра, В.Садовський,
І.Стешенко. Декларацією Тимчасового уряду від 3 липня 1917 р. він був визнаний вищою крайовою 
владою на Україні. Ця декларація та компроміс з  Тимчасовим урядом, зафіксований у II Універсалі, 
надав Генеральному секретаріатові ознак легітимності.

...укр[аїнські] соціал-демократи і соціалісти-революціонери —  з 19 партій, представлених в 
Українській Центральній Раді, 17 були прибічниками соціалістичних ідей. Провідну роль відігравали 
У П СР, УСДРП, У П С Ф . Детально див.: Бойко О. Політичні розбіжності між українськими партіями 
в Центральній Раді (березень—квітень 1918 р.) / /  Центральна Рада і український державотворчий 
процес (До 80 —річчя створення Центральної Ради): Матеріали наукової конференції 20 березня 
1997 р. — K., 1997. — Ч. II. — С. 204—211; Аюбовець О. Провідні українські політичні партії в 
Центральній Раді та їх регіональний вплив / /  Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та 
державобудівництва. — K., 2002. — С. 238—247; ї ї  ж. Проблема української державності в про
грамах і діяльності українських політичних партій (березень—листопад 1917 року) / /  УІЖ. — 2003. — 
№  4. — С. 22—29; ї ї  ж. Українські партії в 1917 році: чисельність, соціальний склад, регіональний 
вплив І  І  Історичний журнал. — 2005. — С. 63—73; ї ї  ж. Українські партії й політичні альтернативи 
1917—1920 років. Монографія. — K., 2005; ї ї  ж. Вплив процесів становлення багатопартійності на 
долю Центральної Ради / /  Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної прак
тики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського). — K., 2012. — С. 74—87.
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Маніфест (Перший Універсал) 10 (23) червня змусив Тимчасовий рос[ійський] уряд змінити 
політику —  І Універсал схвалила Мала рада Центральної Ради 10 червня 1917 р. і того ж вечора
В.Винниченко зачитав його на II Всеукраїнському військовому з'їзді. Цей документ був декларацією 
наміру явочним порядком здійснити автономію України (Українська Центральна Рада. Документи і 
матеріали. — Т. 1. — С. 101—105). 12 червня 1917 р. під час закриття І Всеукраїнського військового 
з'їзду відбулося урочисте проголошення І Універсалу УЦ Р. Урочистості з  нагоди проголошення І Уні
версалу відбулися того ж дня і на Софійському майдані. Перший Універсал зробив Українську Цент
ральну Раду безсумнівним лідером України.

Він вислав свою делегацію для порозуміння з  Ц[ентральною]  Радою... —  проголошення І Уні
версалу, яким Центральна Рада зробила самостійний крок до української автономії, змусило Петроград, 
нарешті, визнати її авторитет серед українського громадянства. На пропозицію голови Тимчасового 
уряду Г.Львова 16 червня 1917 р. була оприлюднена відозва «Украинскому народу» (Український на
ціонально-визвольний рух. — С. 442—444). Ухвалою Тимчасового уряду від 15 червня 1917 р. була 
створена Урядова комісія у справах України у складі С.Урусова, П.Кропоткіна, Г.Лопатіна, В .Вернад
ского, С.Ольденбурга, В.Мякотіна, В .Короленко та ін. Але майже всі кандидати відмовились від 
участі в її роботі. Тимчасовий уряд відкликав цей проект і 26 червня вирішив скерувати до Києва де
легацію у складі членів кабінету І.Церетелі, М.Терещенка, О.Керенського, яка 28—30 червня 1917 р. 
провела переговори з Центральною Радою у Києві. В результаті проведених переговорів був досягну
тий компроміс, зафіксований у II Універсалі УЦ Р. Ці доленосні події М.Грушевський аналізує у своїх 
публіцистичних виступах «Щ о воно?», «Треба ясніше!», «Чи виясняється?» ( Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Т. 4. — Кн. І. — С. 38—39; 44—48). Див. також: Верстюк В . Центральна Рада і Тим
часовий уряд: боротьба за автономію України / /  Нариси історії Української революції 1917—1921 ро
ків. — K., 2011. — Кн. 1. — C. 129-160.

с* 232 Дня 7 (2 0 ) падолиста Ц[ентральна]  Рада проголосила Народну Українську Респуб
ліку в федеративній зв'язі з іншими республіками бувшої Р о т (Третий Універсал Ц[ентральної]  
Ради) —  III Універсал був прийнятий на засіданні Малої ради, яке розпочалося 7 листопада 1917 р. 
о 21 год. ЗО хв. При поіменному голосуванні з 47 присутніх 42 члени Малої ради висловилися за Уні
версал, 5 — утримались, проти ніхто не голосував. Утримались: И.Скловський і С.Сараджев (рос. 
соціалісти-революціонери), К.Кононенко та М.Балабанов (меншовики), В.Рудницький (Польський 
централ на Україні). III Універсал проголосив створення Української Народної Республіки (У Н Р) як 
складової федеративної Російської республіки та визначив головні соціально-економічні підвалини 
майбутньої української держави. Останні мали соціалістичну спрямованість: скасування приватної 
власності на землю, восьмигодинний робочий день, державний контроль за виробництвом тощо (Україн
ська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 1. — С. 398—401). Роковинам проголошення 
III Універсалу Української Центральної Ради М.Грушевський присвятив свою статтю «Роковини 
2 0 /7  падолиста 1917» (див. у цьому томі).

Коли укр[аїнське]  правительство відмовилось виконувати maid жадання... — після проголо
шення III Універсалу вищою владою в Україні майже повсюдно була визнана Центральна Рада та Гене
ральний секретаріат. Більшовицький Петроград вбачав в У Ц Р реального суперника у боротьбі за 
владу та спрямував проти неї серію політичних ударів. Одним із них стала ідея скликання Всеукраїн
ського з'їзду рад для переобрання Центральної Ради. Для розпалювання конфлікту 3 грудня 1917 р. до 
Києва був надісланий ультиматум Ради Народних Комісарів — «Маніфест до українського народу з 
ультимативними вимогами до Української ради». Ці вимоги мали характер прямого втручання у внут
рішні справи УНР: припинити роззброєння пробільшовицьких частин армії, сприяти революційним 
військам у боротьбі «з контрреволюційним кадетсько-калєдінським повстанням» тощо. У разі невико
нання вимог протягом 48 годин Р Н К  оголошував Центральну Раду «в стані відкритої війни проти 
Радянської влади в Росії і на Україні». 5 грудня 1917 р. Генеральний секретаріат дав офіційну відповідь 
Раднаркому на його ультиматум, у якій зазначалося, що «неможливо одночасно визнавати право на 
самовизначення «аж до відокремлення» і в той же час робити грубий замах на це право, накидаючи свої 
форми політичного ладу державі, яка самовизначилася. (Українська Центральна Рада. Документи і 
матеріали. — Т. 1. — С. 512—514). Починаючи з 6 грудня 1917 p., Російська радянська республіка та 
УН Р перебували у стані війни. Див. детально: Верстюк В. Політична боротьба за владу в Українській 
Народній Республіці в перші місяці її проголошення / /  УІЖ. — 2008. — №  1. — С. 4—31; Коваль
чук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917—1920. — K., 2007.

с* 233 Се й було зроблено (4 ) Четвертим Універсалом Ц[ентральної]  Ради 9 (2 2 ) січня
1918 року —  питання прийняття IV Універсалу У Ц Р розглядалося на закритому засіданні Малої ради, 
яке розпочалося 9 січня і закінчилося вночі 12 січня 1918 р. На обговорення винесли три проекти
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(М.Грушевського, В.Винниченка та М.Шаповала). У ході роботи була вироблена спільна редакція. 
Меншовики та представники Бунду виступали проти прийняття Універсалу, інші неукраїнські фракції 
внесли свої поправки, окремі з яких були прийняті. Після узгодження в ніч з 11 на 12 січня розпочалося 
відкрите засідання за участю членів Малої ради, Центральної Ради, уряду, численних гостей. Головував 
М. Грушевський, перед оголошенням Універсалу він виголосив коротку промову та зачитав текст IV Уні
версалу. Четвертому Універсалу М. Грушевський присвятив декілька публіцистичних виступів: «Великий 
обов'язок», «Українська самостійність й її історична необхідність» (Грушевський М. Твори: У 50 т. — 
Т. 4. — Кн. І. — С. 86; 96 —98; ); «Україна окремішна» (див. у цьому том і). Цю історичну подію 
описує у своїх спогадах і її учасник М.Ковалевський (Ковалевський М. Як проголошено IV Універсал 
(Пам'яті Михайла С. Грушевського) / /  Український історик. — 2002. — Ч. 1—4. — С. 380—382).

...воно уложило згоду з центральними державами самостійно... — йдеться про мирні перего
вори з Центральними державами у Бресті-Литовському, у яких з 6 січня (н. ст.) 1917 р. брала участь 
делегація УН Р. 12 січня (н. ст.) 1918 р. глава австрійської делегації граф О.Чернін від імені Централь
них держав заявив про визнання української делегації як повноважного представника незалежної Україн
ської Народної Республіки. Відповідно до Брестської угоди від 9 лютого 1918 р. У Н Р стала суб'єктом 
міжнародного права. М.Грушевський оцінював Брестський договір як великий здобуток України на 
міжнародній арені, що створило передумови для подальшої перемоги над усіма супротивниками україн
ської державності (див.: Грушевський М. Мир землі нашій!; Промова в Центральній] Раді 15-го бе
резня 1918 р. при ратифікації мирового договору / /  Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 4. — Кн. І. —
С. 88; 116—120). На липень 1918 р. Україна, Німеччина, Болгарія і Туреччина ратифікували договір. 
Детально див.: Дацьків І. Брест 1918: європейський прорив України. — Тернопіль, 2008; Його ж. 
Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917—1923 pp. — Тер
нопіль, 2009; Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917—1924). Доку
менти і матеріали. — K., 2010. — С. 8 4 —107; Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна 
та Відня у Першій світовій війні (1914—1918). — K., 2006. — С. 283—310; Притуляк П. Україна і 
Брестський мир: від підписання до виконання (1917—1918 pp.). — K., 2004.

Німецьке правительство... взяло на себе ролю оборонця України... —  після підписання Брест
ського миру делегація УН Р звернулася з відозвами до народів Німеччини та Австро-Угорщини з про
ханням надати військову допомогу. Будучи зацікавленою в реалізації економічних умов Брестського 
миру, німецька сторона зобов'язалася протягом трьох місяців допомогти очистити Україну від більшо
вицьких формувань. Незабаром до цього приєдналася й Австро-Угорщина. Військова конвенція УН Р 
з Німеччиною та Австро-Угорщиною була укладена 18 (5) лютого 1918 p. «І для нас теж Україна була 
необхідна, як сила спомагаюча, і, очевидно, ми не могли відступити її большевикам [...]. Треба було 
зрушити большевизм на Україні і встановити там такі порядки, які могли би дати нам воєнні користи: 
збіжжя й сирівців; з тією метою треба було посунутися вглиб країни», — писав генерал Е.Людендорф 
(Нариси історії Української революції 1917—1921 років: У двох книгах. — K., 2011. — Кн. 1. — С. 241). 
21 (8 ) лютого німецькі війська почали просуватися на територію України. 23 (10) лютого 1918 р. Рада 
Народних Міністрів УН Р звернулася з відозвою «До всієї людності Української Народної Республіки» 
про прийняття Україною військової допомоги «від нині дружних держав — Німеччини і Австро-Угор
щини» (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — K., 1997. — Т. 2. — С. 160—161). 
Повернувшись на початку березня до Києва, голова РН М  В .Голубович на засіданні Малої ради 9 бе
резня 1918 р. заявив, що прихід німців «є просто безкорислива допомога дружньої держави» (Там 
само. — С. 192). Але населення України сприймало німецьке і австрійське військо як ворогів і окупан
тів. З  метою впливу на громадську думку М.Грушевський змушений був дати пояснення, видані інфор
маційним бюро Міністерства внутрішніх справ (див.: Розмова з професором М.С.Грушевським [щодо 
причин приходу німецьких військ на Україну (березень 1918 р.)] / /  Грушевський М. Твори: У 50 т. — 
Т. 4. — Кн. І. — С .112—113).

Насправді, Україна була потрібна Німеччині та Австро-Угорщині як джерело постачання продо
вольства та сировинний придаток. Німецьке та австро-угорське командування переймалося насамперед 
проблемами, пов'язаними з отриманням обумовлених з  урядом У Н Р продовольчих запасів. Обопільне 
напруження наростало, особливого напруження дійшло після наказу німецького головнокомандувача в 
Україні Г.Айхгорна від 6 квітня 1918 р. про засів полів і заборону захоплення поміщицької землі, ви
даного без узгодження з УЦ Р. І врешті, у квітні 1918 р. призвело до політичного конфлікту: заради 
задоволення власних інтересів німецьке командування постало перед проблемою зміни влади в Україні. 
Пізніше, у статті «По шкоді» (див. у цьому том і), М.Грушевський змушений був визнати: «Коли 
Центральну] Раду німці кінець кінцем розігнали, то тим самим з неї знято всяке підозріння в спільництві 
з ними: очевидно, вона «кликала» німців не для того, чим вони в дійсності зайнялись на Україні».
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...особливо земельний закон, переведений в січні 1918 р . ... — безперечно, соціально-економічна 
політика і насамперед земельне питання, що призвели до економічної і політичної кризи, безкомпромісність 
у стосунках з внутрішньою опозицією та німецьким військовим командуванням були не лише найуразли- 
вішими проблемами діяльності Української Центральної Ради, але і стали причинами зміни влади в 
Україні. «Тимчасовий земельний закон», ухвалений за наполяганням есерівської більшості У Ц Р 18 січня
1918 p., мав радикальний характер (див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. —
С. 128—130). У його основу був покладений принцип соціалізації землі: скасовування приватної власнос
ті на землю та передача її селянам без викупу. Такий зміст закону не сприяв стабілізації політичного 
становища в Україні. На його перегляді наполягали фракції УСДРП, У П С Ф  та УПСС у Центральній 
Раді. Детально див.: Верстюк В. Земельне питання у стінах Центральної Ради / /  Confratemitas. Ю ві
лейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. — Львів, 2006—2007. — С. 645—663.

Неспроможність вирішити земельне питання призвела до падіння авторитету Центральної Ради, 
втрати нею важелів влади. Розчарувавшись у політиці УЦ Р, частина українського громадянства від
верто апелювала до німців. Інтереси земельних власників і німецької окупаційної адміністрації співпада
ли. Вимоги про відновлення приватної власності прозвучали на з ’їзді Української демократично-хлібо
робської партії, який відбувся в Лубнах 7 квітня 1918 р. Для подання вимог У Ц Р з ’їзд скерував до 
Києва спеціальну делегацію, очолювану С.Шеметом. Делегація уклала угоду з Всеукраїнським союзом 
земельних власників, яка передбачала повалення Центральної Ради. М.Грушевський, неформальний 
лідер українських есерів, залишався стійким прихильником закону, свою позицію обґрунтував у статтях 
«Святі права» та «Стара історія» ( Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. —
С. 127-129; 131-134).

с. 234 Німецька команда... дала свою згоду на переворот —  ще наприкінці березня — на по
чатку квітня 1918 р. у німецької влади визрівав план повалення Центральної Ради власними силами та 
взяття на себе повноважень уряду, а Союз земельних власників подав німецькому командуванню навіть 
план утворення в Україні генерал-губернаторства. Проте міжнародна ситуація і «тертя» між Централь
ними державами не давали змоги ні Німеччині, ні Австро-Угорщині вирішити питання щодо ліквідації 
української державності власними руками. Відтак з ’явилася ідея зробити ставку на людину, яка була б 
здатна очолити нову владу та здійснити державний переворот. Вибір випав на П.Скоропадського, який 
на той час уже виношував план повалення Центральної Ради силовим шляхом.

Різні точки зору на внутрішні та зовнішні фактори, що спричинили гетьманський переворот, серед 
яких і внутрішня політика Центральної Ради, подані у низці досліджень останнього десятиліття: Бойко О. 
Наростання кризових явищ в політичному житті незалежної У Н Р (березень — квітень 1918 р.) / /  На
ціональний музей історії України: поступ у третє тисячоліття: Тематичний збірник наукових праць. — K.,
2004. — С. 40—47; Гай-Нижник П. Державний переворот 29 квітня 1918 p.: причини та перебіг за 
хоплення влади П.Скоропадським / /  УІЖ. — 2011. — №  4. — С. 132—164; Горак B.C. Гетьманський 
переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П.Скоропадського / /  УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 110— 
122; Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 року: нові дані з  німецьких 
архівів / /  Політологічні читання. — 1994. — №  1. — С. 104—120; Лебедева І.М . Політична криза в 
У Н Р напередодні 29 квітня 1918 р. / /  Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 
Серія «Історія, економіка, філософія». — K., 2006. — Вип. 11—12. — С. 25—33; Несук М. Драма 
вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917—1918 pp. — K., 1999; Папакін Г.В. 
Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. / /  Наукові записки Інституту по
літичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса. — K., 2008. — Вип. 39. — С. 129—150; 
Пиріг Р. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лю
тий — квітень 1918 p.) І  І УІЖ. — 2007. — №  2. — С. 47—63; Його ж. Гетьманат Павла Скоропад
ського з погляду німецько-австрійських союзників / /  УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 38—47; Його ж. 
Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. — K., 2011. — С. 67—86; Солдатен- 
ко В.Ф. Прихід П.Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники 
закріплення режиму / /  УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 5—19.

Історіографічний аналіз наукового доробку, присвяченого гетьманському перевороту та добі геть
манату Павла Скоропадського ґрунтовно поданий у працях: Гнатюк С. Аналіз причин державного 
перевороту 29 квітня 1918 р. в українській зарубіжній історіографії (1920—1990 pp.) / /  Гетьман Пав
ло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. — K., 1998. — С. 131—133; Калакура Я. Нові 
підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіо
графії / /  Архіви України. — 2011. — Вип. 2 —3. — С. 262—274; Пиріг Р. Українська гетьманська 
держава 1918 року. — С. 9 —32. Незважаючи на плюралізм думок щодо характеру гетьманського пере
вороту, незаперечним залишається факт, що П.Скоропадський прийшов до влади саме з волі вищого
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державного керівництва Німеччини, а підтримка з  боку окупаційного командування була визначальним 
фактором захисту як від внутрішніх, так і зовнішніх супротивників режиму. Сучасний дослідник Україн
ської гетьманської держави 1918 p. Р.Пиріг вважає, що найбільш точно сутність гетьманату П.Скоро
падського визначив М.Стахів: «Це типова одноособна самозванна диктатура, яка виникла шляхом 
державного перевороту, при чому перемогу йому при перевороті дала виключно чужа військова сила. 
Переворот Павла Скоропадського з погляду конституційного права Української держави вповні без
правний» (Там само. — С. 16).

...виставити зовам денаціоналізовану і непопулярну людину, генерала Скоропадського... — 
визначальна роль у проведенні державного перевороту належала німецькій військовій адміністрації і 
дипломатичним службам. Саме вони визначали форму майбутнього державного утворення, кандидату
ру його голови та коло зобов’язань перед союзниками. Серед претендентів на очільника «нової влади» 
розглядали кандидатури М.Міхновського, Є.Чикаленка, Б.Ханенка. Проте головними особами, на яких 
німці готувалися зробити ставку, були П.Скоропадський, І.Полтавець-Остряниця та І.Луценко. Най- 
придатнішою виявилася кандидатура П.Скоропадського, з яким німецьке командування з власної іні
ціативи розпочало перемовини. Сам факт перевороту не міг не вплинути на характеристику, яку подає 
М.Грушевський П.Скоропадському. Подібні характеристики звучать також у статті М.Грушевського 
« По шкоді» (див. у цьому томі). Вчений навіть відмовився від пропозиції гетьмана очолити Українську 
академію наук, підвалини якої він закладав десятиліттями, розбудовуючи Наукове товариство імені 
Шевченка у Львові та Українське наукове товариство в Києві. Проблеми стосунків М.Грушевського та 
П.Скоропадського див.: Папакін Г.В. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський: начерк історії 
особових стосунків (1917—1918) І  І  Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий 
науковий збірник. — K., 2001. — Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. — С. 135—145; Со- 
хань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяль
ність. — K., 1993. — С. 4 2 -4 4 .

Дня 28 цвітня організований з'їзд  «хліборобів» під охороною німецького війська проголосив 
його гетьманом —  однією з найпотужніших внутрішніх рушійних сил гетьманського перевороту була 
права політична партія консервативного спрямування — Союз земельних власників, опозиційно нала
штована щодо політики Центральної Ради. Головними завданнями союзу були захист права приватної 
власності та збереження великого землеволодіння (див.: Любовеир О. Всеукраїнський союз земельних 
власників у політичній системі гетьманату П.Скоропадського / /  УІЖ. — 2008. — №  4. — С. 60—72). 
З  весни 1918 р. члени союзу виступали за повалення Центральної Ради та запровадження сильної 
диктаторської влади. У порозумінні з  Українською демократично-хліборобською партією (УДХП ) 
прийняли рішення скликати на 28 квітня 1918 р. загальний з ’їзд усіх хліборобських організацій. Цього 
дня до Києва прибули 6 432 делегати, які представляли 7 —8 млн селян-землевласників України. Через 
непорозуміння у ключових питаннях, і, зокрема, щодо повалення Центральної Ради, проти чого ви
ступила УДХП, керівники останньої вирішили провести власний з ’їзд. Наступного дня, 29 квітня 1918 p., 
німецька військова влада заборонила проведення з ’їзду УДХП, тому частина членів партії взяла участь 
у роботі з ’їзду Союзу землевласників та процедурі проголошення П.Скоропадського гетьманом Украї
ни. Всеукраїнський з ’їзд хліборобів, що відкрився 29 квітня 1918 р. у приміщенні київського цирку 
Крутикова, проголосив П.Скоропадського гетьманом всієї України. На з ’їзд прибуло близько 8 тис. 
делегатів з 9 губерній України. З а  задумом заколотників, форум мав стати громадською опорою пере
вороту і підтвердженням легітимності нової влади перед населенням країни. Зібрання було легальним, 
його дозволив уряд УН Р, щоправда, не без тиску німецького командування. З ’їзд прийняв пропозицію 
обрати гетьмана України серед таких кандидатів: П.Скоропадського, І.Полтавця-Остряниці та І.Луценка. 
Не дочекавшись оголошення підсумків голосування, група осіб з  оточення П.Скоропадського вигуками 
«Хай живе гетьман України Скоропадський!» фактично вирішила результат виборів. У своєму деталь
ному дослідженні про переворот П.Гай-Нижник наводить відомості, що І.Луценко отримав на 20 голо
сів більше, отже упереджені дії на користь Скоропадського були запланованими, і не без участі «посе
редників» перевороту — німецької військової адміністрації. Детально див.: Гай-Нижник П. Державний 
переворот 29 квітня 1918jd.: причини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським / /  УІЖ. — 2011. — 
№  4. — С. 157—160; Його ж. З ’їзд хліборобів 29 квітня 1918 p.: представницька складова гетьман
ського перевороту / /  Гілея. — 2012. — №  62. — С. 25—31.

Правління перейшло фактично в руки т . зв. «Протофіс-а» ... —  паралельно з Союзом земель
них власників головну соціально-політичну опору гетьманського режиму становила Всеукраїнська 
спілка представників промислу, торгу, фінансів, сільського господарства. Організація союзу, яка розпо
чалася ще за часів Центральної Ради, завершилася на з ’їзді промисловців, комерсантів, фінансистів і 
землевласників, що відбувся 15—18 травня 1918 р. у Києві за участю членів уряду Української держави.
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З 'їзд  прийняв статут «Протофісу» і затвердив склад його ради. Головною метою організації було за 
кріплення права приватної власності на землю, відкриття державних кредитів для підприємців на від
новлення продуктивності поміщицьких маєтків, скасування свободи страйків, запобігання втручанню 
робітників у функції адміністрації і т. ін. Протофіс був фактично конфедерацією галузевих промислово- 
торгово-фінансових організацій і виступав як репрезентант їхніх інтересів на державному рівні. Головою 
Протофісу був обраний великий харківський землевласник князь О.Голіцин. Серед активних членів були 
відомі підприємці, банкіри, цукрозаводчики: М. фон Дітмар, В.Демченко, О.Бобринський, А.Добрий 
та ін. Протофіс був представлений у ключових дорадчих урядових органах, його члени брали участь у 
законотворчій роботі, готуючи проекти постанов уряду в економічній сфері. Проте з багатьох корінних 
питань державного та соціально-економічного розвитку лідери Протофісу вдавалися до опозиційних дій. 
Це стосувалося земельної реформи, відносин з профспілками, впровадження української мови, держав
ної незалежності. Протофіс орієнтувався на федерацію з небільшовицькою Росією, в чому вбачав га
рантії подальшого економічного розвитку України.

...прокламуючи « федеративну Росію» з Україною включно... — детально див.: Калакура Я . 
Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній 
історіографії / /  Архіви України. — 2011. — Вип. 2—3. — С. 262—274; Ралдугіна Т. Федераційна 
грамота Павла Скоропадського: внутрішні і зовнішні чинники її проголошення / /  Вісник Київського 
національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». — K., 2006. — 
Вип. 11-12. — С. 111-119.

Повстаня й партизанська війна проти гетьманцю й німців йшла весь час — один із лідерів 
повстанського руху на Київщині М.Шинкар звернувся до голови Центральної Ради М.Грушевського 
з ідеєю про необхідність надання рухові форм всеукраїнського селянсько-робітничого повстання і за 
прошував колишнього голову У Ц Р очолити його. Він був переконаний, що одного імені М. Грушевсько
го буде достатньо, «щоб огнем запалала вся селянсько-робітнича Україна і спалила в тому огні дощенту 
поміщицько-буржуазну диктатуру» (цит. за: Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних пер
спектив (Політична історія У П С Р ). Монографія. — K., 2008. — С. 342). Однак М.Грушевський, як 
і його сподвижники, розуміли, що підняти загальноукраїнське повстання неможливо, зважаючи на при
сутність в Україні німецької армії.

Відомості про регіони, учасників і лідерів повстанського руху див.: Захарченко П. Селянська вій
на в Україні: рік 1918. — К, 1997; Його ж. Селянсько-повстанський рух за доби Української держави 
(квітень—грудень 1918 року). Д ис.... канд. іст. наук. — K., 1997; Його ж. Селянський рух у контексті 
антигетьманського повстання (осінь 1918). — K., 1997; Нариси історії Української революції 1917— 
1921 pp.: У двох книгах. — K., 2011. — Книга перша. — С. 348—371; Пиріг Р. Українська гетьман
ська держава 1918 року. Історичні нариси. — K., 2011. — С. 246—252; Щербатюк В.М. Селянський 
повстанський рух на Київщині 1917—1923 pp.: сучасна історіографія проблеми / /  УІЖ. — 2010. — 
№  3. — С. 190-191.

« Національний союз», зложений з партій, відповів на проголошення федерації російської про
голошенням повстання проти гетьмана —  ця усталена думка щодо підготовки антигетьманського 
повстання Українським національним союзом, приводом до якого стала проголошена гетьманом Скоро
падським федеративна грамота, залишалася провідною в українській історіографії впродовж десятиліть. 
Проте детальне вивчення події на підставі хоча й обмеженої джерельної бази дає змогу сучасним до
слідникам, зокрема О.Бойко, подати ґрунтовніший аналіз підготовки повстання та його причини. 
Утворений наприкінці липня — на початку серпня 1918 р. Український національний союз являв собою 
блок українських політичних партій та громадських організацій, насамперед УСДРП , У П С Ф , У П СР 
(центральні течії), У П СС. Перше офіційне повідомлення про утворення УНС було подане 4 серпня 
в газеті «Нова Рада». Головою союзу був соціаліст-федераліст А.Ніковський (з середини вересня —
В.Винниченко). УНС постав як масова легальна організація, навколо якої гуртувалися опозиційні ре
жимові українські політичні сили, які ставили за мету боротьбу за демократичні перетворення легальним 
правовим шляхом, виступали з заявами, протестами, відозвами. Відтоді, коли посаду голови УНС обі
йняв В. Винниченко, розпочалася таємна підготовка збройного повстання, і саме цей конспіративний 
аспект обумовив досить обмежений і суб'єктивний характер джерельної бази для детального вивчення 
його плану. З а  спогадами діячів Української революції, можна виокремити декілька осіб, яким належа
ла ідея чи ініціатива щодо підготовки антигетьманського повстання: В .Винниченко, М.Шаповал і 
П.Христюк. Останній не входив до УНС, але представляв лівих есерів, які ще з травня 1918 р. стави
ли за мету повалення влади шляхом збройного повстання. Яка б з  цих версій не була правдивою, неза
перечним залишається факт, що УНС як політична організація та його прихильники не лише не роз
робляли тактики й стратегії повстання, але до останніх днів навіть не були утаємничені у план його
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підготовки. Повстання готували таємно за умов негативного ставлення до нього значної частини укра
їнських політичних сил, а відповідно і поза УНС.

Поштовхом до початку повстання стала заборона гетьманом Скоропадським скликати на вимогу 
УНС 17 листопада 1918 р. передпарламент — Національний конгрес. Ця заборона була спричинена 
глибокою кризою гетьманської влади, політичною нестабільністю в державі, небажанням гетьмана про
вадити радикальні національно-демократичні перетворення, кардинальні зміни в державному устрої. 
Компроміс став неможливим, і кожна сторона вдалася до швидких і рішучих дій. 13 листопада 1918 р. 
на терміново скликаних зборах УНС В .Винниченко повідомив про підготовлений збройний виступ. 
І хоча УНС повстання не схвалив, проте взяв участь у виборах Директорії. Одночасно УНС виступав 
і противником повстання, і обирав Директорію, яка скерувала цей збройний виступ. Згодом ця роздво
єність дала підставу стверджувати, що підготовка повстання проходила під проводом УНС. 14 листо
пада 1918 р. П.Скоропадський відмовився від демократизації кабінету та сформував нову Раду міністрів 
з прихильників виданої того ж дня грамоти про федеративний зв ’язок з майбутньою небільшовицькою 
Росією. Рішення про повстання та федераційну грамоту дослідники розглядають як відповідні кроки 
у протистоянні двох конфліктуючих сторін. Федераційна грамота не стала ні причиною, ні приводом до 
повстання, проте справила значний вплив на його розвиток. 15 листопада 1918 р. була поширена відозва 
Директорії з закликом «стати збройною дружною силою проти ворогів і злочинців народу» (Директорія, 
Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: До
кументи і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006. — Т. 2 /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) 
та ін. — С. 375). Детально див.: Бойко О. Український Національний союз і організація протигеть
манського повстання / /  Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 pp. — K., 2002. — 
C. 157—186. Див. також: Бавико О .Д . Політична опозиція гетьманові П.Скоропадському (квітень — 
грудень 1918 p.). Дис. ... канд. політ, наук. — K., 2007; Пиріг Р. Українська гетьманська держава
1918 року. Історичні нариси. — K., 2011. — С. 253—258.

с. 235 14 грудня 1918 [р.] гетьман зрікся власті і потайки був вивезений німцями з України —
13 грудня 1918 р. розпочався заключний етап антигетьманського повстання — взяття Києва. Близько 
другої години дня 14 грудня 1918 р. П.Скоропадський власноручно написав акт про зречення від влади. 
Наступного дня його текст був опублікований в газетах «Відродження», «Наш путь», «Мир». У ніч з
14 на 15 грудня 1918 р. Київ зайняли війська Директорії.

Поклик [Комітету незалежної України] (26 липня 1919 р.)
Подається за першодруком у газеті: Свобода (Джерзі Ситі). — 1919. — Ч. 98. — 19 серпня. — 

С. 2. Підпис: За Комітет незалежної України: Михайло Грушевський, Дмитро Ісаєвич, Михайло 
Лозинський, Федір Савченко. В кінці перед підписами зазначена дата: Париж, 26 липня 1919. А в
торство М.Грушевського встановлене за збереженим автографом: ЦДІАК України. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 6 —9. Там також зберігається машинопис тексту з виправленнями автора 
(Арк. 10—12). Передрук: Український археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2006. — 
Вип. 10/11. — С. 705—706. Ця публікація не зафіксована у жодному бібліографічному покажчику 
праць М.Грушевського.

Звернення, адресоване до американських українців, було заслухане та ухвалене на установчих 
зборах Комітету незалежної України в Парижі 26 липня 1919 р. (Український археографічний щорічник. 
Нова серія. — K., 2006. — Вип. 10/11. — С. 704—705). Комітет існував з 26 липня 1919 р. по 
31 серпня 1920 р. Історію КН УК М.Грушевський подав у статті «Ліквідація Комітету незалежної 
України» (див. у цьому томі). З  сучасних досліджень див.: Садов А. М.С.Грушевський і Комітет 
Незалежної України за матеріалами родинного фонду Грушевських (Ц ДІАК, ф. 1235) (J  Український 
археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2006. — Вип. 10/11. — С. 697—724. Його автор ви
словлює декілька думок щодо особливостей комітету. Одна з них, про напівтаємний характер організа
ції на кшталт масонської ложі, базується на підставі листа самого М.Грушевського до М.Чечеля від
12 грудня 1919 p., у якому автор повідомляє: «Н а Зборах Комітету порятунку в Парижі 12.XI. ми ви
брали Вас членом. Комітет напівсекретний. 17 грудня будуть загальні збори в Парижі, про се Вас спо
віщаю, і запрошую» (Марочко В. «Щ о чути з України і Києва...»: Невідомі листи Михайла Грушев
ського 1919—1922 років / /  Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — K., 2005. — 
Вип. 14. — С. 82). Ця теза лідера КНУК до певної міри суперечить відомостям про подальшу діяльність 
Комітету, який достатньо відкрито подавав інформацію про свою діяльність, а відомості про його ство
рення вільно поширювалися в середовищі української еміграції. Про це свідчить лист С.Шелухіна до 
Є.Чикаленка від 14 червня 1920 р. Критикуючи позицію соціалістів-революціонерів та М.Грушевсько-
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го, він зазначав: «Надумав Грушевський видати свою історію в перекладі на французьку] мову. Як се 
зробити? І от він вигадав «Комітет незалеж[ної] Укр[аїни]», з себе та Ісаєвича. Для галичан запросив 
Лозинського. От і весь комітет, наче більше немає незалежників нікого. Для адреси і зборів взяв Сав- 
ченка, який має наше бюро преси й контору для того. Після сього пішли шукати грошей для Коміт[ету] 
незал[ежної] Укр[аїни]» ( Чикаленко Євген. Щоденник (1919—1920). — K., 2011. — С. 388—389). 
Ці відомості співпадають з первісною практичною метою КНУК, визначеною самим М.Грушевеьким 
у листі до М.Чечеля від 12 грудня 1919 p.: «Головне завдання є публікації, зв ’язки з американськими 
українцями» (цит. за: Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки X X  століття): 
Монографія. — K., 2006. — С .350—351). З  огляду на несприйняття У П С Р та УСПОД в тодішньому 
офіційному політикумі — уряді Директорії — слушною видається думка про КН УК як «еміграційний 
опозиційний уряд», «проект опозиційного українського представництва за кордоном, яке мало 
об’єднуватись навколо М.Грушевського і, очевидно, протиставляти себе офіційному уряду У Н Р» (Са
дов А. М.С.Грушевський і Комітет Незалежної України за матеріалами родинного фонду Грушев- 
ських... — С. 701).

с. 235 Наша Галичина віддана полякам... —  25 червня 1919 р. Найвища рада Паризької мирної 
конференції прийняла фатальне для українців рішення, яким санкціонувала тимчасову окупацію Східної 
Галичини. З  благословення Антанти поляки перейшли в наступ, і до середини липня 1919 р. Східна 
Галичина була окупована Польщею. 11 липня 1919 р. польська сторона офіційно передала уряду УН Р 
текст з рішенням Найвищої Ради щодо Східної Галичини. Детально див. у цьому томі тексти та 
коментарі до статті «Щ е  один звільнений край», відозв « За Галичину!» та « До народів цивілі
зованого світу».

В головніших політичних центрах Європи.... Буковину й Угорську Україну... — цю частину 
тексту (з незначною редакцією) взято із « Постанови установчого засідання Комітету незалежної Украї
ни» від 26 липня 1919 р. (Український археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2006. — 
Вип. 10/11. — С. 7 0 4 -7 0 5 ).

с. 236 Про вжиток надісланих вами засобів і про нашу діяльність будемо вас ретельно спо
віщати через часописі — у листі «До українців в Америці» від 27 вересня 1919 р. М.Грушевський 
висловив подяку всім, хто відгукнувся на «Поклик», надіславши допомогу на розвиток Комітету (див. 
лист у цьому томі).  14 листопада 1919 р. був також опублікований детальний звіт про діяльність 
Комітету та використання пожертв, що надійшли з Америки у серпні—жовтні 1919 р. (Від Комітету 
Незалежної України. Париж. 14 листопада 1919 року. З а  Комітет Незалежної України: М.Грушевський, 
Д.Ісаєвич, М.Лозинський, Ф .Савченко / /  Свобода. — 1919. — Ч. 146. — 9 грудня. — С. 2; пере
друк за архівним примірником (машинописом): Український археографічний щорічник. Нова серія. — K.,
2006. — Вип. 10/11. — С. 708-711).

Михайло Грушевський Дмитро Ісаевич Михайло Лозинський Федір Савченко — саме ці осо
би, присутні на установчих зборах Комітету 26 липня 1919 p., увійшли до його тимчасового бюро: 
М.Грушевський та Д.Ісаєвич як представники У П СР, М.Лозинський як представник Галичини, Ф . Сав
ченко як представник Української Ради в Парижі. Як анонсувалося у постанові установчих зборів, 
Комітет мав бути спільним органом У П С Р та УСДРП , але представників соціал-демократів на той час 
не було в Парижі. Пізніше Ц К  соціал-демократичної партії висловив негативне ставлення до КНУК, 
його склад поповнили персональні члени: М.Шраг, М.Чечель, О.Жуковський, П.Чижевський, Ю .Ба- 
чинський, О.Коваленко, М.Шаповал.

Лист від професора Мих[айла] Грушевського [до Мирослава Січинського] (23 серпня
1919 р.)

Перші публікації: Народна воля (Скрентон). — 1919. — Ч. 135. — 15 листопада. — С. 3; Ілю
стрований тижневик (Нью-Йорк). — 1919. — 4 .1 . — 15 листопада. Підпис: Михайло Грушевський. 
В «Народній волі» дата та місце написання не зазначені, в «Ілюстрованому тижневику» зазначена дата 
та місце написання: Нове Место, 23.8.1919. Серед пізніших передруків: Український історик. — 
1978. — Ч. 1—3. — С. 160—162; Народна воля. — 1986. — Ч. 31. — 14 серпня. — С. 5.

Подається за публікацією в газеті «Народна воля» (Скрентон). — 1919. — 4 .135 . — 15 листо
пада. — С. 3.

Публікація належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного характеру, вміщених 
у цьому томі ( див. коментар до « Листа від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня Î9Î9 р . ) ) .
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Лист містить важливі відомості про перший рік життя М.Грушевського в еміграції. З  адресатом, 
на той час головою Федерації українців в Америці, М. Грушевський був знайомий ще з  його студентських 
років. 12 квітня (ЗО березня) 1908 р. під час аудієнції М.Січинський убив намісника Галичини графа
А.Потоцького. Це вбивство було назване першим актом політичного терору в конституційній Австрії. 
Рефлексією на цю подію стала і стаття М. Гру шевського «Кров» (вперше опублікована в журналі: 
Л Н В. — 1908. — T. XLII. — Кн. V. — С. 380—385; передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — 
Львів, 2005. — Т. 2. — С. 363—367). Мотивами убивства студент називав антиукраїнську політику 
намісника. Збереглися два листи М.Січинського до М.Грушевськогоза1908 і 1909 рр. (ЦДІАКУкраї
ни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 748. — С. 10—15; Спр. 871. — Арк. 268—269). У цих кореспон
денціях, написаних під час слідства, він повідомляв не лише про політичні, але і особисті мотиви, що 
спонукали до вбивства. Більше року львівський карний суд розглядав судову справу М.Січинського. 
Двічі він був засуджений до смертної кари. Завдяки зусиллям адвокатів К.Левицького, В.Старосоль- 
ського та ін. спершу найвищим касаційним трибуналом, згодом цісарським помилуванням смертна кара 
була замінена на 20 років ув'язнення. З а  допомогою Д .Вітовського та М.Цеглинського у 1911 р. Ми
рославу вдалося втекти зі станіславівської в'язниці. Проживав у Швеції, Австрії, з 1914 р. — в С Ш А , 
де став одним із провідних українських політичних діячів.

Лист М.Грушевського до Т.Починка від 26 квітня 1923 р. свідчить про зустріч вченого з М.Сі- 
чинським у 1920 p.: «Січинський був у мене, як приїздив з ним [М.Цеглинським. — Упоряд.] до Ев- 
ропи в 1920 p., а потім кілька разів писав до нього, він не відзивався, отже не маю охоти писати до 
нього більше» (Листи М.Грушевського до ТПочинка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею— 
архіву ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Публікація М. Антоновича / /  Український 
історик. — 1969. — 4 .4 .  — С. 91). Зустрічі М.Грушевського з М.Січинським відбулися у травні—червні 
1920 р. у Празі, про що йдеться в коротких записках вченого до М.Цеглинського, які зберігаються з 
Архіві У ВАН (С Ш А ). Там також зберігається відповідь М. Грушевського від ЗО січня 1923 р. на за 
прошення взяти участь у тижневику політичної організації радикального напряму в С Ш А  і Канаді 
«Оборона України», співзасновником якого був М.Січинський.

У цій розлогій кореспонденції вчений зазначав: «А ). Я готов щиро витати В[аш] тижневик, оскіль
ки він видержить той напрям і характер, який Ви начеркуєте йому, і принципіяльно рад би взяти в нім 
участь і розглянутись за потрібним йому матеріялом і співробітниками. Думаю, що в Америці відчува
ється в такім справжня потреба, а утворивши собі тверду базу там, він міг би чи перенестись до краю, 
чи пустити від себе парость, чи у Львові чи в Київі, де скорше буде можна, і віддати тим чималу прислу
гу, заступивши місце старого ЛНВістника, котрого фірму недавно присвоїли собі Донцов & С°. Але — 
тут починаються ріж ні але...

Б). Признаюсь, прикро мене вразило, коли після нашого побачення літом 1920 р. те, що ми гово
рили з Вами і М.Січинським, зісталось без наслідків і всі листи, котрі я потім понаписував зимою 1920/1 
до Вас обох, апелюючи до Вас як до людей мині найблизших по духу в Америці, як мині здавалось, — 
лишились зовсім без відповіди, хоч були післані рекомендовано на зовсім певні адреси. (Так само лиши
лись без відповіди пізнійші листи, які я писав до Репека й иньших, котрих мині називано як близьких 
до Вас людей). Природно, мусів я себе спитати, чи була справді між нами якась близькість по духу, і 
чи, зібравши інформації в Європі тоді, не порішили Ви триматись здалека від мене, чи то як від «боль- 
шовика», яким мене проголошувала ріжна еміграційна публіка, чи з иньших причин чоловіка для Вас не 
підхожого.

В). Природно, що й тепер питаю себе — чи « Ви» кличете мене нині до участи, як чоловіка, близь
кого по духу, по напряму, чи просто як «літерата», потрібного для певної точки в програмі; чи маю я 
приступити як людина близька, котрої голос і гадка важитиме на напрям і характер видання, чи просто 
як «дописуватель», з  редакцією нічим близше не зв ’язаний. Бо оскільки в першім разі я готов відповід
но змінити плян свого життя і роботи, щоб стати постійним участником Вашого органу, остільки «до- 
писувательство» саме по собі мене не спокушає і мині тепер не догідне.

Г). Я давно перестав писати на політичні теми. В №  10 «Борітеся—Поборете» я надрукував 
отвертий лист до Раковського і листуваннє в справі співробітництва, пропонованого мині, для неуперед- 
жених людей се з'ясовувало достаточно мою позицію супроти нинішнього ладу на Україні, і я після того 
не відповідав на брехні і напади ні правих, ні лівих. [...] Я вернувся до наукової праці; віддаю весь час, 
який лишається від роботи на прожиток, організації помочи Україні, особливо укр[аїнській] інтеліген
ції — помочи дуже скромній матеріяльно, але важній морально. Ламати се все задля кількох прина
гідних газетних статей не було б мудро.

Д ). Хотячи вернутись до журналістики, я мусів би в серії статей, обговорюючи на ріжні теми, 
принагідно зазначити свою позіцію в нинішній національній ситуації доволі повно. Зачинаючи від а,
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я мусів би знати твердо, що зможу дійти до я. Заразом я мушу зробити місце для сеї праці в своїй ни
нішній роботі на прожиток. Ви не пишите, що я можу у «Вас» заробити».

Однією з найважливіших умов своєї співпраці, окрім гонорару, М.Грушевський визначив допо
могу з боку М.Січинського та М.Цеглинського у розпродажу його книг. Вірогідно, тональність листа 
та вимоги не були прийняті, на чому й завершилося спілкування колишнього професора з колишніми 
студентами, а часопис «Українська громада», співредактором якого був М.Цеглинський, виходив у 
1923—1927 pp. в Нью-Йорку (1930—1931рр. — у Детройті) без участі М.Грушевського.

с. 236 Шостий місяць, як я виїхав за кордон... —  як повідомляє М. Грушевський у своїй авто
біографічній статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — 
лютий 1920 р.)» він виїхав з Кам’янця-Подільського 20 березня 1919 р. (насправді, як встановлено за 
іншими джерелами, 31 березня) (див. у цьому томі).

Прожив два місяці, в Празі, півтора в Парижі... —  за тим же джерелом відомо, що 18 квітня
1919 р. вчений прибув до Праги, а вже 17 червня 1919 р. перебрався до Парижа, звідки наприкінці 
липня виїхав до Люцерни на Міжнародну соціалістичну конференцію.

Кликали мене земляки прибути до Америки і, коли нас позволить, хотів би зробити се — уже 
за 10 днів після листа до М.Січинського у своїй відповіді американським землякам у Чікаго, які запро
шували М.Грушевського прибути на вересневе віче, вчений повідомляв про неможливість свого приїзду 
до Америки (див. у цьому томі «Лист від М.Грушевського [у  відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 р . ) »  та коментар до нього) .

с. 237 ...хоч з огляду на свою позицію позістався формально безпартійним — див. у цьому 
томі: «Лист від М.Грушевського [у  відповідь на запросини до Америки] »  (2  вересня 1919 р .) та 
[Лист ]  «Д о  редакції «Вперед»-у у Львові».

...уставити також тісніші зв'язки між соціалістичними групами малих народів Східної 
Європи... —  цей сюжет М.Грушевський детально описує у своїй статті «В  першій делегації Української 
партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

На ай платформі організувався журнал « LEurope Orientale»... —  див. у цьому томі статтю 
«В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р . ) »  та коментар до листа «Д о  українців в Америці»  (21  вересня 1919 p.).

..яав'язали ми « Комітет незалежної України» з тимчасовим осідком в Парижі... —  див. у 
цьому томі статті, присвячені заснуванню, діяльності та ліквідації Комітету незалежної Украї
ни («Поклик [Комітету незалежної України] » :  « До українців в Америці»  (21  вересня 1919 p .): 
« Ліквідація Комітету незалежної України»).

...його відозва мала бути тслана й Вам... — йдеться про « Поклик [ Комітету незалежної Украї
ни]» (26 липня 1919 р.) (див. у цьому томі).

Коли Ліга Націй осяде в Женеві, треба буде центр нашої діяльності перенести туди — див. 
коментар до «Листа від М.Грушевського [у  відповідь на запросини до Америки]» (2  вересня
1919 р.).

..л  також мав розмови з Масариком... —  про свої зустрічі з Масариком М. Грушевський згадує 
у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)» (див. статтю у цьому томі). Низку сюжетів, зокрема співробітництво Т.Масарика з 
Центральною Радою та її лідером М.Грушевським, Україна в житті Т.Масарика тощо розкрито у спе
ціальному випуску альманаху «Хроніка 2000» з тематичним підзаголовком «Україна — Чехія» (K ., 
1999. — Вип. 2 9 -3 0 . — С. 2 6 - 7 8 ) .

...зав'язалося товариство « Всесвіт»  (при місії), яке має вести видавничу і культурну ро
боту для Угорської України —  йдеться про Українське кооперативне товариство «Всесвіт», засноване 
українськими громадськими діячами, письменниками та співробітниками Надзвичайної дипломатичної 
місіїУНР у Празі (М.Грушевський, Д.Дорошенко, В.Королів (Старий), І.Бочковський, Є.Виговський 
та ін.) разом з відомими чеськими письменниками (Ф.Тихий, П.Кршичка та ін.) з  метою проведення 
широкої інформаційно-пропагандистської та культурно-освітньої роботи шляхом видання української 
літератури для Угорської України. Для потреб товариства чехословацький уряд виділив кредит у сумі 
500 тис. чеських корон.

...посол Славинський... —  йдеться про голову Надзвичайної дипломатичної місії у Празі (1919— 
1923) Максима Славинського (див. коментарі до листа «До українців в Америці»  (21  вересня
1919 р .) та звернення «В  справі Українського соціологічного інституту» ) .
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Лист від М.Гру шевського [у відповідь на запросини до Америки] (2 вересня 1919 р.)
Лист під заголовком «Професор Грушевський до американських українців» вперше видрукований 

у часописі: Америка (Філадельфія). — 1919. — №  128. — 31 жовтня. З а  день — у газеті: Свобода 
(Джерзі Ситі). — 1919. — Ч. 130. — 1 падолиста. — С. 2. В «Америці» випущений перший абзац та 
абзац «В  Європі [...] в місяці лютім в Женеві». Підпис: Михайло Грушевський. Місце написання за 
значене на початку листа: Чехія, Нове Місто, Резец. Дату написання автор зазначив у кінці: 2.IX . 1919 
(у «Свободі»). В «Америці» на цю ж саму дату вказує редакційна замітка.

Подається за повним варіантом листа, опублікованим у «Свободі».

Публікація відкриває тематичний блок статей і листів автобіографічного характеру, вміщених у 
цьому томі: «Лист від професора Мих[айла] Грушевського [до Мирослава Січинського]» (23 серпня 
1919р.), «Життя М. Грушевського від вибуху війни», «Н а Новий рік», « З  недавнього минулого», «Впер
тій делегації Української партії соціалістів]-революціонерів] (Квітень 1919 p.—лютий 1920 р.)», «До 
наших спроб співробітництва з УСРР. До [високо]поважних товаришів: М.В.Левицького, повноваж
ного] представника] УСРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] торговельної] місії, Д.Е.Кудрі, представ
ника] «Вукопспілки» в Празі» (29 жовтня 1921 p.), «До редакції «Вперед»-у у Львові» (29 жовтня
1921 p.), « Відкритий лист Мих[айла] Грушевського, закордонного делегатаУ П СР, голові Ради народних 
комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському» (15 листопада 1921 p.), 
«До земляків в Америці (17 лютого 1924 р.)», «Одвертий листакад[еміка] М.С.Грушевського до учас
ників його ювілейного свята 3 жовтня» (4 жовтня 1926 p.).

с* 238 Перед самим моїм виїздом з Парижа на інтернаціональну соціалістичну конференцію 
до Люцерни... —  участь Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів у Між
народній соціалістичній конференції в Люцерні 1—9 серпня 1919 р. М.Грушевський детально описав у 
статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)» (див. у цьому томі). Матеріали про участь М. Гру шевського та Закордонної делегації У П СР 
в Люцернській конференції (декларації, виступи, резолюції нім., англ., франц., укр. мовами) зберіга
ються: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 61.

...д зазивом — від Чикаговського віча — прибути до Америки — за редакційною заміткою, 
доданою до цього листа М.Грушевського в газеті «Америка», відомо, що віче мало відбутися 21 верес
ня 1919 р. Через два роки, коли М.Грушевський знову отримав запрошення до Америки, він згадав і 
цей епізод у листі до В.Кузіва: «Поклики приїхати я все дістаю, з ріжних кругів. Перший раз мене 
кликали, як тільки я приїхав з України до Парижу — літом 1919, з  віча в Шікаго, і якби я тоді зараз 
був поїхав, певно, що се могло б дати дуже гарні наслідки, матеріяльні бодай. Але я тоді був зв'язаний 
участю в Інтернаціоналі, на котрий мене вислали з України — аж до січня 1920» (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 266. — Арк. 17—20 зв.; лист від 8 травня 1923 p.).

Я дуже вам вдячний за ту  увагу, з котрою ви поставились до моєї телеграми — найвірогід
ніше, йдеться про телеграму, відправлену 19 липня 1919 р. з  Парижа за підписом М.Грушевського, 
Д.Ісаєвича та Ф.Савченка на ім'я голови Українського народного комітету в С Ш А  Петра Понятиши- 
на: « З  причини теперішних тяжких обставин основано Комітет Независимої України для оборони 
українських інтересів. Він буде видавати інформаційний журнал у француській й англійській мові. При
силайте сейчас поміч літературну і фінансову на адресу: Савченко, 28 Pi Поке. Просимо повідомити 
другі організації» (Свобода. — 1919. — Ч. 89. — 29 липня. — С. 2). Отримавши телеграму, П.По- 
нятишин скликав на 24 липня 1919 р. надзвичайне засідання Українського народного комітету, на якому 
одноголосно було ухвалено переслати з Фонду оборони Галичини першу допомогу новозаснованому 
Комітету незалежної України у сумі 25 000 франків, а також «переслати проф. М.Грушевському щирі 
желаня від українського загалу в Злучених Державах в його праці для волі українського народу» (Там 
само). Ця інформація у «Свободі» була опублікована під заголовком «Поміч для праці проф. Грушев
ського в обороні України».

Саме Український народний комітет у С Ш А  на чолі з  П.Понятишиним був безпосереднім орга
нізатором і координатором різноманітних акцій на підтримку дипломатичних зусиль ЗУ Н Р  на Паризь
кій мирній конференції. Щ е до відкриття конференції разом з В.Лотоцьким і С.Ядловським він прибув 
до Вашингтона та налагодив зв'язок із сенатським комітетом у закордонних справах, що формував між
народну політику С Ш А . Очільникам У Н К  вдалося схилити на свій бік кількох впливових сенаторів, 
зокрема майбутнього президента Ф.Рузвельта, який під час дискусії у сенаті заявив: «Фінляндія, бал
тійські провінції, Литва й Україна мусять бути незалежними» (Дацьків І. Дипломатія З У Н Р  на П а
ризькій мирній конференції 1919 p. / /  УІЖ. — 2008. — №  5. — С. 124).
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Я з сею метою взяв мандат до Інтернаціоналу від нашої мужицької партії, в котрою працю
вав від часів революції — українських социиіктш-революцюнерів — у цьому випадку М.Грушевський 
говорить не про членство в УП СР, а лише про мандат партії презентувати її на конференціях II Інтер
націоналу. Про це свідчать і замітки початку липня 1919 р. у «Записній книжечці О.Жуковського з 
1919 року». Нотуючи свою розмову з одним із помічників української делегації на Паризькій мирній 
конференції, він передавав його незадоволення щодо участі М.Грушевського в соціалістичних конферен
ціях: «Перш всього — чого це М .С. делегірований на соціялістичну конференцію, а не другий хто-небудь? 
Адже ж М.С. не записаний до партії і не лічиться її офіціальним членом. [...] видно, що були дуже горя
чі дебати, бо у Лисенка вирвалась в розмові така фраза, а як хто-небудь з'явиться на соціялістичну 
конференцію й заявить про те, що М .С. не є її представник, бо не рахується її членом. Ся одна думка про 
те, що із'явиться на соціялістичну конференцію і зробить подібну заяву, свідчить про багато дечого, 
тільки не про дружну об'єднану працю. [...] Закидається Ц К  те, що він на соціялістичні конференції 
посилає делегатами не членів партії, а окремих від неї осіб» (Записна книжечка О.Жуковського з 1919 ро
ку / /  Український історик. — 1986. — Ч. 1—2. — С. 82). Свій статус «безпартійного» на час Люцерн- 
ської конференції II Інтернаціоналу (1—9 серпня 1919 р.) історик особисто оприлюднив в опубліковано
му «Листі від професора Мих[айла] Грушевського [до Мирослава Січинського]» (23 серпня 1919 p.): 
«Стоячи завсігди на ґрунті селянських інтересів і їх представництва, і я через те йшов разом з соціаліста
ми-революціонерами, хоч з огляду на свою позицію позістався формально безпартійним» (див. у цьому 
томі). Див. також коментар до листа «Д о  редакції « Вперед»-у уЛьвові» (29 жовтня 1921 p.).

..мирової конференції... — йдеться про Паризьку мирну конференцію (18 січня 1919 р. — 20 січ
ня 1920 p., з  перервами), скликану державами-переможцями у Першій світовій війні для вироблення 
мирних договорів з  переможеними країнами. У ній взяли участь 27 держав, які воювали на боці Антан
ти. Головну роль у конференції відігравала Найвища рада («Рада чотирьох») — президент С Ш А
В.Вільсон, прем'єр-міністри Великобританії — Д.Ллойд-Джордж, Франції — Ж .Клемансо, Італії —
В.Орландо. До конференції були допущені делегації новостворених держав, які постали наслідком пере
моги держав Антанти та які Антанта визнавала своїми союзниками (Чехословаччина і Польща). По- 
кладаючи надії на справедливе повоєнне вирішення національного питання конференцією держав-пере- 
можниць, у Париж приїхали делегації нових країн, які постали на руїнах Російської імперії. Україну 
представляла спільна делегація УН Р та З О  УНР, яку очолював Г.Сидоренко (з 22.08.1919 — М.Тиш- 
кевич). До її складу входили: В.Панейко, А.Галіп, П.Дідушок, Д.Ісаєвич, В.Колосовський, О.Куль- 
чицький, М.Кушнір, М.Левитський, А.Марголін, Б.Матюшенко, А.Петрушевич, О.Севрюк, 
Ф .Савченко, С.Тимошенко, С.Томашівський, С.Шелухін, О.Шульгин та ін. Перед українськими 
дипломатами стояли завдання добиватися міжнародно-правового визнання У Н Р і допомоги з боку 
Антанти для боротьби проти агресії більшовицької Росії, а також відстоювати територіальну цілість 
України. Делегацію У Н Р запрошували лише на окремі засідання, проте проблема Східної Галичини та 
З У Н Р  посіла помітне місце в діяльності конференції. З  грудня 1919 р. делегація З У Н Р  вела перегово
ри самостійно, протестуючи проти польського окупаційного режиму на західноукраїнських землях та 
порушуючи питання про визнання незалежності ЗУ Н Р . Ширше про діяльність української делегації на 
конференції див.: Дацьків І.Б. Дипломатія З У Н Р  на Паризькій мирній конференції 1919 р. / /  УІЖ. — 
2008. — № 5 . — С .121—137; Його ж. Дипломатія українських державних утворень у захисті націо
нальних інтересів 1917—1923 pp. — Тернопіль, 2009.

17 червня 1919 р. до Парижа приватно прибув і М.Грушевський, щоб «з першого джерела довіда
тись про заміри антантської політики», «плани ріжних антантських кругів на сході Європи». В автобіо
графічній статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — 
лютий 1920 р .)» (див. у цьому томі) описав свої заходи щодо збору відповідної інформації. Незадо
волення діяльністю української делегації на Паризькій мирній конференції породжувало різні думки 
щодо зміни її складу. Одна з них, що стосувалася і М.Грушевського, занотована в записнику О.Жуков
ського: «Вітовський [член делегації. — Упоряд.] того погляду, що необхідно зараз всю Мирову деле
гацію відкликати. Грушевськ[ий] най залишається і приготовлює терен для нової делегації, яка поведе 
иншу політику» (Записна книжечка О.Жуковського з 1919 року / /  Український історик. — 1983. — 
1986. — Ч. 1 -2 . — С. 83).

...ірезолюції проти польської окупації Галичини — окремою постановою Міжнародна соціаліс
тична конференція в Люцерні проголосила протест проти політики польського уряду в Східній Галичи
ні з вимогами негайно відкликати польську окупаційну армію (окупація була санкціонована Найвищою 
Радою Паризької мирної конференції 25 червня 1919 p.). Пізніше, в січні 1920 p., М.Грушевський 
підготував і видав декілька закликів: «До народів цивілізованого світу! » (від Комітету незалежної Украї
ни») та «З а  Галичину» (від Закордонної делегації У П С Р ) (див. у цьому томі).



КОМЕНТАРІ 455

Зимою хочу приготовити українську акцію на конгресі, що має бути вшсящлжтйм в Жене
ві —  10-й Конгрес II Інтернаціоналу відбувся 31 липня — 4 серпня 1920 р. в Женеві без участі Закор
донної делегації У П СР.

с. 239 Думаю, що се я зроблю в Женеві... Зараз же, скоро, заложу таку українську квартиру, 
вас повідомлю... —  з Женевою, де мав відбутися Конгрес II Інтернаціоналу, М.Грушевський пов’язував 
свої подальші плани і проекти. У розлогій статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-ре- 
волюціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р .)» (див. у цьому томі) вчений подав історію заснуван
ня та ліквідації «женевського осідку» (від 24 листопада 1919 р. до 2 квітня 1920 p.): «Я намічав собі 
Женеву місцем найближчого осідку, в зв ’язку з сим конгресом і з  Лігою Націй, що мала теж в Женеві 
розпочати свою роботу в найближчім часі. З  Женевою ж — традиційним революційним осідком, освя
ченим працею першого українського соціалістичного (Драгоманівського) гуртка в 1870—1880-х pp., 
хотів я зв ’язати перші кроки Українського соціологічного інституту». Реалізував свій задум 24 листопа
да 1919 p., відразу приступивши до організації східноєвропейського осередку представників нових 
республік колишньої Російської імперії. На початку 1920 р. в Женеві відбулися установчі збори «Ліги 
незалежних народів Росії», пройшло декілька мітингів, один із них під гаслом «Біда України». Але по
ступово «українська кватира» в Женеві втратила свою актуальність, бо «стратила всякий інтерес Ліга 
Націй, так само конгрес II Інтернаціоналу, який потім відбувся таки літом, але без участі вже нашої 
партії. Американські земляки не відізвалися на ідею сотворения в Женеві постійного українського 
пункту, не підтримали « L ’Europe Orientale» — «Eastern Europe» [...]. Ce видання треба було ліквіду
вати, а не переносити. При тім Женева ставала малопридатною для пробутку й роботи в міру того, як 
швейцарська валюта дорожіла в порівнянні з  іншими. Вернувшися до Женеви з кінцем лютого і зважив
ши всі сі мотиви, я рішив ліквідувати женевський осідок, і 2 квітня, рік по своїм виїзді з України, по
дався назад до Праги».

...і той журнал наш для оборони нових республік Східної Європи... — див. у цьому томі ко
ментар до листа «Д о  українців в Америці» (21 вересня 1919 p.).

До українців в Америці (27 вересня 1919 р.)
Першодруки: Свобода (Джерзі Ситі). — 1919. — Ч. 129. — ЗО жовтня. — С. 2; Америка 

(Філадельфія). — 1919. — Ч. 130. — 5 падолиста. — С. 2; Український прапор (Відень). — 1919. — 
Ч. ЗО. — 26 падолиста. — С. 4; Канадийський українець (Вінніпег). — 1919. — Ч. 55. Підпис: 
М.Грушевський. В кінці зазначені місце написання і дата: Прага, 21 вересня 1919. Редакційні примітки 
в «Америці» та «Українському прапорі» вказують на передрук листа за «Свободою».

Подається за публікацією у «Свободі».

с. 239 ...віддана під власть польську... — йдеться про рішення Найвищої Ради Паризької 
мирної конференції від 25 червня 1919 p., яким була санкціонована тимчасова окупація Польщею Схід
ної Галичини. Див. тексти та коментарі до статті «Щ е  один звільнений край»  та відозв « За 
Галичину», « До народів цивілізовано світу».

Партія українських соціалістів-революціонерів... на своїй партійній конференції у вересні 
с. р. ... зажадала суду за державну зраду... — у головних рішеннях конференції У П С Р, що відбулася 
7—8 вересня 1919 р. у Вінниці, зазначалося: «Та сама одірваність влади Директорії від українського 
народа завела її нарешті за кордон України і подиктувала їй акти, які не тілько йшли всупереч з націо
нальними і соціяльними інтересами українських трудових мас, але являлись зрадою цих інтересів» 
(Борітеся — Поборете! — Відень, 1920. — №  1 (Вересень). — С. 56).

с. 240 ..Знаю людей, що ведуть ту  справу в місії... — М. Грушевський мав на увазі насамперед 
голову Надзвичайної дипломатичної місіїу Празі Максима Антоновича Славинського (1868—1945) — 
українського громадсько-політичного діяча, публіциста, поета і перекладача, активного діяча української 
громади в Петербурзі, депутата І Державної Думи Росії, редактора органу української фракції І Думи 
«Украинского вестника», представника Української Центральної Ради при Тимчасовому уряді. У 1919— 
1923 pp. очолював дипломатичну місію УН Р у Чехословаччині. Збережені листи М.Славинського до 
М.Грушевського (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 753) засвідчують велику взаємну 
повагу, багатолітню співпрацю двох видатних діячів українського руху. З а  участі М.Славинського ви
йшло перше видання «Очерка истории украинского народа» М. Гру шевського (1904). Він залучив 
історика до підготовки збірника «Формы национального движения в современных государствах» за ред.
А.Кастелянського, розробки концепції та підготовки першої енциклопедії українознавства «Украинский 
народ в его прошлом и настоящем» (1914—1916). М.Славинський був автором статті про М.Грушев
ського, опублікованої у «Энциклопедическом словаре Товарищества «Братья А. и И. Гранат и К°»
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(Москва, 1913. — T. XVII. — С. 2 6 6 —268), високо оцінював наукові праці історика, насамперед 
« Історію України- Руси», називаючи її «нерукотворним пам'ятником, що Ви його собі будуєте за життя». 
(Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 753. — С. 37). Підтримував М.Грушевського і на 
своїй новій посаді голови Надзвичайної дипломатичної місії у Празі, хоча на їхніх стосунках відбилися 
тогочасні протиріччя, що панували в середовищі української еміграції.

В падолисті буде оголошений виказ всіх складок... — 14 листопада 1919 р. був укладений де
тальний звіт про одержані пожертви від американських українців та їх розподіл (Від Комітету неза
лежної України. Париж. 14 листопада 1919 року. З а  Комітет незалежної України: М.Грушевський, 
Д.Ісаєвич, М.Лозинський, Ф .Савченко / /  Свобода. — 1919. — Ч. 146. — 9 грудня. — С. 2; пере
друк за архівним примірником (машинописом): Український археографічний щорічник. Нова серія. — K., 
2006. — Вип. 10/11. — С. 708—711). Звіт уклав Ф .Савченко (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 216). Згідно з цим документом, у серпні—жовтні 1919 р. надійшло 
36 045 франків 25 сантимів. На час звіту з цих коштів було витрачено: на підготовку видання фран
цузькою мовою «ІсторіїУкраїни» М.Грушевського, «Антологіїукраїнського письменства», «Економіки 
України» І.Фещенка-Чопівського та «Галичина в pp. 1918—1920» М.Лозинського — 18 000 франків; 
на видання журналу «L ' Europe Orientale» («Eastern Europe») — 5000 франків; на організацію Україн
ського клубу в Женеві — 1500 франків; на допомогу Українському соціологічному інституту — 
3000 франків (Свобода. — 1919. — Ч. 146. — 9 грудня. — С. 2).

...на інтернаціональній софалктиякій конференції вЛюцерні — конференція відбулася 1—9 серп
ня 1919 р. Свою участь у міжнародному форумі М.Грушевський детально описав у статті «В  першій 
делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у 
цьому томі).

...вноамлсурналі... — йдеться про журнал «L'Europe Orientale» («Eastern Europe»), що виходив 
у Парижі з 1 вересня 1919 р. по 16 січня 1920 р. Загалом вийшло 12 номерів у 10 випусках. Журнал мав 
підзаголовок «Для оборони нових Республік Сходу», маючи на увазі Естонію, Латвію, Литву, Білорусь, 
Україну, Кубань, Північний Кавказ, Азербайджан, Грузію і Вірменію. М.Грушевський опублікував у 
журналі 6 статей (подані в цьому томі, розділ I I ) .

Видання було спільним інформаційним органом делегацій соціалістичних партій нових республік, 
що постали на руїнах Російської імперії. Заходи щодо заснування журналу проходили паралельно з 
організацією закордонного осередку східноєвропейських республік. Активну роль у цих організаційних 
процесах відігравав М.Грушевський, у вирішенні фінансового забезпечення видання — Комітет неза
лежної України. У зверненні Комітету до українців Америки від 14 листопада 1919 р. зазначалося: « Наші 
члени заснували часописи «Europe Orientale» — « Eastern Europe»— (були таки ініціяторамиїї): журнал 
сей ведеться спільно представниками нових республік, що організувались в старій Росії й боронять їх 
справу проти претензій росіян, поляків і тих, що їх підтримують. Справу сих республік — Естонії, Л ат
вії, Литви, Білоруси, України, Кубани, Північного Кавказу, Грузії, Арменії, Азербайджану — вважає
мо нашою спільною справою, бо спільними силами легче оборонити їх справу і нашу справу перед світом, 
переконати його в справедливости наших домагань. З  1 вересня журнал почав виходити в Парижі, по 
французькі і англійські, що два тижні, досі вийшло по 5 чисел на кождій мові; він виробляє собі потроху 
послух. Крім нашого Комітету з українських організацій підтримує його Українська Рада в Парижі» 
(Український археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2006. — Вип. 10/11. — С. 710).

Перші організаційні заходи з заснування часопису, концепцію видання, його зв'язок з Комітетом 
незалежної України та всю його коротку історію М.Грушевський висвітлює у своїй статті «В  першій 
делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у 
цьому томі).

М.Грушевський мав намір перенести видання до Женеви, де задумував створити постійний україн
ський еміграційний центр. У лютому 1920 р. вчений прийняв рішення про «ліквідацію женевського 
осідку», а разом з цим і закриття «L'Europe Orientale».

Проект Українського соціологічного інституту
Серед перших публікацій: Народна воля (Скрентон). — 1919. — Ч. 148. — 16 грудня. — С. 4. 

Підпис: М.Грушевський. Дату автор не зазначив. Встановити дату написання дозволяють збережені ва
ріанти проекту. Чернетка тексту (рукопис М.Грушевського під копірку) з підписом і датою «26.VIII.1919» 
зберігається: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 1—2 зв. Чистовий варіант 
(оригінал, машинопис з незначними відмінностями від чернетки) з підписом і датою «8 жовтня 1919 р.» 
зберігається: Там само. — Арк. 3—6. Там також зберігається фрагмент тексту (автограф, рукопис, 
оригінал (від початку до перших двох речень другого абзацу включно)), що відповідає чистовому варі
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анту (Там само. — Арк. 9 —9 зв.). Отже, цей текст готувався між 26 серпня та 8 жовтня 1919 р. 
І чернетка, і чистовий варіант проекту містять кошторис інституту, який, вірогідно, при публікації ви
пущений редакцією. Кошторис подається в коментарі за чистовим машинописом. Публікація не за 
фіксована у жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського.

Передруки: Ульяновський В.І. Проекти українського соціологічного інституту М.С. Грушевського / /  
Філософська і соціологічна думка. — 1992. — №  7. — С. 115—118; СоханьП.С., Ульяновський В І., 
Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 199—202 
(публікації за збереженим чистовим варіантом).

Подається за публікацією в газеті «Народна воля».

Публікація належить до тематичного блоку статей, звернень і подяк, що відтворюють діяльність 
Українського соціологічного інституту, заснованого М.Грушевським: «ПроектУкраїнського соціологіч
ного інституту», «В  справі Українського соціологічного інституту», «Від Мих[айла] Грушевського. До 
шановних земляків в Америці» (20 листопада 1921 p.), «До шановних земляків в Америці» (перед
8 квітня 1923 р.) «В  ім'я української культури і українського імені до всіх вірних дітей України за океа
ном. Український соціологічний інститут звертається з гарячим прошениям помочі!», «Від Українського 
соціологічного інституту» (див. тексти та коментарі у цьому томі) .  Важливу інформацію щодо 
заснування інституту М.Грушевський подає в автобіографічній статті «В  першій делегації Української 
партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

Про наукову та видавничу діяльність УСІ див.: Жуковський А. Політична і публіцистична ді
яльність М .С. Гру шевського на еміграції І  І  УІЖ. — 2002. — №  1. — С. 9 6 —125; Матяш І. Україн
ський Соціологічний Інститут М.С.Грушевського: основні напрями та етапи діяльносте / /  Український 
історик. — 2000. — Ч. 4. — С. 44—56; Потульницький В. Науковадіяльність М.С.Грушевського 
в еміграції (1919—1924 pp.) / /  УІЖ. — 1992. — №  2. — С. 48—57; Мого ж. Фрагменти діяльності 
Українського соціологічного інституту у Відні (за матеріалами родинного фонду Грушевських) / /  Україн
ська діаспора. — 1992. — Ч. 1. — С. 9 8 —109; Судин Д. Женевський період діяльності Українського 
соціологічного інституту (серпень 1919 — березень 1920 pp.) / /  Вісник Львівського університету. Серія 
соціологічна. — 2012. — Вип. 6. — С. 37—50; Тельвак В. Діяльність Михайла Грушевського емігра
ційної доби в дискусіях першої половини 20-х років / /  Історіографічні дослідження в Україні. — K.,
2008. — Вип. 18. — С. 181—203; Ульяновський В. Проекти українського соціологічного інституту 
М .С. Грушевського І  І  Філософська і соціологічна думка. — 1992. — №  7. — С. 109—123; Його ж. 
Чому не було створено «празьку історичну школу» Грушевського / /  Український історик. — 2002. — 
Ч. 1 -4 . — С. 2 0 9 -2 5 6 .

с. 241 Програма сього інституту... — окрім даного проекту М.Грушевський розробив також 
проект закону Українського соціологічного інституту (датований 20 жовтня 1919 p.), текст якого (ма
шинописна копія) зберігається: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 7—8 зв. 
Опубліковано: Ульяновський В.І. Проекти українського соціологічного інституту М.С.Грушевського / /  
Філософська і соціологічна думка. — 1992. — №  7. — С. 118— 119; СоханьП.С., Ульяновський В .І., 
Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 202—204. 
В основу цих проектів покладений лист М.Грушевського до міністра закордонних справ УН Р В.Тем- 
ницького від 21 серпня 1919р. (ЦДІАКУкраїни. — Ф 1235. — Оп. 1. — Спр. 275. — Арк. 98—99 зв., 
94 зв .—94).

Приступаючи до його організацій, треба мати забезпечення принаймні на два роки —  після 
цього речення у чорновому та чистовому варіантах статті поданий кошторис інституту: «Рахуючи мож
ливо економно, я уявляю його бюджет так:

ВИ ДАТКИ  М ІНІМ АЛЬНІ
І. ВИ ДАТКИ  Н ЕО БХ ІД Н І:
а) персонал
(завідатель, секретар, ад'юнкт і писарі-перекладачки) —
на рік 96 000 швейцарських] ф[ранків];
— на два роки 192 000 швейцарських] ф[ранків];
б) помешкання, упорядження канцелярії та бібліотеки
— перший рік 60 000 [швейцарських франків];
— другий рік 40 000 [швейцарських франків];
— разом на два роки 100 000 шв[ейцарських] фр[анків];
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в) кошти подорожі і зносин по 10 000 швейцарських] ф[ранків] —
20 000 ш[вейцарських] фр[анків];

Разом: 312 000 швейцарських] ф[ранків].

II. ВИ ДАТКИ  К О Н Ч Е П О ТРІБН І:
а) на видання інституту
по 50 000 [швейцарських франків] річно 
100 000 швейцарських] ф[ранків];
б) субсидія на видання « [С ]Europe Orientale» чи иншого спільного органа соціалістичних груп 

«малих народів» в розмірі одної четвертої річного бюджету
по 40 000 швейцарських] франків]
80 000 швейцарських] фр[анків];
в) на взноси і представництва в Інтернаціоналі на инших подібних організаціях 
по 70 000 [швейцарських франків]
140 000 швейцарських] фр[анків].

Разом 320 000 швейцарських] фр[анків].

Се бюджет мінімальний, в інтересах успіху і розвитку роботи деякі позиції було б дуже бажано 
збільшити, а саме:

П О  П ЕР Ш О М У  а) додати на утримання кількох (3—6) членів-співробітників або стипендіатів 
на два роки [від] 180 000 до 360 000 шв[ейцарських] фр[анків].

П О  П ЕР Ш О М У  б) на поширення помешкання і бібліотеки [від] 40 000 до 60 000 швейцар
ських] фр[анків].

П О  ДРУГОМ У а) на збільшення видань ще 20 000 [швейцарських франків] першого року і 
80 000 [швейцарських франків] другого року.

П О  ДРУГОМ У в) 60 000 —120 000 на два роки.
На організацію філій в головніших центрах світу — першого року [від] 100 000 до 200 000 ш вей

царських] фр[анків]; другого року [від] 200 000 до 400 000 шв[ейцарських] фр[анків]; і так по можно- 
сти на два роки від 580 000 до 1 240 000 шв[ейцарських] фр[анків].

Отже, мінімальна цифра, котрою можна б було щось почати — це 312 000 швейцарських франків, 
а 1 372 000 шв[ейцарських] фр[анків] — розкішна, з  котрою можна б було навіть в теперішніх тяжких 
часах організувати щось таке, чим можна б було похвалитися» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 4 - 5 ) .

„лка фінансується нинішнім українським соціалістичним правительством на два роки..ё — 
за відомостями, поданими М.Грушевеьким у праці «В  першій делегації Української партії соціалістів- 
революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.» (див. у цьому томі), перш ніж приступити до 
укладання проекту Українського соціологічного інституту, він намагався знайти підтримку ідеї майбутньої 
інституції та її матеріального забезпечення серед впливових діячів УНР. Зокрема, у серпні 1919 р. мав 
зустріч з тодішнім міністром закордонних справ У Н Р В.Темницьким і знайшов «повне спочуття для сеї 
ідеї». В.Темницький обіцяв «на перші організаційні заходи Соціологічного інституту передати 400 тис. 
австрійських корон з грошей, які зіставалися в його роспорядженні в Відні». Незважаючи на те, що 
«головний отаман відмовив яких-небудь кредитів на сю мету», УСІ отримав фінансову підтримку від 
Міністерства закордонних справ УН Р через дипломатичну місію у Празі, про що свідчить лист голови 
місії М.Славинського до М.Грушевського від 22 жовтня 1919 p.: «Передані Вам через п. Жуківського 
і отримані Вами чотириста тисяч австрійських неоколкованих корон (400 000 ав. н. к.), на основі листа 
до мене п. Міністра закордонних справ од 19.VIII.1919 р. і його напису на тому листі од 1.ІХ.1919 p., 
мають бути в Вашому роспорядженню як аванс для Вашої роботи — початкової організації Соціологіч
ного інституту в Женеві, проект якого представлений Вами і переданий через п. Міністра закордонних 
справ до обсудження й затвердження його радою міністрів Української Народної Республіки. Бажаю 
Вам найкращого успіху в Вашій роботі, що може принести велику користь Українській Народній Рес
публіці» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 753. — С. 69).

Женева уважаешься найкращим осідком,.. — після повернення з еміграції у своїй доповіді 
«Український соціологічний інститут і дослідча катедра історії культури — загальної й української» від
14 березня 1924 р. вчений інформував про головні осідки, а власне — періоди діяльності УСІ: « 3 1919 ро
ку зайнявсь я організацією Українського соціологічного інституту [...]. Осідком моїм в сій роботі в pp.
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1919—[19]20 була Женева, потім короткий час — Прага, нарешті, Відень, в 1921—[192]3 pp.» (Со- 
хань П., Ульяновський В., Кіржаєв С. М.С.Грушевський і Academia... — С. 204). Женевський пері
од діяльності УСІ тривав з 24 листопада 1919 р. до 2 квітня 1920 p., празький — з 2 квітня 1920 р. до 
кінця вересня 1920 p., віденський — з 25 вересня 1920 р. до від'їзду М.Грушевського в Україну на 
початку березня 1924 р.

1923 р. у своєму зверненні «В  ім'я української культури і українського імені до всіх вірних дітей 
України за океаном Український соціологічний інститут звертається з гарячим прошениям помочі» 
М.Грушевський пояснив причини перенесення УСІ з Женеви: «Фонди, які мені вкінці вдалося зібрати 
для УСІ, були такі маленькі, що для того, щоб з них все-таки щось зробити, я мусив з Женеви перенес
тись до країв дешевшої валюти» (див. звернення у цьому томі) .

Проте існує й інша версія щодо бачення головного центру інституту, висловлена М.Грушевеьким 
у листі до В.П.Мазуренкавід 15 серпня 1921 р. «Як організатор Українського] соціологічного] інсти
туту] отсим прошу Вас і уповажнюю як співробітника того інституту під час Вашого побуту на Україні 
вияснити можливосте перенесення його діяльносте на Україну і умови сеї діяльносте. Як Вам відомо, 
приступаючи до організації сього інституту восени 1919 p., я відразу мислив собі його головний осідок 
в Київі, в близшій чи дальшій будучности. Можливо, що по умовах українського житя і тепер ще Київ 
для сього не дуже підходить і кращі умови житя і діяльносте знайшлись би в якімсь провінціальнім, 
навіть малім місті» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. ЗО; опубліковано: 
Матяш І. Український соціологічний інститут М.С.Грушевського: основні напрями та етапи діяльнос
те. — С. 55—56). Власне, цю думку М.Грушевський висловив у той час, коли вперше постало питання 
про його повернення в Україну.

...в лютім 1920... —  до цієї фрази в машинописі проекту М.Грушевський додає підрядкову при
мітку: «Тому справа негайна» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 6).

Лист від проф[есора] М.Грушевського (ЗО листопада 1919 р.)
Вперше опублікований у виданні: Свобода (Джерзі Ситі). — 1919. — Ч. 152. — 23 грудня. — 

С. 2. Підпис: М.Грушевський. На початку статті зазначені місце написання та дата: Женева. Швай- 
царія. Дня ЗО падолиста 1919. Під заголовком «Щ о говорить професор Грушевський про зраду» 
фрагмент листа (2-й абзац) передрукований: Америка (Філадельфія). — 1919. — Ч. 151. — 24 груд
ня. — С. 1.

Подається за публікацією в «Свободі».

Лист написаний після «листопадової катастрофи» — поразки армії УН Р в боях з денікінцями, 
підписання сепаратної угоди УГА з Добровольчою армією, фактичної ліквідації Українського фронту, 
здачі полякам останньої столиці У Н Р — Кам'янця-Подільського. Про це звернення М.Грушевський 
згадує у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лю
тий 1920 р.)» (див. у цьому томі): «Я виладив обіжника до українських організацій в Америці, де ви
яснив потребу утворення постійного українського пункту на еміграції». Проте, найвірогідніше, лист був 
опублікований зі скороченнями, позаяк його зміст відрізняється від поданого огляду у «В  першій делега
ції...». Тематично пов'язаний з наступним «Листом до американських українців» (16 грудня 1919 p.).

с. 242 Після вістей про зраду і перехід на бікДешюна галицького війська... — після київської 
катастрофи 31 серпня 1919 р. Українська Галицька армія опинилася між більшовицьким і денікінським 
фронтами. З а  таких обставин Начальна команда взяла курс на збереження армії для подальших змагань 
за українську державність, зважившись на тимчасовий маневр, який зрештою розбив соборницький 
фронт українства. Першим змушеним кроком став курс на перемовини з Добровольчою армією. Щ е 
25 жовтня 1919 р. начальний вождь УГА М.Тарнавський самочинно відправив до білих таємну місію 
для сепаратних переговорів про перемир'я. Перейшовши лінію фронту, на станції Зятківці делегація УГА 
у складі О.Лисняка, О.Левицького та Г.Куріца 1 листопада 1919 р. розпочала перемовини. Продо
вжуючи самостійну політику, 5 листопада 1919 р. М.Тарнавський направив другу делегацію на чолі з 
отаманом А.Ерле для переговорів з Добрармією. 6 листопада 1919 р. представники УГА А.Ерле, 
ОЛисняк та О.Левицький підписали сепаратний договір з командуванням Добровольчої армії про 
перехід галицького війська у повному складі на бік останньої за умови не воювати проти Армії УНР. 
Вирішення політичних питань мало бути визначене в ході подальших переговорів. Текст угоди див.: 
Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. Наукова 
монографія. — K., 2006. — С. 428—429. Остаточний текст угоди між Галицькою та Добровольчою 
арміями був підписаний в Одесі 17 листопада 1919 р. з  дозволу Є.Петрушевича. Угода набирала чин
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ності з моменту її ратифікації командуванням обох сторін. Командувач Новоросійської армії Збройних 
Сил Півдня Росії Н.Шиллінґ підписав текст того ж дня, 17 листопада 1919 р. Начальний вождь УГА 
О.Микитка, призначений на цей пост після звільнення М.Тарнавського, поставив свій підпис 19 листо
пада 1919 р. 27 листопада 1919 р. ставка А.Денікіна офіційно сповістила війська Збройних Сил Півдня 
Росії про перехід на їхній бік Української Галицької армії. Союз з Денікіним зумовлювався безвихідним 
становищем, у якому опинилася УГА, проте не свідчить про зміну (чи зраду) ідейних переконань вояцтва. 
Хоча об'єктивно цей крок призвів до повного краху українського фронту, воєнної катастрофи, завдав 
важкого удару ідеалам української соборності. Тогочасні політичні діячі відразу оцінили цей безперспек
тивний крок як «останній і найдужчий удар урядові У Н Р і взагалі Українській революції».

Детально огляд подій, пов'язаних з підписанням договору УГА з Добрармією, його причини, на
слідки, оцінки див., зокрема: Ковальчук М . Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське 
збройне протистояння. Наукова монографія. — K., 2006. — С. 226—251 \Левииркий О. Військовий 
договір Української Галицької армії з  Добрармією ген. Денікіна / /  Українська Галицька армія. Матері
али до історії. — Вінніпег, 1958. — Т І .  — С. 484—514; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції
1917—1921. — Мюнхен, 1951. — Частина друга. — С. 111—140.

...появились звістки про евакуацію Камянця т а  уступлення його полякам і виїзд Директорії 
до Польщі... —  після листопадової військової катастрофи 1919 р. Армія У Н Р виявилася затиснутою 
між Добровольчою, Червоною арміями та військовими силами Польщі в районі Старокостянтинова на 
Волині. З а  цих обставин 13 листопада 1919 р. на засіданні Ради міністрів У Н Р за участю С.Петлюри 
та генерала М.Юнакова було прийняте рішення 16 листопада залишити Кам'янець. Штаб головного 
отамана надіслав польському командуванню телеграму, у якій запропонував зайняти район Кам'янця за 
умови залишення в ньому української цивільної влади, збереження прав українського населення та 
державного майна УНР. С.Петлюра виїхав до Проскурова, згодом — до Старокостянтинова, Любара, 
на початку грудня — до Польщі. Є.Петрушевич з  урядовими структурами виїхав через Румунію до 
Відня. 17 листопада Кам'янець-Подільський окупувало польське військо. У місті залишалися державні 
установи на чолі з головноуповноваженим уряду, міністром віросповідань І.Огієнком. 16 листопада
1919 р. був виданий наказ про утворення загальної канцелярії при головноуповноваженому, 20 листо
пада — про організацію комітету при головноуповноваженому у складі 19 осіб (представників усіх мі
ністерств) і політичної ради з представників від усіх партій. Проте рішення польського командування 
від 13 грудня 1919 р. передбачало перебування в Кам'янці українських міністрів й урядовців лише як 
приватних осіб. Розпочалися арешти, зневага до української національної символіки, пограбування 
майна. У зв'язку з грабіжницьким характером поведінки польського війська головний отаман С.Петлю
ра звернувся з нотою протесту до Ю.Пілсудського та уряду Польщі, з  подібною нотою звернулася і 
українська дипломатична місія.

...через блокаду, котру повели проти України протектори єдиної неділимої Росії... — на
весні 1919 р. Добровольча армія під командуванням А.Денікіна розпочала наступ з Північного Кавка
зу з метою відновлення «единой и неделимой России» в її колишніх кордонах. Упродовж весни—осені
1919 р. більшість території колишньої підросійської України опинилася під контролем Денікіна. Полі
тика ідеологів білого руху щодо України була обґрунтована у зверненні Денікіна «До населення Мало
росії», оприлюдненому 25 серпня 1919 р. З  новітніх досліджень про денікінський режим в Україні та 
українсько-білогвардійське протистояння див.: Бойко О. Денікінський режим на українських землях: 
державний устрій, соціально-економічна і національна політика / /  Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917—1921 років: Збірник наукових статей. — K., 2010. — Вип. 5. — С. 115—144; ї ї  ж. 
Життя Києва під владою білогвардійців (вересень — грудень 1919 р. ) І  І  Там само. — K., 2011. — 
Вип. 6. — 229—256; Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне 
протистояння. Наукова монографія. — K., 2006.

...операції регулярної української армії на якийсь час пришилось припинити! — після «листо
падової катастрофи» 1919 р. — поразки Армії У Н Р в боях з Денікіним, переходу УГА до Доброволь
чої армії, передачі Кам'янця полякам, рішення С. Петлюри про від'їзд до Польщі — Український фронт 
фактично був ліквідований. Галицькі частини з середини листопада пішли на схід до Денікіна, Армія 
У Н Р ще півроку вела боротьбу в ворожому запіллі (1-й «Зимовий похід»).

...проти страшної епідемії тифусу... — небувалий спалах епідемії зумовив різке зменшення 
чисельності та значно знизив боєздатність українського війська. З а  даними С.Шухевича та О.Удови- 
ченка, на кінець жовтня 1919 р. в Галицькій армії налічували близько 11 тис. хворих на тиф (22 %). 
Майже стільки ж хворих було і серед наддніпрянців. Протягом зими 1919—1920 pp. загальна чисельність 
УГА та Армії УН Р зменшилася до 25 тисяч вояків, а їхній бойовий склад становив лише 6 тис. багнетів 
(Лозинський М. Галичина в pp. 1918—1920. — Відень, 1922. — С. 188—189; Удовиченко О. Україна
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у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських збройних сил. 1917—1921. — Ві
нніпег, 1954. — С. 133—138; Шухевич С. Спомини з  українсько-галицької армії. — Львів, 1929. — 
Ч. 3. — С. 57). Епідемію тифу дослідники називають «третім вогнем» (разом з Добровольчою та 
Червоною арміями), серед якого опинилася у вересні—жовтні 1919 р. Галицька армія. Причини поши
рення недуги, на думку дослідників, вимагають спеціального дослідження.

с. 243 Я тепер оснував свою постійну квартиру в Женеві... — у статті «В  першій делегації 
Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р .)» вчений описав історію 
заснування та ліквідації «женевського осідку», де він перебував від 24 листопада 1919 р. до 2 квітня
1920 р. (див. у цьому томі). Див. також «Проект Українського соціологічного інституту» та 
коментар до нього.

В Парижі остались оба секретарі і скарбник Комітету незалежної України... — головним 
осередком Комітету незалежної України від часу заснування 26 липня 1919 р. до лютого 1920 р. був 
Париж. Постановою загальних зборів КНУК, що відбулися в Парижі 10—12 листопада 1919 p., голо
вою комітету був обраний М.Грушевський, секретарями — Д.Ісаєвич і М.Лозинський, скарбником — 
Ф .Савченко (Садов А. М .С .Грушевський і Комітет незалежної України за матеріалами родинного 
фонду Грушевських (Ц Д ІАК, ф. 1235) / /  Український археографічний щорічник. Нова серія. — K.,
2006. — Вип. 10/11. — С. 7 0 6 -7 0 8 ).

...тамошнім Комітетом незалежної України... —  історію Комітету незалежної України М. Гру
шевський висвітлює у статті «Ліквідація Комітету незалежної України» (див. у цьому томі). З  новіт
ніх досліджень (з публікацією основних документів) див.: Садов А. М.С.Грушевський і Комітет неза
лежної України... — С. 697—724.

Часописі « UEurope Orientale»  т а  «Eastern Europe»...  — див. коментар до листа «Д о  україн
ців в Америці»  (21 вересня 1919 p.).

..робиться приготування до конференції тих «малих народів» бувшої Роса — 17 грудня 1919 р. 
на надзвичайних загальних зборах Комітету незалежної України було прийняте рішення про виділення з 
фондів комітету 2 000 фр. франків для проведення конференції в справі організації Товариства прихиль
ників нових республік Східної Європи (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — 
С. 712—713). Перше організаційне зібрання товариства відбулося в Женеві 6 січня 1920 р. в помешкан
ні М. Гру шевського за участю представників України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Північного Кав
казу, Латвії, установчі збори — 8 січня 1920 р. Детально див. у цьому томі статтю «В  першій 
делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р . ) » .

Незадовго напишу осібно в справі Галичини —  див. у цьому томі наступний «Лист до аме
риканських українців» (Женева, 16 грудня 1919 р .)

Лист до американських українців (16 грудня 1919 р.)
Вперше під заголовком «Віра в себе самих» опублікований у виданні: Америка (Філадельфія). — 

1920. — 4 .1 .  — 2 січня. — С. 2. Під назвою «Лист до американських Українців» поданий у газеті: 
Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — Ч. 3. — 6 січня. — С. 2. Наступного дня «Лист від проф. Гру
шевського» видрукований на сторінках українського часопису в Канаді: Український голос (Вінніпег). — 
1920. — Ч. 1. — 7 січня (цей варіант відрізняється незначними скороченнями та правописними від
мінностями, виділеннями інших фрагментів тексту півжирним та іншою розбивкою на абзаци). Огляд 
листа поданий у газеті: Український прапор (Відень). — 1920. — 4 .8 .  — ЗО січня. — С. 3. Маши
нописний набір, підготовлений редакцією «Українського голосу», зберігається в приватній збірці 
С.І.Білоконя. Підпис: М.Грушевський. Наприкінці автор зазначає місце та дату написання: Женева, 
16 грудня 1919 р. Передрук за «Українським голосом» під заголовком «Лист проф. М.Грушевського до 
канадських українців» та «Лист М . Грушевського до канадських українців» здійснений у виданнях: 
Український історик. — 1975. — Ч. 3—4. — 73—77; Великий Українець: Матеріали з життя та ді
яльності М.С.Грушевського /  Упоряд. А.П.Демиденко. — K., 1992. — С. 261—267.

Подається за публікацією в «Свободі».

Лист належить до тематичного блоку публікацій, пов’язаних з рішеннями Паризької мирної кон
ференції щодо долі Східної Галичини: «Щ е одна звільнена країна», «З а  Галичину!», «До народів циві
лізованого світу».

с. 244  ..лкЛотовій жінці... — за біблійною легендою, перед знищенням Содома ангели попе
редили праведника Лота, щоб він негайно йшов із міста, не оглядаючись. Але дружина Лота пересту
пила цю заборону, за що була перетворена на соляний стовп.
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...і я, яко його член і учасник ydx нарад... —  Трудовому конгресу у Києві М.Грушевський при
святив окрему статтю «Метеор» (див. у цьому томі). Про свою участь у роботі форуму М.Грушевський 
згадує в автобіографічній статті «Життя М.Грушевського від вибуху війни» (див. у цьому томі).

с. 245 ...(тока революція була прийнята на Трудовім конгресі в Кам'янці в березні, де ще я 
засідав яко почесний голова перед виїздом з України) —  КамЕнецький трудовий конгрес (повітовий 
селянський з'їзд у Кам'янці-Подільському) відбувся 21—22 березня 1919 р. за участю близько 100 де
легатів від селянства, 9 — від кам'янецької залоги та кількох від робітництва, а також членів Всеукраїн
ського трудового конгресу від Поділля й інших губерній, які тоді перебували в Кам'янці. Соціалістичні 
фракції конгресу були представлені У П С Р та УСДРП, які сподівалися «взяти політико-державний 
провід в свої руки». Почесним головою конгресу був обраний М.Грушевський. Форум прийняв резо
люцію «Про внутрішнє та міжнародне становище Української Народної Республіки», у якій вимагав, 
щоб Директорія припинила переговори з французьким військовим командуванням в Одесі і негайно 
приступила до переговорів з більшовицькими урядами Росії й України на умовах визнання останніми 
самостійності і незалежності Української Республіки, легального існування соціалістичних партій, ви
ведення російських військ з України та ін. Директорія та уряд, налякані наступом більшовиків і чутками 
про настрої на конгресі, залишили всі урядові установи і покинули Кам'янець. У зв'язку з цим УСДРП, 
У П С Р (центральна течія), УСДРП (незалежні), делегати конгресу та козацька рада місцевої залоги 
створили «Комітет охорони Республіки». З  метою збереження урядового апарату комітет призначив 
своїх комісарів, проте змінити курс Директорії було нереально. З  28 березня 1919 р. комітет припинив 
свою діяльність. Того ж дня були заарештовані «комітетчики» В .Голубович, О.Жуковський, І.Мазепа,
А.Степаненко й відправлені до Рівного, де знаходився С.Петлюра. Представники есерів та есдеків 
розпочали переговори про утворення нового соціалістичного Кабінету міністрів.

Про свою участь у Трудовому конгресі у Кам'янці-Подільському М.Грушевський згадує у авто
біографічній статті «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни» (див. у цьому томі).

...тому йДиректорія мусила проголосити війну протиДенікша... —  війна проти Добровольчої 
армії була оголошена 24 вересня 1919 р. Того ж дня члени Директорії С.Петлюра, Ф .Ш вець і А.М а- 
каренко, представники галицького уряду на чолі з Є.Петрушевичем та члени Кабінету міністрів УН Р 
на чолі з І.Мазепою виступили зі зверненням до народу України піднятися на оборону рідної землі (див.: 
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад
1920 pp.: Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006. — Т. 2. — С. 588—590). 
Це військове протистояння на широкій джерельній базі досліджене у праці: Ковальчук М . Невідома 
війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. Наукова монографія. — K., 2006.

Тепер поляки дуже люблять говорити про щиру прихильність до незалежної України свого 
презентанта Пілсудського... —  Ю.Пілсудський був одним із небагатьох провідників Польщі, який 
визнавав право українців на незалежність, але без Східної Галичини та інших західних земель. Дослід
ники вважають, що позиція Ю. Пілсудського щодо кордонів з Україною була найпоміркованішою серед 
інших польських політиків і найскромнішою в зазіханні на українські етнічно-історичні землі. Невдовзі 
після підписання Варшавської угоди 1920 р. на нараді армійського штабу в Бердичеві лідер відродженої 
Польської держави заявив свою позицію щодо майбутньої України: «Я поставив на карту останню 
можливість зробити щось на користь майбутнього Польщі, цим послабити потужність Росії в майбут
ньому. І коли вдасться допомогти створенню незалежної України, яка буде перепоною між нами і Росі
єю, остання на багато років не буде нам загрожувати... Але проблема в тому, чи постане Україна, чи має 
вона достатньо сил і людей, щоб організуватися, ми не можемо тут вічно знаходитися і тому звертаюся 
до місцевих поляків, щоб мене зрозуміли і допомогли. Це і в їх інтересах, не саботувати, а разом з україн
цями створити державу. Кордонів 1772 року відновлювати не буду, як колись бажав. Польща не по
требує цих земель... Іншого немає — як спробувати створити самостійну Україну. На жаль, Петлюра 
не відіграє тут жодної ролі. Тут він тільки знаряддя, не більше» (цит. за: Корольов Г. Союз Ю.Пілсуд
ського — С. Петлюри в контексті геополітичного вибору / /  Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917—1921 pp. — K., 2010. — Вип. 5. — С. 279—280). І все ж, як зазначав І.Лисяк-Руд- 
ницький, «політику Пілсудського характеризувала непереборна внутрішня суперечність: з одного боку 
він хотів утримати самостійну Україну, яка б служила перепоною проти Росії, а з  другого — своїм за 
воюванням Східної Галичини знищив шанси на українську самостійність» (Лисяк Рудницький І. Поль- 
сько-українські стосунки і тягар історії / /  Україна і Польща між минулим і майбутнім. — Львів,
1991. — С. 149).

Детальний аналіз політики Ю.Пілсудського щодо України див.: Зарецька Т. Політика Другої 
Польської Республіки щодо Східної Галичини та позиція Ю.Пілсудського (кінець 1918—1919 pp.) / /  
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — K., 2004. — Вип. 11. — С. 158—176; ї ї  ж.
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Юзеф Пілсудський і Україна. — K., 2007; Михайлова О. Україна у східній політиці Ю.Пілсудського 
(кінець 1918 р. — квітень 1920 р.) / /  Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 pp. — 
K., 2002. — С. 231-253.

...та складать всі вини наДмовського з компанією — політичний супротивник Ю. Пілсудського, 
ідеолог польського націоналізму Р. Дмовський мав власну концепцію щодо форм боротьби за відроджен
ня польської держави, у зовнішньополітичних поглядах орієнтувався на Росію. Щодо права України на 
створення власної держави, то він його повністю відкидав. Ставив за мету розширення території Польщі 
на сході, у тому числі і за рахунок українських етнічних та історичних земель. Погляди Р.Дмовського 
щодо східних кордонів Польщі, які, на його думку, мали закінчуватися на р. Збруч, становили основу 
програми польської делегації на Паризькій мирній конференції у 1919—1921 pp. Як голова делегації, 
активно використовував «дипломатичну зброю» для вирішення питання про включення Східної Гали
чини до Польщі. Так, 29 січня 1919 p., представляючи програму східного кордону з Польщею під час 
зустрічі польської делегації з представниками великих держав, він доводив, що У Н Р як держава має 
анархічний характер, ідея національної незалежності серед її народу є дуже слабкою, тому зарано дума
ти про Україну як незалежний політичний організм. Пізніше, 25 серпня 1919 p., у ноті польської деле
гації на адресу голови Паризької мирної конференції Ж .Клемансо підкреслював, що претензії на 
Східну Галичину базуються не тільки на факті її територіального входження до складу Польської дер
жави з 1340 року, але також на характеристиці людності краю. У цій ноті Р.Дмовський принижував 
культурний рівень українців і робив висновок, що лише у складі незалежної, демократичної польської 
держави західноукраїнські землі мають майбутнє.

Бачимо, як вони поводяться в Галичині... —  див.: Трагедія Галицької України. Матеріяли про 
польську інвазію, варварства і польську окупацію Східної Галичини за кроваві роки: 1918,1919 і 1920 /  
Зладив і упорядкував О.Меґас. — Вінніпег, 1920; Доренко О. Літопис української революції: Матеріа
ли й документи до історії української революції. Київ; Львів, 1923—1924. — Т. 2. — Кн. 5. — С. 237— 
283. Добірка під назвою «Матеріали про становище Галичини в 1919—1920 pp.», зібрана М. Грушевським, 
зберігається: ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 138—244.

с. 246 ..діставши Галичину від мирової конференції в тимчасову окупацію... —  25 червня 
1919 р. Найвища Рада Паризької мирної конференції санкціонувала дії польської армії на театрі дій 
до р. Збруч, а отже — тимчасову окупацію Східної Галичини. 11 липня 1919 р. польська сторона офі
ційно передала уряду У Н Р текст з наступною постановою Найвищої Ради щодо Східної Галичини: 
«В  цілі охорони особистої безпеки і майна мирного населення Східної Галичини перед звірствами біль
шовицьких банд Найвища Рада Антанти і її союзників постановила уповноважити верховодів Польської 
Республіки поширити їх операції по Збруч. Це уповноваження в жадний спосіб не торкається питань, 
які Найвища Рада має намір ухвалити в справі політичного становища Галичини» (Українські дипло
матичні ноти в справі Галичини. — Кам'янець, 1919. — С. 39). Див. коментар до статті «Щ е  один 
звільнений край».

..як нищити українські школи... —  ця тенденція особливо укорінилася в Галичині після оста
точного рішення Ради Амбасадорів від 14 березня 1923 р. про приєднання Східної Галичини і Західної 
Волині до Польщі. Про цю політику М.Грушевський мав не лише офіційні відомості. Так, донька Ми
хайла Грушевського Катерина в одному з листів із Бадена до Києва писала про новини, які вони отри
мують від рідних з Галичини: «Поляки дуже нищать ук[раїнську] освіту, так що в ук[раїнських] дер
жавних гімназіях і семинарах з ук[раїнських] «предметів» залишено лиш гімнастику, ручні роботи і 
каліграфію! А  ук[раїнських] учителів принціпіяльно переносять до Познанщини. Учителі історії і гео
графії мусять всюди бути поляки. Які обставини — такий, здається, і настрій громадянства» (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 1430. — С. 69 —70; лист від 5—7 жовтня 1923 p.).

...вдарила до голови «ягайлонська ідея»... —  у цьому випадку М.Грушевський мав на увазі тео
рію конфедерації, яку сповідував Ю. Пілсудський. Початковим етапом її втілення в життя вважали 
створення незалежних держав, передусім України та Великого Литовського князівства. Наступний 
крок — об'єднання молодих, незалежних держав з Польщею на засадах конфедерації за ягеллонськи- 
ми традиціями.

..діставши від Петлюри у військовий депозит Кам’янець... —  остання столиця У H Р за згодою 
української сторони 17 листопада 1919 р. була окупована польським військом .Див. коментар до «Л и с 
та від проф[есора]  М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 p.).

..лш досі не знаємо т  їх точних текстів... —  не дійшли всі документи і до нашого часу, чимало 
їх загинуло в часи воєнного лихоліття 1917—1921 pp. Частина зберігається в архівах України, Польщі, 
Росії, Канади, Італії. Серед документальних збірок до історії українсько-польських взаємин доби Україн
ської революції 1917—1921 pp. див.: Доренко О. Літопис української революції: Матеріали й докумен
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та до історії української революції. — K.; Львів, 1923—1924. — Т. 2. — Кн. 5; Директорія, Рада 
Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918—листопад 1920 pp.: Документи 
і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006; Дипломатія У Н Р та Української Держави в до
кументах і спогадах сучасників: У двох томах. — K., 2008. Огляд джерел, що висвітлюють і зазначену 
проблему, див.: Тимченко Р. Відносини У Н Р і ЗУ Н Р : джерелознавчий аспект / /  Студії з  історії Укра
їнської революції 1917—1921 років: Збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, про
фесора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-річчя науково-педагогічної 
діяльності. — K., 2011. — С. 212—228. Серед новітніх публікацій епістолярних джерел, що проливають 
світло на важливі аспекти українсько-польських перемовин 1919—1920 pp., див.: Михайлова О. Листи 
Андрія Лівицького про польсько-українські переговори у Варшаві (кінець 1919—квітень 1920 років / /  
Там само. — С. 229—252.

...обопільні підозріння т а  обвинувачення в зраді! — найтрагічнішим наслідком осінніх подій 
1919 p., зокрема підписання договору між Галицькою і Добровольчою арміями та розпочаті польсько- 
українські переговори, став відкритий розкол українського соборницького фронту, коли обидві сторони 
почали відкрито звинувачувати одна одну в «зраді». Напруженість у стосунках і суперечності між 
урядами та міжпартійна колотнеча повною мірою охопили Галицьку і Наддніпрянську армії. Ці проти
річчя виплеснулися на сторінки тогочасної преси. Так, орган Начальної команди УГА «Козацький голос» 
проводив лінію, що договір з А.Денікіним, продиктований важким становищем в армії, має виключно 
військовий характер і необхідний для продовження боротьби. На протилежних позиціях стояв друкова
ний орган штабу Дієвої армії УН Р «Україна», який поступово перетворювався на головний рупор анти- 
галицької кампанії. У серії статей («Я к готувалася зрада», «Зрадницький акт», «Державна зрада») 
обґрунтовувалася ґенеза політичної поведінки керівництва З У Н Р  і УГА. Проте, як показали події най
ближчого часу й років, ні орієнтація на Денікіна, ні орієнтація на Польщу не вирішили проблем, які 
стояли перед тогочасною Україною: соборницькі зусилля, спроба створення єдиної української держави 
зазнали невдачі.

Ґрунтовно аналізує цю проблему у своєму щоденнику відомий український діяч, меценат Є.Чика- 
ленко (Чикаленко Євген. Щоденник (1919—1920). — K., 2011. — С. 153—182). Перебуваючи на той 
час у Перемишлі та отримуючи звістки про «зраду» з різних часописів, зауважував: «Не хочеться вірити 
цим звісткам. Підождем — через скілька день все роз’ясниться. Ця звістка прийшла якраз тоді, коли є 
відомості, що большевики виперли Денікіна з Київа. Невже в такий момент галичани могли перейти на 
сторону Денікіна? А  тим часом все можливо. Можливо, що Петлюра зрікся Сх[ідної] Галичини на користь 
Польщі, а це так обурило галичан, що вони рішили перейти до Денікіна, бо всі галичани вважають, що 
ліпше їм потонути в московськім морі, ніж втопитись в польськім болоті. А  там часом зовсім не обов’язково 
ні те, ні друге, треба тільки твердо триматись ідеї «єдиної соборної України» і не згожуватись ні на до
бровільне прилучення до «єдиної Росії», ні на розділ України між нею і Польщею, тоді ми не потонемо, 
хоч нас і забере Денікін силою» (Там само. — С. 154; запис за 19 листопада 1919 p.).

с* 247Делегації Української Републіки т а  її Західної області свого часу зробили досить рі
шучі заяви мировій конференції... — після того, як Найвища Рада Паризької мирної конференції 
своїм рішенням від 25 червня 1919 р. санкціонувала тимчасову окупацію польським військом Східної 
Галичини, українська делегація направила 2 липня 1919 р. свою ноту голові конференції Ж .Клемансо. 
У ній зазначалося: «Се рішення віддало український нарід в руки його історичного ворога, а українську 
землю — на полонізацію. Се рішення означає найбільшу образу національного почуття українського 
народу, бо нема більшої образи для національної гідності народу, як віддати його під панування його 
ворога. Се рішення засудило населення Східної Галичини без різниці національності і віри на найбільшу 
недолю [...]. Проти рішення делегація Української республіки в ім’я права і справедливости підносить 
перед Найвищою радою Держав аліянтів і союзних і перед Мировою Конференцією найторжествен- 
нійший і найрішучійший протест. Делегація Української Республіки, яка має за ціль виєдната на Миро
вій Конференції міжнародне-правне признання з ’єднання всіх українських земель в незалежну і суве
ренну Українську республіку, заявляє, що се рішення не може бути прийняте українським народом, який 
всіма способами буде обороняти своє з ’єднання і незалежність» (Українські дипльоматачні ноти в 
справі Галичини. — Кам’янець, 1919. — С. 8 —20). Після того, як 11 липня 1919 р. польська сторона 
офіційно передала уряду УН Р текст з рішенням Найвищої Ради щодо Східної Галичини, українська 
делегація направила ще одну ноту Найвищій Раді та Ж .Клемансо, у якій наголошувалося, що «український 
народ в Галичині ніколи не давав своєї згоди на приналежність до Польщі, а навпаки — часто повставав 
проти польського пригноблення за відбудову власної держави» (Там само. — С. 21—38). 15 липня 
1919 р. свій протест Найвищій Раді скерував і Галицький уряд за підписом Є.Петрушевича (Там само. — 
С. 39—46). 25 липня 1919 р. Є.Петрушевич виступив зі зверненням «До всіх культурних народів і їх
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правительств» із закликом: «В  ім'я культури, цивілізації, в ім'я засад і закликів, під якими Антанта 
проводила й виграла сю війну, в ім'я звичайних людських почувань просимо правітельства культурних 
держав світу освободите Східну Галичину від давно небувалих тортур, яких там допускають поляки, що 
забрали Галичину не своїми силами, але виключно чужою допомогою» (Там само. — С. 47—51).

...поляки досі не прийняли рішення мирової конференції, що віддавало їм Галичину тільки 
часово (хочна25 л іт ! )...  —  Йдеться про проект трактату між Антантою і Польщею, прийнятий 20 лис
топада 1919 р. Найвищою Радою Паризької мирної конференції про надання Польщі тимчасового 
25-річного мандата на управління Східною Галичиною під контролем Ліги Націй. Передбачали запро
вадження галицького сейму, рівноправність мов, гарантію прав українців. Варшава сприйняла це рішення 
негативно, незадоволена тим, що ці землі не були визнані її інтегральною частиною. Польська сторона 
активізувала свою діяльність, намагаючись замінити рішення Найвищої Ради про мандат на 25 років на 
остаточне вирішення питання про східногальцькі землі на свою користь. 22 грудня 1919 р. вже опри
люднене рішення від 20 листопада 1919 р. було відтерміноване до повторного розгляду цього питання.

Як помогти старому краєві у видавництвах
Вперше опублікована в американських газетах: Америка (Філадельфія) — 1920. — Ч. 16. — 

9 лютого; Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — Ч. 12. — 27 січня. Підпис: Михайло Грушевський. 
Внизу автор зазначив місце та дату написання: Женева, 26 грудня 1919.

Подається за публікацією в газеті «Свобода».

с. 248 ...і минулого (1918) року, коли друкарні на Україні прийшли до такого упадку... ріжні 
видавничі українські спілки т а  фірми перенесли видавничу роботу до Відня... —  однією з таких фірм 
був центральний союз кооперативних споживчих спілок — Дніпровський союз споживчих спілок (Дні- 
просоюз), заснований у Києві 1917 р. Найвпливовіше кооперативне об'єднання на Україні за часів іс
нування Центральної Ради, Української Держави та У Н Р доби Директорії, яке об'єднувало напри
кінці 1918 р. понад 8 тис. кооператорів і 80 повітових та окружних кооперативних спілок. У 1920 р. був 
реорганізований на Всеукраїнську кооперативну спілку. Його представництво у Відні було основним 
посередником при контактах із закордонними торговельними фірмами й об'єднаннями. Дніпросоюз окрім 
іншого займався видавничою діяльністю, опублікувавши велику кількість українських книжок, пере
важно підручників і посібників. Наприкінці 1920 р. представники українських видавництв («Дзвін», 
«Вернигора», Всеукраїнська кооперативна спілка (Дніпросоюз), «Українська книжка», «Чайка», 
«Земля», «Час» та ін.) започаткували Об'єднання українських видавничих товариств (об'єднання 
українських видавців), метою якого була не стільки видавнича діяльність, скільки вирішення проблеми 
продажу книжок.

З  Дніпросоюзом мав справу на еміграції і М.Грушевський. 10 жовтня 1919 р. вчений уклав зі 
спілкою угоду про видання своїх книжок і праць українських вчених. З а  угодою Дніпросоюз мав ви
дати великі наклади (від 15 до 35 тис. примірників) «Ілюстрованої історії України», «ІсторіїУкраїни для 
вищих початкових шкіл», «Всесвітньої історії» та інших праць М.Грушевського, сплативши гонорар у 
розмірі 18 % номінальної вартості книжок та аванс. Видані книжки були оцінені значно дешевше, тому 
З грудня 1920 р. вчений уклав нову угоду, згідно з якою мав одержати як авторський гонорар замість 
грошей 18 % накладу. В результаті М.Грушевський отримав 15 227 примірників своїх видань (По- 
тульницький В. Наукова діяльність М.С.Грушевського в еміграції (1919—1924 pp.) / /  УІЖ. —
1992. — №  2. — С. 4 9 -5 2 ) .

Справа продажу власних книжок, а згодом і видань Українського соціологічного інституту, стала 
однією з нагальних проблем М.Грушевського, вирішити яку він намагався за сприяння американських 
приятелів В.Кузіва, Е.Фариняка, Т.Починка.

Так, у листі до В.Кузіва від 25 серпня 1921 р. вчений щиро зізнавався: «Зістається сумним фактом, 
що тих кілька тисяч книг, які я одержав за гонорар від «Дніпросоюза», се мій одинокий ресурс на будучий 
рік. Щаджу як можу, але життя так скажено дорожіє, що й ощадність не помагає. Отже зробите мені 
велику прислугу, коли розвинете акцію й спродасте моїх книжок якусь більшу скількість» (Гирич І. Листи 
Михайла Грушевського до Василя Кузіва / /  Український історик. — 1995. — Ч. 1—4. — С. 193).

...перил транспорти, післам через Галичину, під час польського наступу опинились в польських 
руках, були запечатані в Станіславові, і не знаю, чи й досі не гниють під замком — подібні ситуа
ції виникали не раз і раніше, і пізніше. Відомий книговидавець, завідувач видавничими справами М. Гру
шевського у Києві у 1907—1913 pp. Ю.Тищенко, який співпрацював з Дніпросоюзом, згадував: «На 
Україні кипіло повстання проти гетьмана, кордони закрито, а сім вагонів підручників, які експедитор 
відправив з Відня на Україну в січні 1919 року, застряли в Станіславові. Тільки в березні пощастило
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мені дістатись до Будапешту й продати всі підручники кооперативу «Дніпросоюз». Літом 1919 року 
вони були вже на Україні. Таким чином, територію, не обсаджену ще більшовиками, забезпечено шкіль
ними підручниками» (Сірий Ю . Із спогадів про українські видавництва. — Авґсбурґ, 1949. — С. 12). 
Сам М.Грушевський у листах до К.Студинського від 23 червня та 21 липня 1923 р. подавав сумніші 
звістки: «Книги, післані звідси «Дніпросоюзом» — мої книги й иньші — здебільшого пішли на фабри
ку, на картон!» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. 
Г.Сварник. — Львів, 1998. — С. 108); «Я писав Вам, що мою «Ілюстр[овану] Історію» і «Старі часи», 
вислані туди «Дніпросоюзом» торік, уже переробили на картон, а тепер черга на «Історію Укр[аїни]» 
(Там само. — С. 114).

З а  Галичину! Відозва до світової демократії. Відозва делегації Української партії соціаліс- 
тів-революціонерів до всіх соціалістичних партій (31 грудня 1919 р .)

Вперше опублікована в Парижі 1920 р. окремими брошурами паралельно англійською («For Galicia! 
Appeal to the world democracy») та французькою («Pour la Galicie. Appel a la démocratie mondiale») мо
вами. Заклик вийшов з підзаголовком: Відозва делегації Української партії соціалістів-революціонерів 
до всіх соціалістичних партій. Підпис: Від імені делегації Української партії соціалістів-революціо
нерів М.Грушевський, голова. Д .І  саєвич, секретар. Примітка ( «Звернення надіслане секретареві Інтер
націоналу 31 грудня 1919 p.») вказує на орієнтовну дату написання. Авторство М.Грушевського вста
новлене за згадками у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень
1919 р. — лютий 1920 р.» (див. у цьому томі): «В  порозумінні з  т. Ісаєвичем, як секретарем делегації, 
ми рішили випустити інформаційну брошюру на французькій і англійській мові про Галичину — котру 
саме в тім часі Клемансо віддавав полякам без усяких застережень, при мовчазній згоді Ллойд-Джорджа, 
всупереч ранішим постановам Найвищої Ради. Я написав відозву в сій справі «До цивілізованого світу», 
додав історичну записку і кілька документів про польські звірства: се все разом розіслано було до соціа
лістичних партій і випущено двома окремими брошурами по-французьки і по-англійськи, під фірмою 
Закордонної делегації У П С Р («Pour la Galicie. Appel a la démocratie mondiale»; «For Galicia. Appeal to 
the world democracy» ). Авторизовані машинописні копії тексту брошури з правками та дописками М . Гру
шевського зберігаються: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 67. — Арк. 65—69, 76; 
7 0 -7 3 ; 7 4 -7 5 ; 7 7 - 7 9  (англ.); Арк. 8 2 -8 5 ; 8 6 - 8 9 ; 9 0 -9 3 ; 9 4 -1 0 6 ; 118-120 (франц.).

Текст складається з самого заклику, який є скороченим варіантом зверення «До народів цивілізо
ваного світу» (див. у цьому томі), та додатку про умови перебування українців у таборах інтернованих, 
упорядкованого за матеріалами тогочасної преси.

Подається вперше українською мовою за англійським варіантом у перекладі К.Нікітюк.

Відозва написана у зв ’язку з фатальними для українців Східної Галичини постановами Найвищої 
Ради Паризької мирної конференції від 25 червня 1919 р. та 20 листопада 1919 р. Перша постанова 
санкціонувала тимчасову окупацію Східної Галичини, яка з благословіння Антанти до середини липня
1919 р. була окупована Польщею. Другою постановою Найвища Рада затвердила угоду між Антантою 
і Польщею про надання останній тимчасового 25-річного мандата на управління автономною Східною 
Галичиною («Статут для Східної Галичини»). І хоча останнє рішення вже 22 грудня 1919 р. було від- 
терміноване, воно не вплинуло на реальний статус краю. Рішенням Ради Амбасадорів держав Антанти 
в Парижі від 14 березня 1923 р. Польща отримала юридичне право на володіння Східною Галичиною, 
офіційно визнавши східний кордон Польщі за Ризькою угодою. Перебіг подій, пов’язаних з вирішенням 
долі Східної Галичини, детальніше розкрите у відозві «До народів цивілізованого світу» та статті «Щ е 
один звільнений край», вміщених у цьому томі (див. тексти та коментарі до цих праць).

с. 250 ..міжнародна конференція в Люцерні... — конференція в Люцерні відбулася 1—9 серпня
1919 p. М.Грушевський з Д.Ісаєвичем презентували на ній УП СР. Детально перебіг конференції та 
свою участь у ній М.Грушевський висвітлює у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів- 
революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.» (див. у цьому томі):

..мандатом Мирної конференції від 11 липня... —  див. коментар до статті «Щ е  один звіль
нений край» та звернення « До народів цивілізованого світу».

У резолюції 21 листопада Найвища Рада постановила, що Східна Галичина повинна залиша
тися протягом двадцяти пяти років під управлінням Польщі зі своїм статутом... — у тексті 
відозви подана дата офіційного оголошення тимчасового 25-річного мандата на управління Східною 
Галичиною, ухваленого Найвищою Радою 20 листопада 1919 р. Детально цей сюжет розкритий у ко
ментарях до статті «Щ е один звільнений край» та зверненні «До народів цивілізованого світу».
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Але польський уряд не був задоволений цим рішенням і наполягав на остаточній, а не тим
часовій анексії — див. коментар до статті «Щ е  один звільнений край».

с. 252 1 листопада 1918 р. Національна Рада... —  йдеться про політичний представницький 
орган українського народу в Австро-Угорській імперії — Українську Національну Раду, яка постала
18 жовтня 1918 р. 19 жовтня 1919 р. У НРада проголосила Українську Державу на всій українській 
етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття. Внаслідок Листопадового повстання у Львові в ніч 
з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. влада у західноукраїнських землях перейшла до У НРади. 1 листо
пада Українська Національна Рада взяла владу в свої руки в Станіславі, Раві-Руській, Коломиї та інших 
містах Східної Галичини. Того ж дня австрійська влада у Львові погодилися на передачу влади Українській 
Національній Раді, яка 13 листопада прийняла «Тимчасовий основний закон про державну самостійність 
українських земель бувшої Австро-Угорської монархії», яким було проголошене утворення ЗУ Н Р .

...підтримав цю злуку т а  22 січня урочисто проголосив її в Києві — цій історичній події 
М. Грушевський присвятив окрему статтю — «Об'єднання України Наддніпрянської і Наддністрянської» 
(див. у цьому томі). Див. також статтю «Щ е  один звільнений край»  та коментар до неї.

[Західна]  Республіка стала Західною областю Української Народної Республіки — у тексті 
брошури допущена помилка: «The Eastern Republic became the «Western province of the Popular Ukrainian 
Republik»» («Східна Республіка стала Західною областю Української Народної Республіки»). У цьому 
випадку «Eastern Republic» (Східна Республіка) виправлене на «Західна Республіка».

Починаючи з лютого 1919 p., органи З У Н Р  у документах та офіційних зверненнях використову
вали назву «Західна Область Української Народної Республіки» (ЗО У Н Р ). Однак таке переймену
вання не було закріплене на законодавчому рівні. М.Лозинський з цього приводу зазначав, що, з юри
дичної точки зору, необхідно було прийняти закон, який би відміняв перший параграф «Тимчасового 
основного закону про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії» 
від 13 листопада 1918 р. На думку сучасних дослідників, назва «ЗО У Н Р » є самоназвою: з метою за
стереження автономії її було прийнято за ініціативою галицького керівництва, бо в документах Дирек
торії чи P H М у першій половині 1919 р. таке формулювання не зустрічається (Павлишин О. Об'єд
нання У Н Р і ЗУ Н Р : політико-правовий аспект (кінець 1918 р. — перша половина 1919 р.) / /  Вісник 
Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2002. — Вип. 37/1. — С. 340).

с. 252—253 Уряд і військо Західної Республіки змушені були евакуювати свою столицю... — 
у ніч проти 22 листопада 1918 р. за наказом полковника Г.Стефаніва українські частини залишили 
Львів.

с. 253 ...розпочалася вперта війна за Галичину лож українцями і поляками... —  Українсько- 
польська війна тривала з 1 листопада 1918р. до 17 липня 1919 р.

..яка у своєму рішенні від 25 червня уповноважила сили Польської Республіки вести свої 
операції аж до річки Збруч —  див. коментар до звернення « До народів цивілізованого світу ».

...представники Міжнародного Червоного Хреста... — див. коментар до статті « Горе Украї
ни. Лист до американських українців»  (18 березня 1920 p.).

...число українських полонених т а  інтернованих виглядає ось так... —  тут подані цифри, наве
дені в огляді «В  польській неволі. Урядова статистика полонених та інтернованих в Польщі» (Вперед 
(Львів). — 1919. — №  177. — 23 грудня. — С. 2). Окремі з них, вірогідно, через коректорський недо
гляд або невідповідне прочитання автографа, наведені неправильно, тому упорядник виправила їх за газе
тою «Вперед» (Домб'є: 2241 виправлено на 2140; Пикуличі: 1173 — на 1178; Демблінг: 63 — на 68).

Проблема полонених та інтернованих вояків Галицької армії та українських громадян зі Східної 
Галичини в польських таборах постала в ході українсько-польської війни. З а  даними Українського горо- 
жанського комітету у Львові, від початку війни в Польщі були створені 9 таборів для українських вій
ськовополонених. Вони розміщувалися в Домб'є, Вадовицях, Бугшопах (біля Брест-Литовського), 
Пікуличах, Яловцях (біля Львова), Стшалкові, Стрию, Ланьцуті, а пізніше — і в Тухолі. Крім того, 
військовополонені знаходились у різних так зв. робітничих компаніях (Модліні, Дембліні, Серадзу). 
В кінці 1919 р. діяли також пересильні пункти у Львові, Самборі, Стрию, Рівному, Тернополі, Станіс
лавові, Луцьку, Засянні, Гродно, Любліні, Лодзі. Як зазначає сучасний дослідник проблеми М .П ав
ленко, кількість військовополонених та інтернованих українців у польських таборах встановити важко, 
позаяк точний їх облік відповідні польські структури не проводили. До того ж відбувалося постійне пе
реведення з одного табору до іншого, звільнення чи поповнення новими інтернованими та полоненими. 
Певна інформація стосовно кількості військовополонених та інтернованих містилася в звітах громадських 
організацій, які відвідували польські табори. З а  звітом Міжнародного Червоного Хреста, на вересень
1919 р. в таборах у Домб'є, Стшалкові, Тарнові, Львові та Бресті-Литовському перебувало 13 476 по
лонених та інтернованих. З а  даними місії Українського Червоного Хреста, на 1 січня 1920 р. у таборах
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в Домб’є, Стшалково, Вадовицях, Ланьцуті, Модліні, Перемишлі, Пікуличах, Яловцях та ін. перебу
вало 32 123 особи (Павленко М. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехос- 
ловаччини, Румунії: ставлення влади та умови перебування. 1919—1924. — K., 1999. — С. 4 9 —51). 
З а  іншими даними, у цих таборах напередодні зими 1919—1920 pp. утримували близько 100 000 україн
ців (Трагедія Галицької України. Матеріяли про польську інвазію, варварства і польську окупацію Схід
ної Галичини за кроваві роки: 1918,1919 і 1920 /  Зладив і упорядкував О.Меґас. — Вінніпег, 1920. — 
С. 34). Загалом, за даними Українського Горожанеького Комітету у Львові, від 1919 р. до кінця 1921 р. 
через польські табори пройшло понад 200 тис. українського населення ( Павленко М . Українські вій
ськовополонені й інтерновані... — С. 51). На початку 1920 р. розпочалося звільнення військовополо
нених та інтернованих Галицької армії. Після листопадової катастрофи 1920 р. Армія УН Р з боями 
відступила за Збруч і була інтернована польською владою. Відповідно до плану, виробленого Українською 
військово-ліквідаційною комісією і військовим міністерством Польщі, місцем перебування українських 
військ стали спеціальні табори: Олександрів, Вадовиці, Пикуличі, Каліш та ін. Ліквідація останніх осе
редків інтернування українських вояків на території Польщі завершилася в середині 1924 р.

Стшалково... — село в Західній Польщі, в якому у 1919—1920 pp. польська влада утримувала 
в ув’язненні близько 7 000 українців з Галичини. З а  даними Місії Українського Червоного Хреста, на 
грудень 1919 р. у таборі в Стшалково перебувало 12 300 полонених та інтернованих вояків Галицької 
армії і цивільних громадян зі Східної Галичини. 3 1921 р. до середини 1923 р. тут був табір інтернованих 
Армії У Н Р, переведених з Ланьцуту. В кінці 1922 р. розпочалося поступове переведення табору в 
Стшалково в інші табори, що тривало до червня 1923 р.

Вадовиці... — місто неподалік Кракова, на околиці якого поруч лісової частини Карпат функціо
нував табір для військовополонених, збудований ще під час Першої світової війни. На 1 січня 1920 р. 
тут перебувало 1500 військовополонених Галицької армії. У 1920—1921 pp. табір став місцем утриман
ня військовополонених та інтернованих частини Армії УНР. На чолі Вадовицької групи інтернованих 
військовиків стояв генерал-полковник М.Омелянович-Павленко, з  червня 1921 р. — генерал-хорунжий
А. Вовк. На квітень 1920 р. в таборі перебувало близько 3 000 військовиків, на початку 1921 р. — 
близько 4 500. Незважаючи на табірні умови, тут проводили значну культурно-просвітню роботу: 
відбувалися заняття з ліквідації неграмотності, працювали історична й художня секції, хор, театр, біб
ліотека. Розвивався кооперативний рух, виходили сатиричні тижневики, ілюстрований журнал «Запо
рожець», газета «Запорозька думка».

Берестя... —  табір для військовополонених та інтернованих вояків Галицької армії, який був 
створений 1919 р. в Бересті, розмістили в передмісті на території фортеці («Бугшопи»). Через жахливі 
умови утримання із 5 тис. бранців менше ніж за півроку померло близько 3 тис. осіб, зокрема з 29 лип
ня по 4 серпня 1919 р. — 776 осіб. Серед них були не лише військові, але й цивільні особи, зокрема, 
священик, посол австрійського парламенту, член УН Ради Стефан Онишкевич. Табір у Бересті, який 
визнали одним із найжахливіших тогочасних таборів для полонених у світі, на початку листопада 1919 р. 
був закритий.

ДомЄе... —  після окупації Львова польськими військами великі партії українських військовопо
лонених були вивезені до табору Домб’є (містечко біля Кракова). На початок 1920 р. тут перебувало 
2173 полонених та інтернованих. Табір мав статус дисциплінарного, до нього направляли, згідно з рі
шеннями українських чи польських військових властей, за дезертирство, шпигунство, зраду. Саме тому 
в Домб’є були найтяжчі умови: з  листопада 1919 р. по листопад 1920 р. у таборі померло 323 особи. 
У 1920 р. там залишилися переважно інтерновані, кількість полонених скоротилася до 200 осіб.

Перемишль... —  у таборі для військовополонених та інтернованих (у районі Засяння) на 1 січня
1920 р. перебувало 4000 осіб. З  кінця 1919 р. тут діяв також пересильний пункт для полонених вояків 
Галицької армії та інтернованих цивільних осіб зі Східної Галичини.

Львів... — йдеться про в ’язницю Бригідки у Львові (див.: В польській неволі. Урядова статистика 
полонених та інтернованих в Польщі / /  Вперед (Львів). — 1919. — №  177. — 23 грудня. — С. 2).

Модлін... —  село за ЗО км від Варшави. У 1919—1920 р. тут був облаштований табір для військо
вополонених та інтернованих українських вояків. На 1 січня 1920 р. в ньому перебувало 540 військово
полонених Галицької армії.

Пикуличі... — у 1918 р. на території колишніх австрійських казарм у с. Пікуличі (за 4 км від 
Перемишля) польська влада влаштувала табір для полонених вояків УГА та інтернованих цивільних осіб. 
На 1 січня 1920 р. тут перебувало 6000 військовополонених. У 1920—1921 pp. він став також місцем 
інтернування вояків Армії У Н Р, зокрема, першої Запорізької дивізії. Занедбаний санітарний стан та
бору в Пікуличах став причиною епідемій: упродовж 1919—1921 pp. через масові епідемії дизентерії і 
тифу смерть забрала 2000 українців. Про умови таборового життя писав у своєму щоденнику Є.Чика-
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ленко: «[...] галичани, які не померли від тифу на Україні, то повмирають тут по лагерях, бо, наприклад, 
в Пікуличах, під Перемишлем, вмирають, як казав мені священик відтіля, і по 80 душ в день» (Чика- 
ленко Євген. Щоденник (1919—1920). — K., 2011. — С. 17; запис за 6 грудня 1919 p.). У лютому— 
березні 1921 р. інтернованих з цього табору перевезли до Вадовиць та Ланьцута. Перепоховання по
мерлих на територію військового цвинтаря відбулось 1921 p., а три роки по тому на насипному кургані, 
за проектом української художниці Олени Кульчицької, встановили металевий хрест. Під час пануван
ня комуністичного режиму в Польщі територія цвинтаря перетворена на сміттєзвалище, а 1960 р. 
знищений металевий хрест. У 1990 р. цвинтар відновила українська громада Перемишля.

Тернопіль... —  у місті з  кінця 1919 р. діяв пересильний пункт для полонених вояків Галицької 
армії та інтернованих цивільних осіб зі Східної Галичини.

Ланьцут... — табір (поблизу м. Жешува) для військовополонених, інтернованих зі складу УГА 
та Армії У H P, а також цивільних осіб зі Східної Галичини. На 1 січня 1920 р. тут перебувало 3000 вій
ськовополонених Галицької армії. На 22 березня 1921 р. у Ланьцуті перебувало 2353 вояків Армії УНР. 
У таборі був відкритий Український народний університет, де викладали В.Біднов, І.Фещенко-Чопів- 
ський, Л.Бачинський та ін., таборова українська гімназія, Спілка захисту рідної мови, театр ім. Т. Ш ев
ченка, хор. У квітні 1921 р. в Ланьцуті відбувся з ’їзд культурно-просвітніх робітників Армії УН Р. 
У липні—серпні 1921 р. військові частини Армії УН Р були передислоковані в табір Стшалково, а інтер
новані — до Стрілкова на Познанщині.

Демблін... —  місто в східній Польщі, на річках Вісла та Вепш. Тут розміщувалися так зв. робіт
ничі компанії, де у 1919—1920 pp. перебували військовополонені Галицької армії.

«Епідемія в Перемишлі»  —  тут поданий зміст замітки «Епідемія тифу в Перемишлі» (Вперед 
(Львів). — 1919. — №  176. — 21 грудня. — С. 2).

с. 253—254 ..лазначае у своєму виступі депутат соціалістичної партії в Польському сеймі 
п. Пужак... —  тут передається зміст замітки «Голод і нужда в Східній Галичині (Інтерпеляція соціяліс- 
тів у Варшавському соймі) (Вперед (Львів). — 1919. — №  166. — 9 грудня. — С. 2).

с. 254 Санітарний стан у крах став предметом розгляду на засіданні санітарної ради м. Льво
ва 10 грудня 1919 р. — тут наведені відомості, подані в замітці «Епідемія тифу. Пятнистей тиф у 
Львові» (Вперед (Львів). — 1919. — №  171. — 14 грудня. — С. 3).

с. 255 Полонений, що втік зі Стшалково, розповідає історію свого ув'язнення, позбавлення 
валі тощо — тут переданий зміст статті «Страшні ляцькі звірства над українцями ( 3  віденського 
тижневика «Український прапор» з 8 жовтня 1919)» (Свобода (Джерзі Ситі). — 1919. — №  141. — 
27 падолиста. — С. 2). У цьому ж числі «Свободи» вміщені й інші матеріали про жахливе становище 
українців, інтернованих у польських таборах.

с. 256 Ось що подає соціалістична польська газета « Robotnik»... —  тут подана стаття «Табо
ри полонених», вміщена в польському соціалістичному часописі «Robotnik» (Варшава. — 1919. — 
№  339. — 16 жовтня).

с. 257 Львівська соціалістична газета «Вперед»  подає недавню інформацію (23 грудня
1919)... —  тут подана замітка «Табор в Стшалковій» (Вперед (Львів). — 1919. — №  177. — 23 груд
ня. — С. 1).

...під управлінням доктора Черняхівського... — йдеться про Черняхівського Олександра Григо
ровича (1869—1939) — лікаря-гістолога, громадського діяча, троюрідного брата М.Грушевського. 
Місія Українського Червоного Хреста у складі О.Черняхівського, С.Русової, Л.Старицької- 
Черняхівської та В.Черняхівської у грудні 1919 р. побувала в Варшаві, Львові, Стшалково. В Пере
мишлі члени місії відвідали Є.Чикаленка, про що останній 13 грудня 1919 р. занотував у щоденнику: 
«Вчора приїхала сюди, в Перемишль, місія непризнанного Червоного Хреста непризнанної української 
держави для огляду таборів, в яких сидять інтерновані українці обох Україн і для помочі їм з тих неве
личких засобів, які уділено урядом на цю ціль» ( Чикаленко Євген. Щоденник (1919—1920). — K., 
2011. — С. 178).

Роковини української незалежності
Подається за одним із першодруків у газеті: Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — Ч. 11. — 24 січ

ня. — С. 2. Підпис: Михайло Грушевський. У кінці статті зазначені місце і час написання: Женева, 
З січня 1920. Автограф (оригінал, рукопис) зберігається: ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 185. — Арк. 10 зв., 10, 9 зв., 9, 8 зв., 8. Стаття надрукована з незначними редакційними ви
правленнями. Реферат статті з  коментарями поданий у виданні: Український прапор (Відень). — 1920. — 
4 . 2 0 . — 13 марта.— С. 1 -2 .
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Стаття присвячена проголошенню «самостійної, ні від кого незалежної» Української Народної 
Республіки Четвертим Універсалом УЦР. Цій події М.Грушевський присвячує і публіцистичний виступ 
«Україна окремішна» (див. у цьому томі).

с. 257 Франція перша, а потім Англія, визначили (в тім же грудні)  своїх представників при 
Українській Республіці —  перші контакти представників Антанти з Центральною Радою відбулись 
влітку 1917 р. і пожвавились після жовтневих подій у Петрограді та фактичного виходу Росії з  війни. 
Після вбивства більшовиками головнокомандувача генерала Духоніна військові місії Франції, Велико
британії, Італії, Румунії та ін. переїхали зі Ставки російської армії до Києва. У грудні 1917 р. Україну 
відвідали офіційні представники Франції Ж.Табуї та Великобританії П.Багге, які обіцяли військову 
допомогу, але відмовлялися визнати український уряд. Водночас союзники підписали таємну конвенцію, 
за якою Крим, Україна та Бессарабія були віднесені до французької сфери впливу. У цей час Антанта 
не мала реальних можливостей для надання допомоги Україні. Чи не єдиною метою її обіцянок було 
утримати УН Р від сепаратних переговорів з Центральними державами (див.: Нариси історії диплома
тії України. — K., 2001. — С. 318-322).

Самостійною державою признали її й Центральні держави в Бересті... — ЗО грудня 1917 р. 
(12 січня 1918 р.) держави Четверного союзу — Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина — 
на переговорах в Берестю визнали повноваження української делегації як представника самостійної 
Української Народної Республіки. Проте представник німецької делегації генерал М. Гофман заявив, що 
українська делегація буде мати формальне право заключите мир лише за умови набуття юридичного 
статусу самостійної УНР. Тому провід Центральної Ради вирішив, не чекаючи скликання Українських 
Установчих зборів, оголосити УН Р незалежною державою. Див.: Дацьків І. Брест 1918: європейський 
прорив України. — Тернопіль, 2008; Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923. — Ужгород, 1932. — 
Т. 1: Доба Центральної Ради. — С. 295—326; 423—431; Притуляк П. Україна і Брестський мир: від 
підписання до виконання (1917—1918 pp.). Монографія. — K., 2004.

с* 258 . .з  Всеросійськими установчими зборами... — вибори до Всеросійських установчих 
зборів в Україні відбулися 12—14, 26 —28 листопада 1917 р. Блок партій та інших політичних сил У Ц Р 
здобув на них визначну перемоіу: 77 % одержали УСДРП і У П С Р, тоді як більшовики — лише 10 % 
голосів. Збори відкрилися у Петрограді 5 (18) січня 1918 р. Через відмову ухвалити запропоновану 
більшовиками Декларацію прав трудящого й експлуатованого народу та проголосили Росію демокра
тичною федеративною республікою були розігнані революційними матросами. Того ж дня Всеросійський 
Ц ВК  ухвалив заздалегідь написаний В.Леніним декрет про розпуск Установчих зборів.

с. 259 Сю справу вирішать Установчі збори України... — за законом УЦ Р від 11 та 16 листо
пада 1917 p., вибори були призначені на 27 грудня 1917 р. Через несприятливі політичні обставини їх 
проведення розтяглося на весь січень і початок лютого 1918 р. У складних обставинах початої більшо
вицької агресії наприкінці 1917 р. — на початку 1918 р. вибори до Українських установчих зборів від
булися лише у 7 з 13 округ. Практично зірвані вибори в армії і на флоті. На 301 депутатське місце були 
обрані 172 депутати. Незважаючи на величезну кількість партій та організацій, які виставляли своїх 
кандидатів, майже 70 % голосів одержали списки українських есерів і селянських спілок. На засіданні
21 січня 1918 р. ухвалили скликати Українську установчу раду 2 лютого 1918 р. (Українська Централь
на Рада. Документи і матеріали: У двох томах. — K., 1997. — Т. 2. — С. 120). Установчі збори, за
декларовані III та IV Універсалами, мали стати перехідним етапом до українського парламенту (див. 
М.Грушевський. Установчі збори чи парламент? / /  Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — 
Т. 4. — Кн. І. — С. 114—115). Через більшовицький наступ і виїзд У Ц Р з Києва перші результати 
виборів до Українських установчих зборів оприлюднені лише 10 березня 1917 p., а остаточні підсумки 
оголошено 9 квітня 1918 р. (див.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. — 
С. 261). На засіданні Малої ради 11 квітня 1918 р. лідери фракцій УСДРП, У П С Ф  та У П СС ви
ступили з вимогами анулювати результати виборів і провести нові. У П СР, яка мала більшість в У Ц Р 
та уряді, добилася визнання результатів виборів легітимними. Центральна Рада ухвалила провести ви
бори там, де вони не відбулися, а день скликання призначила на 12 травня 1918 р. (Там само. — 
С. 2 6 9 —270). Підсумовуючи результати дискусії, М.Грушевський 11 квітня 1918 р. висловив своє 
задоволення з приводу того, що Українська Центральна Рада виконує свої обіцянки про передачу вла
ди Установчим зборам. Головна комісія з виборів до Установчих зборів працювала до останніх днів іс
нування У Ц Р, була ліквідована після гетьманського перевороту в серпні 1918 р. Детальніше див.: Бевз Т. 
Центральна Рада і Українські Установчі Збори / /  Центральна Рада і український державотворчий 
процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. — 
K., 1997. — С. 5 5 -6 9 .
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До народів цивілізованого світу (15 січня 1920 р .)
Серед першодруків: Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — Ч. 19. — 12 лютого. — С. 2; Америка 

(Філадельфія). — 1920. — Ч. 18. — 13 лютого. — С. 2. Підпис: За Комітет незалежної України: 
Михайло Грушевський, голова; Дмитро Ісаєвич, д-р Михайло Лозинський, секретарі. Дата зазна
чена в кінці тексту звернення: Париж. 15 січня 1920. Окрім газетних публікацій, Комітет незалежної 
України видав звернення окремими брошурами французькою та англійською мовами. При підготовці 
тому виявлений примірник французькою мовою («Aux peoples du monde civilisé». — Genève, 1920). 
Машинописні авторизовані копії тексту зберігаються: Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 67. — Арк. 38—42 (англ.); Арк. 43—48,133—135 (франц.). Серед сучасних передруків: Україн
ська політична еміграція 1919—1945: Документи і матеріали. — K., 2008. — С. 63—65.

Авторство М.Грушевського встановлене за авторизованими машинописними копіями та відомос
тями, поданими в автобіографічній праці вченого «В  першій делегації Української партії соціалістів-ре- 
волюціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.» (див. у цьому томі), де він повідомляв про підготов
ку двох брошур у зв ’язку з рішеннями Найвищої Ради Паризької мирної конференції, якими була 
санкціонована окупація Галичини польськими військами. Звернення не зафіксоване в жодному бібліо
графічному покажчику праць М.Грушевського, є ширшим варіантом безпосередньо відозви «З а  Гали
чину! Відозва до світової демократії» (див. у цьому томі).

Подається за публікацією в газеті «Свобода».

Стаття належить до тематичного блоку публіцистичних виступів М.Грушевського, приводом до 
яких стали рішення Паризької мирної конференції щодо долі Східної Галичини (див. коментар до 
«Листа до американських українців» (16 грудня 1919 p.).

с. 259 « Комітет незалежної України» ... —  історію КН УК М.Грушевський подає у своїх пуб
лікаціях: «Поклик [Комітету незалежної України]» та «Ліквідація Комітету незалежної України» (див. 
у цьому томі тексти та коментарі).

с. 260 Дев'ять місяців — від падолиста 1918 до липня 1919 — український уряд Східної Га
личини своєю геройською армією опирався польської навалі... —  йдеться про українсько-польську 
війну (1 листопада 1918 р. — 17 липня 1919 p.). Детально див.: Литвин М.Р. Українсько-польська 
війна 1918—1919 pp. — Львів, 1998; Литвин М .Р., Науменко К.Є. Історія ЗУ Н Р . — Львів, 1995. 
Історіографію проблеми див.: Футала В. Визвольні змагання західних українців у 1919—1922 pp.: 
Історіографічний зріз / /  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів,
2009. — Вип. 18. — С. 5 9 5 -6 0 2 .

..-мирова конференція... —  йдеться про Паризьку мирну конференцію (18 січня 1919 р. — 20 січ
ня 1920 p., з перервами), скликану державами-переможцями у Першій світовій війні для вироблення 
мирних договорів з переможеними країнами. Див. коментар до «Листа від М.Грушевського [ у відпо
відь на запросини до Америки]  (2  вересня 1919 р . ) » .

Найвища Рада мирової конференції депешою з 19 марта 1919 затзвала обі сторони заключи- 
ти  завішення оружжя і приступити до заключения перемир'я —  проблема Східної Галичини була 
головною, з  приводу якої Паризька мирна конференція мала зносини з українською делегацією. О д
нією з важливих причин уваги учасників конференції до західноукраїнських земель було прагнення 
припинити широкомасштабну війну між Польщею і ЗУ Н Р . Для вирішення цієї проблеми була сфор
мована об’єднана міжсоюзна делегація з мандатом Паризької мирної конференції на чолі з французьким 
генералом Ю.Бертелемі, яка за рішенням Найвищої Ради від 25 січня 1919 р. виїхала в Галичину для 
вивчення ситуації. Військова місія Бертелемі призупинила успішно розпочату УГА Вовчухівську опера
цію (15 лютого—19 березня 1919 p.). 17 лютого представники місії звернулися до З У Н Р  із категоричною 
вимогою припинити бойові дії. Під час перемовин у Ходорові місія висунула вимоги відвести українське 
військо за «лінію Бертелемі», наслідком чого до Польщі відійшло б приблизно дві третин території 
Східної Галичини (в тому числі Львів і Дрогобицько-Бориславський нафтовий басейн). Умови генерала 
Ю. Бертелемі були явно неприйнятними для З У Н Р  і, за рішенням командування УГА, 2 березня 1919 р. 
воєнні дії на українсько-польському фронті відновилися.

Невдовзі Найвища Рада Паризької мирної конференції зробила нову спробу припинити польсько- 
українську війну. 19 березня 1919 р. з  Парижа до генерала М.Омеляновича-Павленка за підписами
В.Вільсона, Д.Ллойд-Джорджа, Ж .Клемансо й В .Орландо надійшла телеграма з пропозицією тим
часово припинити бойові дії. Українська сторона повідомила про свою готовність до перемир’я. 27 бе
резня 1919 р. в зайнятому поляками Хирові розпочалися безпосередні переговори між делегаціями ЗУ Н Р 
і Польщі, проте польська сторона погоджувалася припинити військові дії за умови, якщо З У Н Р  за три
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дні заявить про готовність укласти перемир’я на основі проекту місії Бертелемі. 28 березня генерал 
М. Омелянович-Павленко надіслав до Парижа президентові С Ш А  В.Вільсону телеграму, в якій на
голошував, що «польська делегація заявила, що вона не має уповноваження заключати завішання зброї 
згідно з Вашою депешою від 19 березня й зірвала переговори» (цит. за: Даирків /. Дипломатія З У Н Р  
на Паризькій мирній конференції 1919 р. / /  УІЖ. — 2008. — № 5 . — С. 130).

...предложила 13 мая 1919 обом сторонам проект перемир’я — після невдалих спроб заключи
те перемир’я між З У Н Р  і Польщею Найвища Рада 2 квітня 1919 р. прийняла рішення про створення 
спеціальної міжсоюзної комісії під началом члена англійської делегації генерала Луїса Боти. Зважаючи 
на нейтральний характер комісії, польські дипломати та військове керівництво активізували свої дії, 
зокрема переконали головнокомандувача союзними військами в Європі маршала Ф .Ф ош а провести 
передислокацію армії Ю .Галлера на Галицький фронт. Щ е до прибуття місії З У Н Р  лідери польської 
делегації на Паризькій мирній конференції Р.Дмовський та І.Падеревський намагалися переконати 
комісію Боти дати згоду на повну окупацію Східної Галичини з метою сполучення Польщі з Румунією 
й утворення спільного фронту проти більшовиків. 8 травня 1919 р. комісія Л.Боти підготувала проект 
перемир’я на таких умовах: обмежити армії воюючих сторін до 20 тис. кожна; встановити демаркаційну 
лінію («лінія Боти»), за якою Дрогобицький нафтовий басейн залишався за З О  УН Р, а до Польщі 
відходив Львів і територія на захід від лінії Львів—Сокаль. 13 травня відбулося останнє засідання ко
місії Л.Боти. Після дискусії українська делегація заявила про прийнятність умов перемир’я, польська 
сторона відкинула ці пропозиції. Польське командування, значно посиливши фронтові частини армією 
генерала Ю .Галлера, 14 травня 1919 р. розпочало генеральний наступ по всьому фронту.

..Найвища Рада рішенням з 25 червня 1919 санкціонувала сю польську окупацію української 
землі —  делегація З У Н Р  продовжувала боротьбу, звертаючись до керівництва Паризької мирної 
конференції з  нотами і заявами. 6 червня 1919 р. М.Лозинський і Д.Вітовський надіслали голові кон
ференції Ж .Клемансо чергову ноту, в якій спростовували заяви Ю.Пілсудського про те, що причиною 
польського наступу була військова активність українців. 18 червня Найвища Рада повернулася до роз
гляду східногалицької проблеми, в результаті чого заступник голови української делегації В.Панейко 
отримав завдання підготувати проект статуту Східної Галичини під протекторатом Ліги Націй. Саме 
тоді до Парижа почали надходити телеграми від командування польської армії, стурбованого успіхами 
Чортківської наступальної операції УГА, яка відкривала шлях до визволення Львова. У цій ситуації 
Найвища Рада Паризької мирної конференції терміново 25 червня 1919 р. прийняла резолюцію, якою 
«вирішила вповноважити сили Польської Республіки вести свої операції аж до річки Збруч». З  благо
словення Антанти поляки перейшли в наступ і до середини липня 1919 р. Східна Галичина була окупо
вана Польщею. Проте ухвалена 25 червня 1919 р. постанова Найвищої Ради щодо Галичини не вирі
шувала питання про її остаточний політичний статус і не давала Варшаві юридичного права володіти цим 
краєм. Для вироблення проекту політичного статусу Галичини у складі Комісії з  польських справ була 
створена спеціальна підкомісія, яка протягом літа 1919 р. провела 26 засідань. 19 вересня 1919 р. Най
вища Рада розпочала дискусії з  приводу Галичини.

За сим пійшло рішення Найвищої Ради з 11 липня 1919, яким Польщі обіцяно віддати управу 
Східної Галичини на основі окремого договору лаж союзниками і Польщею... —  11 липня 1919 р. 
польська сторона офіційно передала уряду У Н Р текст з рішенням Найвищої Ради щодо Східної Гали
чини: «В  цілі охорони особистої безпеки і майна мирного населення Східної Галичини перед звірствами 
більшовицьких банд Найвища Рада Антанти і її союзників постановила уповноважити верховодів 
Польської Республіки поширити їх операції по Збруч. Це уповноваження в жадний спосіб не торкаєть
ся питань, які Найвища Рада має намір ухвалити в справі політичного становища Галичини» (Українські 
дипльоматичні ноти в справі Галичини. — Кам’янець, 1919. — С. 39).

с. 261 С тату т  для Східної Галичини, прийнятий Найвищою Радою на засіданні 20 падолис
т а  1919... — дискусії з приводу Галичини, розпочаті Найвищою Радою 19 вересня 1919 p., закінчили
ся 20 листопада 1919 р. Того дня, за пропозицією представника Франції, Найвища Рада ухвалила за 
пропонований проект тексту угоди між Антантою і Польщею про надання останній тимчасового 
25-річного мандата на управління Східною Галичиною, який передбачав забезпечення галицьким землям 
автономного устрою. Офіційне оголошення про ухвалу Найвищою Радою цього Статуту відбулося
21 листопада 1921 р. (ця дата зустрічається і в сучасних дослідженнях).

Саме рішення Найвищої Ради отримало негативну реакцію у Варшаві. Польська сторона активі
зувала свою діяльність, звертаючись з нотами про зміну рішення Найвищої Ради про тимчасовий 
мандат управління Східною Галичиною на остаточне приєднання цієї території до Польщі. В результа
ті вже оприлюднене рішення від 21 листопада 1919 р. було призупинене, про що свідчить офіційний лист 
голови конференції Ж .Клемансо до голови польської делегації від 22 грудня 1919 р.
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..Польща вимусила на Варшавській міси уряду Украінськся. Республіки, який наслідком воєнних 
невдач мусив шукати польської помочі, декларацію з 2  грудня 1919... — 26 вересня 1919 р. на спіль
ному засіданні Директорії, членів Кабінету міністрів і представників галицького уряду в Кам’янці-По
дільському були затверджені головні директиви Українській дипломатичній місії в Речі Посполитій 
Польській, яка у складі 38 урядовців 10 жовтня 1919 р. прибула до Варшави. Голова місії А.Лівицький 
приїхав за тиждень. Польсько-українські переговори розпочалися 28 жовтня 1919 р. Спільні засідання 
відбулися ЗО жовтня та 11—12 листопада 1919 р. 2 грудня 1919 р. дипломатична місія У Н Р подала поль
ському уряду декларацію, в якій визначалися кордони між обома державами по лінії р. Збруч. В обмін 
на територіальні поступки в декларації подані вимоги про визнання Польщею незалежності УН Р, укла
дення з нею військової і торговельної конвенції та надання допомоги зброєю й амуніцією. 7 грудня 1919 р. 
до Варшави прибув Головний отаман С.Петлюра, підтвердивши правочинність декларації від 2 грудня, 
незважаючи на вихід з дипломатичної місії галичан (після подання декількох нот протесту галицькі члени 
місії 3 грудня 1919 р. заявили про свій вихід зі складу української дипломатичної місії, 4 грудня 1919 р. 
уряд З У Н Р  визнав угоду А.Левіцького з поляками «грубою національною зрадою»). На думку сучасних 
дослідників, попри всі негативні моменти, пов’язані з територіальними поступками, декларація мала по
зитивні сторони. Спираючись на цей документ, український уряд зміг знайти на території Польщі місце, 
куди відступали рештки української армії і евакуйовані державні установи, а також базу, на якій могла 
розпочатися організація нових збройних сил України. Польсько-українські переговори відновилися на 
початку березня 1920 р. і завершилися підписанням Варшавської угоди: політичної та торговельно-еко
номічної конвенції (22 квітня 1920 р.) і таємної військової конвенції (24 квітня 1920 p.).

Питання про декларацію від 2 грудня 1919 р. було розглянуте на закордонній конференції У П СР, 
що відбулася 14—19 лютого 1920 р. у Празі. В резолюції конференції зазначалося: «Обміркувавши ці 
події, Конференція постановляє: 1. Названі акти являються насамперед цілком незаконними [...]. 4. Участь 
деяких соціялістів в справі «варшавської угоди» з шляхтою показує, до якого ступеня морального і по
літичного занепаду і зрадництва приводить їх союз з буржуазією, а тому Конференція постановляє 
запропонувати Закордонній делегації У П С Р притягти до відповідальносте тих членів партії, які при
ймали участь у варшавській згоді, позаяк їх поведения суперечить як інтересам народу, так і постановам 
партійної конференції у Вінниці в місяці вересні 1919 р.» (Борітеся — Поборете! — Відень, 1920. — 
№  1 (Вересень). — С. 58).

У своєму щоденнику відомий український громадський діяч і меценат Є.Чикаленко також гостро 
зреагував на цю подію: «Петлюра ще поки не тікає, а приїхав до Варшави і ціною уступки Польщі Га
личини заключив 2-го грудня договір, по якому Польща відступає йому кавалок території, де він міг би 
осістись і сотворити фікцію української держави в надії, що коли повстанці з большевиками виженуть 
Денікіна, то, може, Антанта признає Україну і дасть їй поміч для боротьби з большевиками. А  тим 
часом вся Україна палає в огні повстання. Повторюється Руїна 17-го віку і, певне, й скінчиться вона так 
само, тобто поділом України між поляками та росіянами!» ( Чикаленко Євген. Щоденник (1919—
1920). — K., 2011. — С. 180; запис за 13 грудня 1919 p.).

Життєва сила народу
Вперше опублікована у виданні: Ілюстрований тижневик. Просвітно-економічна поступова часопись 

для українського народа в Злучених Державах. — Нью-Йорк. — 1920. — Ч. 3. — 17 січня. — С. 4 —5. 
Підпис: Михайло Грушевський.

Подається за першодруком.

Стаття присвячена проблемам збереження національної самоідентичності, культури, традицій, 
мови, історичної пам’яті.

В справі Українського соціологічного інституту (12 березня 1920 р.)
Серед першодруків виявлені: Народна воля (Скрентон). — 1920. — Ч. 42. — 6 цвітня. — С. 2; 

На переломі (Відень). — 1920. — Ч. 3. — 20 березня. — С. 11—12 (з незначними правописними 
відмінностями, без звернення «Високоповажані земляки» на початку та без прикінцевого доповнення). 
Крім того, 4-й абзац статті, видрукуваної в часописі «Н а переломі», доповнений реченням: «Туди ж 
прошу присилати все, що бажано зберігати для історії нашого громадського життя й національного 
руху — до архіву інституту». Підпис: М.Грушевський. У кінці зазначена дата та місце написання: 
Женева, 12 марта 1920.

Подається за публікацією в «Народній волі».



474 КОМЕНТАРІ

Публікація належить до тематичного блоку, присвяченого заснуванню та діяльності Українського 
соціологічного інституту. Див. коментар до «Проекту Українського соціологічного інституту».

с. 264 ...проект заснування Українського соціологічного інституту... — див. у цьому томі 
« Проект Українського соціологічного інституту»  та коментар до нього.

...там мав відбутись інтернаціональний соціалістичний конгрес в лютім 1920 р .... — 10-й 
Конгрес II Інтернаціоналу відбувся в Женеві не в лютому, а 31 липня—4 серпня 1920 р. (без участі З а 
кордонної делегації У П С Р ). Для організації УСІ М.Грушевський прибув до Женеви 26 жовтня 1919 р. 
З  2 квітня 1920 р. осідком Інституту стала Прага, а з кінця вересня 1920 р. — Відень.

с. 264—265 Тільки міністерство заграничних справ уділило з своїх фондів невелику, як на 
тодішню валюту, суму чотириста тисяч австрійських корон на тую роботу по організації Ін
ституту  —  ці відомості підтверджуються листом голови дипломатичної місії у Празі М.Славинсько- 
го до М.Грушевського від 22 жовтня 1919 р. (див. коментар до « Проекту Українського соціологіч
ного інституту»  ) .

с. 265 ...уділив дещо з своїх невеликих фондів К ом [ітет] незалежної України (З тис[ячі] 
франц[узьких] франків дотепер),,. —  це рішення було прийняте на зборах Комітету незалежної 
України, що відбулися 10—12 листопада 1919 р. в Парижі (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет Не
залежної України за матеріалами родинного фонду Грушевських (Ц Д ІАК, ф. 1235) / /  Український 
археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2006. — Вип. 10/11. — С. 707, 711).

..м і спинились на Празі — у своїй праці «В  першій делегації Української партії соціалістів-ре- 
волюціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.» (див у цьому томі)  М.Грушевський детально описує 
обставини, які змусили його перенести Український соціологічний інститут до Праги, важливішою з яких 
була необхідність тісніших контактів з Закордонною делегацією УП СР. Окрім того, «стратила всякий 
інтерес Ліга Націй, так само конгрес II Інтернаціоналу, який потім відбувся таки літом, але без участи 
вже нашої партії. Американські земляки не відізвались на ідею створення в Женеві постійного україн
ського пункту, не підтримали й L ’Europe Orientale — Eastern Europe. Заходи мої, зроблені ще раз під 
час побуту в Празі й Берліні — реалізувати стару урядову асігновку для неї, не привели ні до чого. Се 
видання треба було ліквідувати, а не переносити. При тім Женева стала малопридатною для пробутку 
й роботи в міру того, як швайцарська валюта дорожіла в порівнянню з иньшими. Вернувшися до Ж е
неви з кінцем лютого і зваживши всі сі мотиви, я рішив ліквідувати женевський осідок, і 2 квітня, рік по 
своїм виїзді з України, подався назад до Праги».

Горе України. Лист до американських українців (18 березня 1920 р.)
Серед виявлених першодруків: Свобода (Джерзі Ситі). — 1920. — Ч. 44. — 10 цьвітня. — С. 2; 

Америка (Філадельфія). — 1920. — 14 цвітня; «Новежитє» (Олифант). — 1920. — №  8. — 16 квіт
ня. — С. 2; Канадийський фармер (Вінніпег). — 1920. — Ч. 17. — 23 квітня. — С. 4. У кінці підпис: 
Михайло Грушевський та місце і дата написання: Женева, дня 18 березня (марта)  1920 (в «Америці» 
та «Новому житі» зазначена дата: 19 березня).

Подається за публікацією в «Канадийському фармері».

Стаття є закликом підтримати Україну, виснажену військовими протистояннями та епідеміями, 
у співпраці з міжнародними гуманітарними установами.

с. 266 ...«сІнтернаціональному комітетові Червоного Хреста»... — йдеться про Міжнародний 
Комітет Червоного Хреста, заснований Анрі Дюнаном у 1863 р. в Женеві як приватна гуманітарна 
установа для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів. Директорія та уряд УН Р 
вживали заходів до співпраці з  цією гуманітарною установою. 18 жовтня 1919 р. вони звернулися до 
Комітету Міжнародного Червоного Хреста в Женеві з проханням взяти під свою опіку всі організації 
Українського Червоного Хреста та військовополонених громадян УН Р (Директорія, Рада Народних 
Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918—листопад 1920 pp.: Документи і матеріа
ли. У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 2006. — Т. 2 /  Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — С. 597— 
598). 9 березня 1920 p. РН М  прийняла постанову про асигнування 2 000 000 корон австрійською 
валютою на утримання санітарно-медичної експедиції в Україні під егідою Міжнародного Червоного 
Хреста (Там само. — С. 606).

...сесія «Ліги Товариства Червоного Хреста» ... — йдеться про Лігу національних товариств 
Червоного Хреста (Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця), 
створену 1919 р. в Парижі з ініціативи Червоного Хреста С Ш А  з метою координації всіх національних



КОМЕНТАРІ 475

організацій у межах руху. Серед засновників ліги були товариства Червоного Хреста Великої Британії, 
Франції, Італії, Японії та С Ш А .

с. 267 ...придбаний Українською місією Червоного Хреста... — місія Українського Червоного 
Хреста в Західній Європі на чолі з І.Холодним мала своє представництво в Берліні. Фінансування 
місії забезпечував уряд УН Р. Серед урядових документів відома постанова РН М  про асигнування 
з державних коштів 25 000 000 карбованців на руки уповноваженого Головної управи Українського 
Червоного Хреста в Німеччині Іллі Холодного (Там само. — С. 629).

...вже під час катастрофи... — йдеться про листопадові події 1919 p.: поразку армії У Н Р в боях 
з денікінцями, підписання сепаратної угоди УГА з Добровольчою армією, фактичну ліквідацію Україн
ського фронту, здачу полякам останньої столиці УН Р — Кам'янця. Див. «Лист від проф[есора] 
М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 р .) та коментар до нього.

...до самої евакуації Кам’янця,.. — евакуація Кам'янця відбулася 16 листопада 1919 р. (Там 
само — С. 575—576). Див. також «Лист від проф[есора]  М.Грушевського» (ЗОлистопада 1919р.) 
та коментар до нього.

с. 268 ...уложений ним спільно з українським міністром здоровля — завдяки відомостям, по
даним М.Грушевеьким про час перебування Ледерея в Україні («пробував там місяць, до самої евакуа
ції Кам'янця»), можна передбачити, що згаданим українським міністром здоров'я, за допомогою якого 
представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста укладав свій звіт, був Д.Одрина. Відомий діяч 
У П С Р, член У Ц Р, один з учасників створення українського відділення Міжнародного Червоного 
Хреста. З  червня 1919 р. обіймав посаду міністра народного здоров'я та заступника голови РН М  в 
уряді І.Мазепи. Наприкінці серпня 1919 р. у зв'язку з катастрофічним санітарно-епідемічним станом 
провів екстрений лікарський з'їзд. Багато зусиль доклав до організації медико-санітарної служби в 
українській армії та серед мирного населення (Директорія, Рада Народних Міністрів Української На
родної Республіки... — Т. 2. — С. 526, 538, 558, 570—571). На початку листопада 1919 р. захворів 
на тиф, помер у день евакуації уряду УН Р з Кам'янця-Подільського, 16 листопада 1919 р.

Життя Михайла Грушевського від вибуху війни
Вперше під назвою « З  життя проф. М.Грушевського» автобіографічний лист за березень 1920 р. 

був видрукуваний у тижневику: Український голос (Вінніпег). — 1920. — Ч. 16. — 21 квітня.
У редакційній замітці «Українського голосу» зазначалося: «Один з вінніпеґських українців, пере

писуючись з проф. Грушевським, дістав сими днями лист, фотографію і огляд житя шан[овного] Про
фесора від початку війни, о яке власне просив. Сей огляд і фотографію подав сей Українець нашій ре- 
д[акції] до поміщеня і ми містимо їх понизше. Щодо фотографії, то се є найновійша знимка (фотографія)». 
Ці редакційні відомості підтверджуються збереженим коротким листом М.Грушевського, написаним
22 березня 1920 р. в Женеві та адресованим В.Батиському (за конвертом: W.Batycky, 722 Manitoba, 
Winnipeg, Canada): «[...] Посилаю Вам свою фотографію — останню, зняту восени, і короткі відо
мосте про себе, котрі Ви просили для Вашої газети». До листа додано машинописну копію автобіогра
фічного нарису з рукописними правками М.Грушевського (документи зберігаються в приватній збірці 
С.І.Білоконя; там же зберігається і редакційний машинописний набір тексту для друку в «Українському 
голосі»). Згаданий лист дає змогу датувати нарис березнем 1920 р. Примірник «Українського голосу» 
з цією публікацією та фотографією виявити не вдалося.

З а  «Українським голосом» під назвою «Життє М.Грушевського від вибуху війни» нарис пере
друкований у тижневику «Народня воля» (Скрентон. — 1920. — Ч. 52. — 1 мая), про що свідчить 
редакційна примітка: «Н а просьбу одного з приятелів в Канаді проф. М.Грушевський написав огляд 
свого життя від початку війни. Цей автобіографічний нарис подаємо в цілосте за виннипеґським «Україн
ським голосом»».

Під назвою «Життя професора Михайла Грушевського від вибуху світової війни» нарис передру
кований у газеті «Америка» (Філадельфія. — 1920. — Ч. 113. — 22 вересня. — С. 3; Ч. 114. — 24 ве
ресня. — С. 2). У редакційній замітці «Америки» зазначалося: «Михайло Грушевський — це дуже 
визначний наш учений і діяч. Здавна стояв на чолі українського руху цілої Соборної України. 20 літ був 
він професором української історії на львівському університеті й брав діяльну участь в галицько-україн- 
ському життю. Від часу першої революції (1915—6 pp.) переносить Грушевський головну свою увагу на 
Велику Україну, а за другої революції (від 1917 р.) стає на чоло Центральної Ради.

Життя і робота такого чоловіка не можуть не цікавити українського громадянина без різниці по
глядів. Тому й подаємо нище огляд його життя, написаний проф. Грушевським на просьбу наших амери
канських земляків і надрукований в американських українських часописах. До цих споминів треба до
дати одно, про що не згадав проф. Грушевський. З  Криворівні видіслався він за помічю президії «Со-
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юза визволення України», яка побоюючися, аби не сталося йому чого лихого чи то від місцевої адміні
страції, чи від наступавшого російського війська виєднала у центрального австрійського уряду дозвіл на 
переїзд з  Криворівні до Відня».

Пізніше лист М . Грушевського під назвою «Автобіографія Михайла Грушевського, 1914—1919» 
передрукований у журналі: Український історик. — 1966. — Ч. 1—2. — С. 98 —101; виданні: Великий 
Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського /  Упоряд. А.Демиденко. — K., 1992. — 
С. 214-219.

Подається за публікацією в «Народній волі».

Публікація належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного характеру, вміщених 
у цьому томі (див. коментар до «Листа від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 р . )) .

с. 269 ...де я мав хатчину і виїздив щороку на кілька тижнів в литий, на вакації... — 1907 р. 
у мальовничому гуцульському селі Криворівня на лівому березі Чорного Черемоша при впадінні в ньо
го р. Бережниці за посередництвом місцевого пароха Олекси Волянського Михайло Грушевський при
дбав у Владислава Пшибиловського «хутірець», названий пізніше «Грушівкою». Згодом, у листопаді 
1911 р. та вересні 1912 p., «через гостинець» набув ще одну садибу у X.Бендер та М.Ґотича. Перебу
ваючи в еміграції, детально описав свої маєтності у Криворівні в листі до К.Студинського від 11 лютого
1924 р. (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Свар- 
ник. — Львів, 1998. — С. 142—143). Збереглися плани обох садиб, накреслені від руки самим 
М.Грушевським (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 18. — С. 11; ЦДІАЛ України. — 
Ф . 362. — On. 1. — Спр. 281. — Арк. 4—9). Детальніше див.: Панькова С. Літні вакації Михайла 
Грушевського у Криворівні //Український археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2007. — 
Вип. 12. — С. 826—832; Панькова С., Старков В. Листування Олекси Волянського з Михайлом 
Грушевським / /  Український археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2009. — Вип. 13/14. — 
С. 555-618.

Тепер її нема і сліду, зрівняли з землею москалі під час війни, ще й фотографію зняли, як 
«сзнищили Грушевського»  — повертаючись з еміграції, М.Грушевський у листі від 11 лютого 1924 р. 
до К.Студинського так описав долю свого «хутірця»: «Була хата і приналежність, але спалено, здаєть
ся, все чисто в р. 1917» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  
Упоряд. Г.Сварник. — Львів, 1998. — С. 142—143). Інша маєтність, придбанау 1911—1912 рр., також 
не збереглася, знищена після Другої світової війни.

...перенести свою роботу до Києва... — на початку 1907 p. М.Грушевський переносить до Ки
єва видання «Літературно-наукового вістника» та власних праць, зокрема «Історії України-Руси», ак
тивно співпрацює з першою щоденною наддніпрянською газетою «Рада», у квітні 1907 р. його обирають 
головою Українського наукового товариства у Києві, заснованого старогромадівцями, діяльність якого 
підносить на високий науковий рівень, виступає ініціатором і фактичним редактором ілюстрованого 
тижневика «Село», бере участь у заснуванні Українського товариства для підмоги науці, літературі і 
штуці у Києві (1908) тощо.

..ларектрував фіру і в кілька годин виправив мене за угорську границю, а звідти мусив зараз 
же від їхати до Відня... — як свідчить редакційна замітка до публікації цієї статті в «Америці» та 
спогади А.Жука, виїзд М.Грушевського з Криворівні забезпечили члени СВУ, зокрема його учні. 
Практичним перевезенням професора до Відня опікувалися О.Скоропис-Иолтуховський та М.Меле- 
невський. З а  посередництвом Міністерства закордонних справ Австрії, 15 вересня 1914 р. вони наді
слали телеграму у Криворівню про необхідність прибуття М.Грушевського до Відня. Не отримавши 
відповіді (насправді М.Грушевський відправив листа та листівку відразу, 17 вересня, але через військо
ві події вона вчасно не дійшла), О.Скоропис-Иолтуховський та М.Меленевський повторно звернулися 
до згаданого міністерства з  проханням, «щоб військові власти зарядили вивезення Професора з родиною 
з Криворівні військовим автом. Так воно й сталось. Автом доїхав Професор з родиною до Будапешту, 
а звідси вже залізницею до Відня і прибув сюди дня 24 вересня. У Відні заопікувався Професором 
секретар СВУ Всеволод Козловський, теж колишній урядовець Н Т Ш , помагаючи йому тут улаштува
тися» (Жук А. Проф. М.Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни /  
Публікація І.Гирича //М олода нація. — 2002. — № 3 . — С .111—113).

В Відні поліція мене також пильно назорувала, але я таки виїхав до Італії... —  під час до
питу 29 листопада 1914 p. М.Грушевський дав детальні пояснення щодо свого перебування у Відні й 
Римі у вересні—листопаді 1914 р. та повернення до Росії: «7-го сентября ст[арого]стиля выехал через
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Венгрию в Вену; там я пробыл приблизительно до половины октября по ст[арому] ст[илю] и выехал в 
Италию. Был там в разных городах, а главным образом в Риме. Из Рима я вернулся обратно в Вену за 
семьею и немедленно же мы все выехали через Румынию в Россию. 20-го сего ноября прибыли на 
ст[анцию] Унгены, а 22-го числа того же месяца в Киев» (цит. за: Музичук О. Звинувачується в 
шпигунстві... (Невідомі джерела до біографії М.С.Грушевського) / /  Архіви України. — 1991. — 
№  5. — C. 14 (протокол №  1 від 29 листопада 1914 р.)). З а  щоденниковими записами вченого, що 
збереглися в купюрах Київського губернського жандармського управління, ці свідчення підтверджують: 
записи за 5, 8 та 14 жовтня 1914 р. зроблені у Відні, за 31 жовтня, 1, 4, 5 листопада — у Римі, за 13,
16 листопада 1914 р. — у Відні. Останній запис за 16 листопада лаконічний: «пакуємся» (Панькова С. 
Щоденник Михайла Грушевського 1910—1914 pp. у купюрах Київського губернського жандармського 
управління / /  Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2006. — T. CCLI. Праці 
Історично-філософської секції. — С. 617—618).

с. 270 ...і в середині падолиста добравсь до Києва — за свідченнями М.Грушевського, даними 
ним на другий день після арешту, 29 листопада 1914 p., він прибув до Києва 22 листопада 1914 р. 
(Музичук О. Звинувачується в шпигунстві... — С. 14). Пізніше, перебуваючи в Лук’янівській в’язниці, 
М.Грушевський у листі до О.Шахматова від 17 лютого 1915 р. з  болем констатував: «Спешу принести 
мою искреннюю благодарность за Ваши добрые чувства и усилия помочь мне в этих удивительных 
бедствиях, обрушившихся на меня, когда я именно, чтобы снять всякое подозрение с себя лично и с 
украинского движения в России, с крайним риском — рискуя своею свободою, своими служебными 
правами, своим положением профессора и т. д. — пробивался и наконец пробился в Россию, в свой 
родной Киев! Приходится пережить полный разгром своей цели! Пропала кафедра, я лишился возмож
ности вести свои научные занятия и свою «Историю Украины», составлявшую жизненный нерв моей 
деятельности» [...]. Так увенчалась моя научная деятельность, которой как раз 25-летие исполняется 
теперь» (Макаров В.І. Листування М.С.Грушевського й О.О.Ш ахматова / /  УІЖ. — 1996. — 
№  6. — С. 31-32 ).

„.наказ: як тільки я приїду, зараз мене треба обшукати, арештувати і вислати на Сибір... —
доля вченого була вирішена задовго до його арешту. Щ е 15 липня 1914 р. заступник міністра внутрішніх 
справ Російської імперії, командир Окремого корпусу жандармів генерал В.Джуньковський звернувся 
до київського, подільського та волинського генерал-губернатора Ф.Трепова з проханням охарактеризу
вати політичну діяльність М. Грушевського та висловити думку щодо доцільності його адміністративно
го виселення. А  вже ЗО серпня 1914 р. начальник Київського жандармського управління О.Шредель 
отримав наказ Ф.Трепова «подвергнуть профессора Грушевского аресту при первом его появлении в 
Киеве и высылке из Юго-Западного края в порядке правил военного положения» (ЦДІАКУкраїни. — 
Ф . 274. — On. 1. — Спр. 3321. — Арк. 53). Це підтверджується і звітом О.Шределя про виконан
ня наказу: «Так как высылка профессора Грушевского была уже предрешена и по осмотру отобранного 
материала не усматривалось данных для возбуждения формального дознания, то Грушевский был за 
держан в Киеве до окончания допроса по содержанию отобранных у него документов» (Там само. — 
Арк. 53 зв.).

Серед спеціальних досліджень та публікацій документів про арешт і заслання М.Грушевського 
1914—1917 pp. див.: Білокінь С.І. «Справа про висланого з Галичини... професора М.Грушевського» 
(З  фондів Держархіву Ульяновської області) / /  Архіви України. — 1996. — №  1—3. — С. 92—98; 
Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. — K., 2011. — Т. 2: Володимир Іванович Вернад- 
ський. Листування з українськими вченими. — Кн. 1: Листування А — Г. — С. 749—777 (лисування 
з М.С.Грушевським); Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  8. — С. 103—126; Малик Я. 
Кримінальні переслідування Михайла Грушевського (1914—1934 pp.) / /  Михайло Грушевський. Збір
ник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня 
народження Михайла Грушевського. — Львів, 1994. — С. 412—425; Мельниченко В. Михайло 
Грушевський: «Я оснувався в Москві: Арбат 55». — М., 2005; Його ж. Тарас Шевченко і Михайло 
Грушевський на Старому Арбаті. — М., 2006; Музичук О. Звинувачується в шпигунстві... (Невідо
мі джерела до біографії М.С.Грушевського / /  Архіви України. — 1991. — №  5. — С. 12—29; Папа- 
кін Г.В. Документи архівосховищ Російської Федерації про М.С.Грушевського / /  Архіви України. —
1996. — №  1—3. — С. 87—91; Робинсон М.А. М .С .Грушевский и русская академическая элита / /  
Славянский альманах 2008. — М., 2009. — С. 177—206; Савенко Є. Про перебування Михайла 
Грушевського на засланні: архівні матеріали / /  Український вимір. — Ніжин, 2005. — Вип. 4. — 
Кн. 1. — С. 64—71; Ссылка М .С .Грушевского. Подготовил П.Елецкий / /  Минувшее: Исторический 
альманах. — СПб., 1998. — Вып. 23. — С. 207—262; Чернов Е. Петроградские ученые и ссылка 
М.С.Грушевского во время первой мировой войны / /  Дніпропетровський історико-археографічний
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збірник. — Дніпропетровськ, 2001. — Вип. 2. — С. 642—645; Щербак М., Щербак H. M .Грушевський 
і жандарми: вчений і система / /  Михайло Грушевський — науковець і політик у контексті сучасності. — 
K., 2002. — С. 74—80; «Я никогда не выступал против России» (М.С.Грушевский и русские ученые. 
1914—1916) /  Публ. А.А.Варлыго / /  Исторический архив. — 1997. — №  4. — С. 175—199.

І дійсно в чотири дні по приїзді у мене зробили ревізію, забрали всі книжки й папери, а самого 
мене всадили до тюрми — 28 листопада 1914 р. за розпорядженням начальника Київського губерн
ського жандармського управління полковника О.Шределя М.Грушевський був заарештований на під
ставі ст. 23 «Правил про місцевості, що знаходяться на військовому стані» та відправлений до 
Лук’янівської в ’язниці. Обставини арешту М.Грушевського детально описані у спогадах Д.Дорошенка 
(Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє — минуле (1914—1920). — Мюнхен, 1969. — С. 39—40). 
Упродовж 29 листопада 1914 р. — 8 лютого 1915 р. було проведено 8 допитів, протоколи яких зберіга
ються: Ц ДІАК України. — Ф . 274. — Оп. 1. — Спр. 3320. — Арк. 150-154; 186-201 зв.; 2 2 5 -  
228 зв. Поміж ними укладали протоколи з описом матеріалів, відібраних під час обшуку, речових до
казів, експертиз листів, щоденників, рукописів тощо. Машинописні копії 21 протоколу зберігаються: 
Там само. — Спр. 3321. — Арк. 2—5; 16—25; 32—33 зв.

Під час першого обшуку 28 листопада 1914 р. в київському помешканні М.Грушевського по вул. 
Паньківській, 9 (кв. 12) було відібране і спаковане в кошики листування, фотографії, рукописи, що
денники, фінансово-господарські та майнові документи, книги (приблизно 2 тис.), про що складений 
протокол №  З (ЗО листопада — 5 грудня 1914 р.) (Там само. — Спр. 3320. — Арк. 155—164 зв.). 
Вчений декілька разів звертався з проханням повернути йому документи і книги, частину яких він отри
мав згідно з розписками від 15,16, 22, 23 грудня та 8 лютого 1915 р. (Там само. — Арк. 32—38). На 
решту матеріалів, ретельно розглянутих підполковником П.Самохваловим, укладений протокол №  10 
(7 —29 грудня 1914 р.) як на предмети, «могущие иметь значение для дела в качестве вещественных 
доказательств» (Там само. — Арк. 135—139; 202—205). Найбільшою втратою серед цих речових до
казів стали щоденники М.Грушевського за 1910—1914 pp., які й дотепер не виявлені в архівних збірках 
(див.: Панькова С. Щоденник Михайла Грушевського 1910—1914 pp. ... — С. 607—633).

..російські окупаційні власті зробили ревізії у мене в хаті у Львові і прислали забране київській 
жандармерії... —  на вимогу начальника Київського губернського жандармського управління від ЗО лис
топада 1914 р. №  2650, за розпорядженням начальника тимчасового Жандармського управління вій
ськового генерал-губернаторства в Галичині полковника Мезенцова, на львівській віллі М.Грушевсько
го 10 (23) грудня 1914 р. був проведений обшук. Під час обшуку «были обнаружены большая перепис
ка и громадная библиотека по украинскому вопросу» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 361. — On. 1. — 
Спр. 892. — Арк. 10). З а  його результатами ротмістр окремого корпусу жандармів жандармського 
управління військового генерал-губернаторства Галичини Кірпотенко 12 (25) грудня 1914 р. уклав про
токол, до якого були включені деякі праці М.Грушевського, видання Революційної української партії, 
окремі листи та візитівки, план маєтності в Криворівні, десятки фотографій (В.Дорошенко, М.Залізняк, 
М.Гаврилко, А.Жук, Д.Донцов, В.Козловеький, В.Старосольський, М.Струтинський, І.Джиджора, 
О.Роздольський, Д.Лукіянович, В. Винниченко, Н .Кибальчич та ін.) (Там само. — Ф . 274. — Оп. 1. — 
Спр. 3320. — Арк. 210—211). Копії з  цих фотографій були розіслані по всіх жандармських управліннях 
Російської імперії як доказ зв ’язків М .Грушевського з діячами Союзу визволення України, окремі з  яких 
були зображені на знімках (Там само. — Ф . 274. — Оп. 1. — Арк. 114; Оп. 5. — Спр. 42. — 
Арк. 453—468). Окрім того, обшук був проведений і в Н Т Ш , а вилучені окремі листи М.Грушевсько
го, Є.Чикаленка, В.Дорошенка направлені начальнику Київського губернського жандармського 
управління як докази, «указывающие на связи мазепинских деятелей» (Там само. — Ф . 274. — Оп. 5. — 
Спр. 42. — Арк. 431—432). Ретельна перевірка речових доказів, вилучених у Києві та Львові, й осіб, 
зображених на фотографіях з львівської вілли, розгляд секретного донесення начальника тимчасового 
Жандармського управління при воєнному Галицькому генерал-губернаторстві полковника Мезенцова 
від 17 (ЗО) січня 1915 р. з аналізом українського руху в краї та ролі М.Грушевського в «мазепинском 
движениии в Галичине и в Малороссии» відтермінували слідство (Там само. — Ф . 274. — Оп. 1. — 
Спр. 3320. — Арк. 83—92). Спроба звинуватити М.Грушевського в шпигунстві на користь Австро- 
Угорщини в ході дізнання не дала конкретних підтверджень, тому було прийняте рішення про висилку 
його в адміністративному порядку, без суду, в Томську губернію «на время состояния местностей, из 
которых он выслан, на военном положении». Завдяки клопотанням російських академіків вдалося 
змінити це місце на Симбірськ.

Тим часом Російська академія наук вставилась за мною... —  клопотання перед президентом 
Російської академії наук, великим князем Костянтином Костянтиновичем Романовим вперше порушив 
брат Олександр Грушевський, який на той час обіймав посаду приват-доцента Петербурзького універ
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ситету. Президент РАН звернувся за консультаціями до відомого історика С .Ф .Платонова, який за 
значив, що за особливі наукові здобутки М.Грушевський «достоен к себе внимания и возможного 
снисхождения» (Ссылка М.С.Грушевского. — С. 218—219). 26 грудня 1914 р. К.К.Романов звернув
ся і до академіка О.О.Шахматова, який запропонував взяти на себе місію щодо клопотань за Грушев
ського перед Міністерством внутрішніх справ та вищим військовим командуванням. Як і С.Платонов,
О.Шахматов наголошував на високому науковому рівні праць автора фундаментальної «Історії Украї- 
ни-Руси», які змушують його «с волнением желать освобождения Грушевского, его оправдания» (Там 
само. — С. 222). 4 січня 1915 р. О.Шахматов звернувся з листом до заступника міністра внутрішніх 
справ, командира Окремого корпусу жандармів В.Ф.Джуньковського з проханням замінити місце за 
слання М.Грушевського — Томську губернію — на Москву або Саратов чи Казань (Ц Д ІА К  Украї
ни. — Ф . 274. — On. 1. — Спр. 3320. — Арк. 77—77 зв.). Аналогічнупрохання 26 січня 1915 р.
О.Шахматов адресував і міністру освіти (Там само. — Арк. 108—108 зв.). Його підтримали М.А.Дья- 
конов та А.С.Лаппо-Данилевський (Там само. — Арк. 107, 106). Саме на підставі всіх цих заходів
9 лютого 1918 р. до Києва надійшло розпорядження Міністерства внутрішніх справ про призначення 
місцем заслання М.Грушевського Симбірськ.

...вивезли мене під вартою до Симбірська... —  18 лютого 1915 p. М.Грушевський у супроводі 
городового був відправлений на заслання в Симбірськ, куди прибув 22 лютого. У Симбірську вчений 
вже особисто порушує клопотання про можливість перебратися до Москви чи Петербурга, надіславши 
5 квітня 1915 р. листа до К.Романова (Ссылка М .С .Грушевского. — С. 234—237). Президент РАН 
і цього разу вдався за консультаціями до С.Платонова та О.Шахматова, на підставі рекомендацій яких 
вирішив конфіденційно звернутися до шефа корпусу жандармів В.Ф.Джуньковського. 7 квітня 1915 р. 
М. Гру шевському був наданий дозвіл відбувати подальший термін заслання в Казані під «негласным 
наблюдением». Отримавши можливість поправити здоров’я на дачі, яку вдалося винайняти до кінця 
літнього сезону, вчений відбув на нове місце лише 2 вересня 1915 р.

...куди потім приїхала й моя сім я... — згадки про від’їзд до Симбірська занотувала у своєму 
щоденнику донька Катерина Грушевська: « З  кінця лютого 1915 р. ми з Мамусею поїхали до Сімбірська. 
Я була ще від кору дуже слаба, лиш тиждень як вийшла з ліжка [...]. Якесь трохи величне бажання 
помогти і боронити його пігнало нас в дорогу, скоріше може ніж се було осторожно. Ми їхали з  радістю. 
Перший раз може ми почули, що сей кошмар нарешті зкінчився» (цит. за: Матяш І.Б. Катерина Гру
шевська: життєпис, бібліографія, архіви. — K., 1997. — С. 195).

...а нарешті до Москви — 15 грудня 1915 р. члени Державної Ради по виборах від Петербурзької 
академії наук та університетів В.І.Вернадський, Д.Д.Гримм, М.М.Ковалевський, С .Ф .Ольденбург та 
інші звернулися до міністра внутрішніх справ з  проханням про переведення М.Грушевського до Москви. 
Про це сповіщав історика В.Вернадський: «Я вполне сознаю, что то, чего мы просим, далеко не отвеча
ет тому, что было бы справедливо и что бы желалось. [...] Я считаю все меры, принятые по отношению 
к Вам, безрассудными и недопустимыми с русской государственной точки зрения, не только к Вам как к 
ученому, но и как к украинскому деятелю. Во всем, что Вы пишете мне об украинском вопросе, я с Вами 
совершенно согласен, с негодованием и ужасом слежу за безумной противогосударственной политикой 
русского правительства в украинском вопросе в настоящий момент. [...] Изменение придет одновремен
но, и вряд ли можно сомневаться в том, что решение украинского вопроса в России, которое вытечет из 
хода истории, — и, я думаю, скоро, — будет гораздо ближе к Вашим указаниям, чем к теперешней по
литике черной сотни» (Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. — Т. 2. — Кн. 1. — С. 749— 
750, 766—767). Очевидно, група вчених на чолі з  В.Вернадським після клопотання кінця 1915 р. вжи
вала додаткових заходів щодо вирішення питання про заслання Грушевського. В результаті в серпні 1916 р. 
командувач військами Московського військового округу дав відповідний дозвіл московському градона
чальнику про перебування М.Грушевського під «гласным надзором» у Москві. З а  «Споминами» вчено
го та архівними джерелами відомо, що до Москви він прибув 11 вересня 1916 р. Про свій переїзд вчений 
сповістив О.Шахматова, В.Вернадського, С.Єфремова, вказавши адресу: Арбат, 55, помешкання 8.

...писав до російських часописей в обороні української справи... — у Москві М.Грушевський 
продовжував співпрацювати з «Украинской жизнью», опублікувавши на її сторінках статтю «Незави
симая Польша и автономная Галиция» (1916. — №  12) (передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — 
Львів, 2005. — Т. 3. — С. 503—511). Брав безпосередню участь у заснуванні журналу «Промінь» 
(Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  8. — С. 1 0 3 -1 0 4 ,107 ,109-110 ,123 ,124 ), де 
з ’явилося 6 його публіцистичних праць: «Проголошення польської самостійності», «Розширення авто
номії Галичини: Смерть ціс[аря] Франца-Иосифа», «Н а Свят-вечір», «Перспективи нового життя», 
«Н а страшний суд», «Чергова справа» (передруки: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — 
Т. 3. — С. 4 9 3 -5 2 7 ).
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...«Всесвітню історію» вдалось мені й випустити... —  див.: Грушевський М. Всесвітня історія 
в короткім огляді. — Петроград: Друкарня «Научное дело», 1917. — Ч. I. — 223 с. З  поверненям 
вченого у березні 1917 р. до Києва сюди був перенесений і подальший друк праці. Того ж року переви
дана перша частина, випущена друга, третя й четверта, яка закінчувалася 1848 роком. Так був реалізо
ваний первісний задум автора щодо «ширшого (більш наукового)» циклу всесвітньої історії, про що він 
зазначав у передмові до четвертої частини, датованій 22 листопада 1917 р.: «Сим випуском кінчається 
моя праця, обдумана в в’язниці і виконана в трудних обставинах заслання». Після гетьманського пере
вороту вчений продовжує роботу над «Всесвітньою історією в короткім огляді», підготувавши та ви
давши п’яту й шосту частини, довівши її виклад до початку X X  ст. Анонсована сьома частина («Остан
ні десятиліття») друком так і не вийшла. Популярніший («ужчий») варіант праці у двох частинах іс
торик видрукував в еміграції: Грушевський Михайло. Всесвітня історія. Приладжена до програм вищих 
початкових шкіл і низших кляс шкіл середніх. — K.: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Со
юзів України (Дніпросоюзу); Друкарня J.N.Vernny, Wien, 1920.

...fl « Історія української літератури*  зосталась недокінчена) — у передмові до першого тому 
«Історії української літератури», що вийшов одночасно з другим і третім під час перебування вченого в 
еміграції у 1923 р. (місце видання на титулі: Київ; Львів), М.Грушевський поділився з читачами своїми 
давніми задумами, умовами реалізації проекту та його перспективами: «Написание сеї книги було моєю 
давньою мрією. [...] Приступивши до видавання великого курсу української історії, я давав в нім до
волі богато місця оглядови письменности і словесного мистецтва, так що по мойому пляну в рамцях 
сього історичного курсу мав поволі виростати і огляд історії української словесної творчости, як першо
рядної соціяльної функції і многовартного джерела для пізнання соціяльного і культурного житя. [...] 
Коли ж моя робота над моїм історичним курсом припинилась, — з початком війни, я став думати над 
виданнєм окремого огляду української літератури. Сидячи в в’язниці зимою 1914/1915 р. приготовив я 
конспект такого курсу і потім на засланню займався приготовчою роботою для нього. Не було се легко, 
бо ні в Симбірську, ні в Казані, ні навіть в Москві, де я опинився зимою 1916/7, не мав я скільки-небудь 
доброго українського апарату. Але й те, що я зробив за ті роки, потім згинуло в огні моєї хати з початком
1918 р. Отже, рік пізнійше виїхав я за кордон властиво з тим тільки, що мав в голові. [...] В заграничних 
бібліотеках я не знаходив часто найбільш основних річей з сфери українознавства, не міг розшукати 
навіть своїх власних публікацій, — не кажучи вже про неможливість використати те, що намітив собі в 
архівальних і бібліотечних студіях попередніх років, — тому що не міг до тих бібліотек дістатись, ні з 
ким зкореспондуватись. Роками приходилось чекати на присилку тої чи иньшої книжки з краю, чи з 
якоїсь приватної заграничної збірки, і часто доводилось мині писати з памяти, за неможливістю дістати 
саму книгу» ( Грушевський М. Переднє слово / /  Грушевський М. Історія української літератури. — 
Київ; Львів, 1923. — Частина перша. — С. 4—7). Не відступаючись від своїх задумів, учений нама
гався заповнити прогалину за рахунок книг зі своєї львівської книгозбірні. Роль «бібліотекаря» викону
вав К.Студинський, до якого історик не раз звертався з проханням розшукати на віллі або в бібліотеці 
Н Т Ш  необхідні видання та переправити їх до Відня (Листи Михайла Грушевського до Кирила Сту
динського... — С. 71, 77, 80, 81, 85, 88, 90, 91,117).

Переправлені в Україну перші три томи проекту були заборонені, однак М.Грушевський продо
вжував працювати далі: «Я підкінчую тепер IV том, але не збираюсь скоро друкувати, бо книжковий 
торг цілком упав», — сповіщав він Олександру Олесю у вересні 1923 р. (Листування Михайла Гру
шевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. 
Л. Винар. — С. 256). Повернувшись в Україну, у 1925 p. М.Грушевський закінчив та видав четвертий 
том «Історії української літератури», у 1926—1927 pp. — відповідно першу та другу частини п’ятого. 
У липні 1930 р. отримав дозвіл від керівництва ВУАН на друк шостого тому (IP НБУВ. — Ф . X . — 
№  15187—15188), який «восени 1930 р. віддав був до друку, почали складати, але весною 1931 р. 
спинилося» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 250). Активно працює над 
наступними томами в «почесному засланні» у Москві у 1931—1934 pp. (Листи Михайла Грушевського 
до Кирила Студинського. — С. 249—250; Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського 
(1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан. — Львів, 2004. — С. 107—124; Дядюк М. Листи Михайла Гру
шевського до Михайла Возняка: 1909—1932 pp. І  І  Український історик. — 2006—2007. — Ч. 4 (172) /  
1—2 (173-174). -  С. 152-153).

Після смерті М.Грушевського донька Катерина присвятила своє життя підготовці до друку спад
щини батька. Вона видала завершений ним ще у 1930 p. X  том (першу частину) « ІсторіїУкраїни-Руси».
17 січня 1937 р. дружина Марія Сильвестрівна Грушевська писала до галицької рідні: «Сими днями 
вийшла і книжка: «Іс[торія] Ук[раїни] Руси» X  том — під редакцією Кулюні... се перша книжка зі 
спадщини. Лишилось ще дуже багато праць, але по історії літератури, хоч і се властиво частина історії»
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(Листування Михайла, Марії та Катерини Грушевських /  Упоряд. М.Магунь. — Львів, 2008. — С. 50). 
Над цією літературною частиною спадщини, насамперед підготовленим до друку шостим томом «Історії 
української літератури», а також паралельно над сьомим і восьмим, К.Грушевська працювала до свого 
арешту в липні 1938 р. (Білокінь С. Рецензія О.Білецького на шостий том «Історії Української літера
тури» / /  Український історик. — 1991—1992. — Ч. 3—4; 1—4. — С. 256—264; Федорук Я. Життя 
Михайла Грушевського в Москві та його організаційна діяльність (1931—1934) / /  Загартована історією. 
Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народжен
ня. — K., 2013. — С. 175—204; Його ж. Творчість Михайла Грушевського в останній період його 
життя (1931—1934) / /  Записки Н Т Ш . — Львів, 2013. — T. C C L X V : Праці Історично-філософської 
секції. — С. 151—179. Реалізувати ці задуми не вдалося. Шостий том «Історії української літератури» 
вийшов друком лише у 1995 p., тексти сьомого і восьмого на сьогодні вважаються втраченими.

..зайнявсь я т у т  докінченням VII тому «сІсторії України»... І сей том я навіть надрукував, 
але в cam він max і не вийшов — у тексті допущена коректорська помилка: зазначено помилково 
«VII том», над яким учений працював і видав значно раніше, 1909 р. Насправді йдеться про VIII том 
(III частину) «Історії України-Руси», колізії з  виданням якої автор подав у передмові до другого, по
втореного видання, яке вийшло у 1922 р. «[...] коли мене переведено нажите до Москви, на осінь 1916 p., 
стало для мене можливим довести роботу до межі, котру я поставив для VIII тому [...]. Не вважаючи 
на дуже трудні обставини мого засланського житя, я на зиму 1916/1917 р. довів до кінця сю працю й 
почав її друкувати в Москві саме коли почалась революція й покликала мене до Київа. Книга друкува
лась потім цілий рік, і незадавно перед зірваннєм зносин між Україною й Московщиною пішли її остан
ні коректи. Потім я довго не мав про неї вістей, і тільки під час мирових переговорів, літом 1918 p., через 
імпровізованих поштарів, які возили пошту з Київа до Москви і назад, я передав наказ друкарні ви
пустити книгу — і дістав разом з рахунком оден примірник з друкарською розцінкою. Не знаю, чи 
випустила друкарня книгу до книгарень: не бачив і не чув я ніде її сліду, і передруковую тепер з того 
єдиного примірника, який тоді отримав. Не роблю в ній змін, щоб не вносити до викладу ніякої «полі
тики», навіяної подіями останніх літ. Нехай буде такою, якою писалась тоді, коли українців ще не ді
лила нинішня політика» (Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — K., 1995. — T. VIII. — 
Ч. III. — C. 4). Цю ж історію вчений лаконічно переповідає і в «Автобіографії» 1926 р. (Грушев
ський М .С . Автобіографія. 1926 р. / /  Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Гру
шевського /  Упоряд. А.Демиденко. — K., 1991. — С. 238—239). 1922 р. була перевидана також 
перша та друга частини VIII тому за виданнями відповідно 1913 р. та 1915 р.

...eis, в котрім я їхав, загорівсь, ледво з життям я вискочив, а речі мої і рукописі в она зо
стались — йдеться про вагон, у якому їхав М.Грушевський з Москви. Цю історію він детально описав 
у спогадах ( Грушевський М. Спомини. — Київ. — 1989. — №  8. — С. 126—127).

с. 271 В серпні, по піврічній роботі, дуже я просив мене звільнити з того обов'язку... — ці 
настрої співпали в часі з  дискусією на Шостих загальних зборах У Ц Р (5—9 серпня 1917 р.) щодо при
йняття «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові», затвердженої Тимчасовим урядом 4 
серпня 1917 р. всупереч розробленому і прийнятому Малою радою У Ц Р 16 липня 1917 р. «Статуту 
Генерального секретаріату». Свій стан учений детально і відверто описує у спогадах: «Я був страшенно 
стомлений і збентежений сими переживаннями, і передчуваючи в дальшім не менш тяжкий і невеселий 
шлях, боявся за свої сили, за свою психічну рівновагу, тому хотів звільнитися з роботи в Центр[альній] 
раді. Літературно-наукова робота, котру я старався регулярно вести, — працюючи ранками, до певної 
міри утримувала мене в психічній рівновазі, але, видно, її не вистачало. Я не відірвався ні на єдиний день 
від сеї томлячої, нервово-напруженої, тривожної діяльності; говорения і уважання так напружували мої 
нерви, що я, вертаючи вечором з засідань, звичайно не міг заснути, хіба глибоко в ніч, після різних хо
лодних обливань і т. под. При тім ми всі жили в безнастанній тривозі, в свідомості можливості якоїсь 
несподіваної катастрофи: арештів, збройного нападу і под. Око контррозвідки ми чули на собі безна
станно. Відійти від сього всього на якийсь час, виїхати, змінити режим і роботу — се було необхідністю. 
Вся моя родина жила в нервовім напруженні, яке могло щохвилини урватись. І все-таки вона не вірила 
в можливість вирватися мені з сього млина і не вірила, що я справді звільнюся. Так воно й вийшло. 
Сесія почалась в полуднє 6 серпня, в театральній залі Народного дому. Я здав провід Веселовському, 
а сам зложив досить довге і докладне звідомлення про діяльність Малої ради за місяць липень; а накінець 
просив звільнити мене з президії з  огляду на крайнє моє перевтомлення, а потребу для проводу в такій 
напруженій ситуації людини з свіжими силами і сильними нервами». (Грушевський М. Спомини / /  
Київ. — 1989. — №  11. — С. 123). Врешті, після обговорення, була ухвалена резолюція, в якій ви
словлювалося прохання до М.Грушевського не уступати з посади. «Так воно й скінчилось», — підсу
мовував учений (Там само).
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..joe їх головний комендант розстріляв нашу хату запальними кулями, так що вона згоріла 
дотлазусімиколекфімийтворамиштукиукр<йнськслРм(лмиймоюприятеляВТЛ(ричевського... —
цю трагічну сторінку описав М.Грушевський у передмові до своєї праці «Н а порозі Нової України»: 
«25 січня під час бомбардовання Києва большовики запальними знарядами розстріляли дім, де я жив, — 
наш фамільний дім, побудований десять літ тому за гроші, полишені батьком. Кільканадцять запальних 
знарядів, що влетіли один за другим до нашого помешкання й сусідніх, за кілька минут обернули в одно 
огнище весь дім. Згоріли мої рукописи й матеріали, бібліотека і переписка, колекції українських старин
ностей, що збирав я стільки літ, збірки килимів, вишивок, зброї, посуду, порцеляни, фаянсу, окрас, 
меблів, малюнків. Довго було б оповідати, і прикро навіть згадувати. Ніякі сили вже тепер не вернуть 
його...» (Грушевський М. Твори: У 50 т. — K., 2007. — Том 4. — Кн. І. — С. 226—227). Див. також: 
Кричевська Є. Пожежа будинку Михайла Грушевського / /  Нові дні. — 1958. — Ч. 105 (Жовтень). — 
С. 13—20; Гирич І. Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського / /  Гирич І. Київ в укра
їнській історії. — K., 2011. — С. 186—195; Эрнст Ф . Художественные сокровища Киева, пострадав
шие в 1918 году. — К., 1918.

Разом з Ц[ентральною]  Радою виїхав я на Волинь... —  під безперервними вибухами 25 січня
1918 р. відбулося останнє засідання 9-ї сесії У Ц Р. Після цього М.Грушевський переїхав до казарм 
Січових Стрільців у будинку Духовної семінарії. Того самого дня надвечір під охороною січових стріль
ців голова, члени У Ц Р та уряд виїхали з Києва. 27 січня 1918 р. українські війська увійшли в Житомир, 
слідом за ними прибули члени У Ц Р та РН М  УН Р. ЗО січня 1918 р. Рада народних міністрів видала 
відозву до народу України, у якій зазначалося, що «25 січня українське правительство, щоб припинити 
розбивання Києва більшовиками, вивело свої війська і гармати на передмістя і перенесло свій осідок 
часово до Житомира» (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. — K., 1996. — 
Т. 2. — С. 152—153). 31 січня 1918 р. на засіданні PH К УН Р у зв ’язку з загрозливим становищем на 
фронті ухвалене рішення про негайний виїзд з  Житомира на північ Волині, до Сарн, куди урядові уста
нови та У Ц Р прибули 6 лютого 1918 р. У наступні два тижні, окрім Сарн, осідком Центральної Ради 
був Коростень і Житомир. 16 лютого (1 березня н. ст.) українські війська зайняли Святошин, наступ
ного дня вступили до Києва. Центральна Рада повернулася до столиці 20 лютого (5 березня н. ст). 
її перше засідання після повернення до Києва відбулося 9 березня 1918 р. (Українська Центральна Рада. 
Документи і матеріали. — Т. 2. — С. 190—191).

...а, вернувшися до Києва, таки й жив в п будинку... —  важливі відомості щодо цього «при
становища» М. Грушевського подає у своїх спогадах його багатолітній приятель зі студентських літ, відо
мий києвознавець Л.Добровольський: «І сам М[ихайло] С[ергійович] у той час, напр., услід за однією 
із катастроф у його житті, неодноразово звертався до мене зі свого тодішнього притулку, підвального 
приміщення Педагогічного музею, за постачанням його з мого книжкового фонду відповідним матерія- 
лом для проведення, з притаманною йому енергією, робіт по упорядкуванню подвійної серії підручників 
або посібників із загальної історії» (Добровольський Л. Спогади про М.Грушевського / /  Український 
історик. — 2002. — Ч. 1—4. — С. 410). У цьому ж «притулку» 28 квітня 1918 р. голова У Ц Р був 
підданий домашньому арешту (Відродження (Київ). — 1918. — Ч. 29. — ЗО квітня. — С. 3). Не 
почуваючи себе безпечно після державного перевороту, вночі ЗО квітня 1918 p. М.Грушевський переїхав 
із січовими стрільцями спершу до їхніх казарм на вул. Терещенківській, а згодом до Луцьких казарм 
(див. наступні коментарі до цієї статті).  Невдовзі після від’їзду до його помешкання в будинку 
Центральної Ради з ’явився військовий відділ, маючи ордер на арешт голови УЦ Р. Не заставши його 
та не встановивши місце перебування, був проведений обшук, однак жодних паперів не знайшли (Там 
само. — Ч. 33. — 9 травня. — С. 1).

З  німцями, коли вони не кликані прийшли на Україну, не могло у мене бути добрих відносин — 
після повернення Центральної Ради на початку березня 1918 р. до Києва, під враженням швидкого 
звільнення столиці від більшовиків, М.Грушевський та провід У Ц Р дещо ідеалізували ставлення Ні
меччини до України. Щоб вплинути на громадську думку, здебільшого негативно налаштовану до при
ходу німецького війська, М.Грушевський змушений був дати публічне пояснення (див.: Розмова з 
професором М.С.Грушевським [щодо причин приходу німецьких військ на Україну (березень 1918 р.)] 
(Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 112—113). Проте справжні 
наміри Німеччини проявилися досить швидко і не могли не змінити відносини з У Ц Р та її лідером, 
а врешті, вплинути на долю першого новітнього українського парламенту. Детально див. : Дмитришин В. 
Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 року: нові дані з  німецьких архівів / /  Політологіч
ні читання. — 1998. — №  1. — С. 104—121;Любинський М. Як прийшли німці / /  Л Н В. — Київ. —
1918. — T. L X X II (Грудень). — С. 202—216; Нариси історії Української революції 1917—1921 pp.: 
У двох книгах. — K., 2011. — Книга перша. — С. 242—250; Несук М. Драма вибору. Відносини



КОМЕНТАРІ 483

України з Центральними державами у 1917—1918 pp. — K., 1999; Пиріг Р. Центральна Рада й німець
ке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий—квітень 1918 р.) / /  УІЖ. —
2007. — №  2. — С. 4 7 -6 3 .

..додумали завести монархічне, гетьманське правління — див. у цьому томі статті «П о  
шкоді», « Світова війна і революція»  та коментарі до них.

...коли гетьманці, обсаджували будинок Ц[ентральної]  Ради, мене з жінкою і донькою вивез
ли сінові стрільці Д ° своєї касарні — автор не наголошує на одній важливій обставині, яку дозволяють 
уточнити спогади хорунжого УСС Івана Вислоцького. Ймовірно, після замаху на голову У Ц Р (див. 
наступний коментар) навіть казарми січових стрільців не вважали безпечним місцем для нього. Щоб 
уникнути непередбачених ситуацій, у перші дншісля гетьманського перевороту М. Грушевський змушений 
був переховуватись у помешканні студенток. Його особистий охоронець І.Вислоцький згадував: «Н еза
баром після розброєння [ЗО квітня 1918 р. — Упоряд.] мене закликав сотник Василь Кучабський і на
казав іти до помешкання двох студенток, де переховувався професор Грушевський, і бути там охоронцем, 
не дати арештувати Грушевського, якого шукала і поліція, і самочинно російські добровольчі відділи. 
Охорона, що складалася з нас, чотирьох старшин, мала вжити зброю супроти тих добровольців і боро
нити Грушевського до останнього. Ми не мали вжити зброї супроти поліції, а в часі арештування і веден
ня його вулицею охороняти його перед москалями на вулицях. Охорона тривала два—три дні, відтак 
Грушевського перейняла інша охорона, яка його кудись вивезла» (Вислоцький І. Спомини розвідника з 
часів Першої світової війни. — Львів, 2007. — С. 16). Ці відомості уточнює і сам М.Грушевський у 
своїх пізніших «Споминах», називаючи при тому прізвища студенток — Суличичі, які відвідали його ще 
на засланні в Москві у грудні 1916 р. (Грушевський М. Спомини І  І  Київ. — 1989. — №  8. — С. 115). 
У помешканні студенток 1 травня 1918 р. були зроблені декілька знімків, оригінали яких зберігаються в 
Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського та Центральному державному кінофотофоноархі- 
ві України ім. Г.С.Пшеничного. Після роззброєння січових стрільців учений замешкав на Звіринці.

..москаль хотів пробити мене багнетом... —  хорунжий Першого полку Січових Стрільців
І.Вислоцький у своїх спогадах так описав цей епізод: «Щ е того самого дня [ЗО квітня 1918 р. — Упо
ряд.] я був висланий із чотою найліпших курсантів-старшин до касарень на Терещенківську вулицю, для 
спеціальної охорони Михайла Грушевського, де на моїх очах стався напад на нього. Один із рядових — 
галичанин, русофіл — кинувся на Грушевського з криком: «З а  Русь, за Русь!» та хотів багнетом про
колоти його, але кілька старшин і стрільців миттю кинулися вперед і не допустили до цього» (Вислоць
кий І. Спомини розвідника з часів Першої світової війни. — С. 15). Про цей замах згадують також 
Є.Чикаленко та В .Винниченко, додаючи, що під час інциденту була поранена дружина Марія Силь- 
вестрівна. З а  щоденниковими записами Є.Чикаленка, відомо, що особу, яка вчинила замах, заарешту
вали, а на початку липня 1918 р. вбили при спробі втечі, «очевидно, боячись, що він одкриє якусь тайну, 
може й наказ йому убить Грушевського» (Чикаленко Є. Щоденник: У 2-х томах. — K., 2004. — Том II 
(1918-1919). — С. 83).

...а потім жив секретно в самім Києві —  після вибуху на Звіринці артилерійських складів з 
запасами гарматних снарядів, що стався 6 червня 1918 p., М.Грушевський перебрався до свого будинку 
на Паньківській, 7, придбаного ним у травні 1913 р. «межа в межу» з набутою ще в липні 1908 р. ре
альністю на Паньківській, 9. Запобіжні заходи до нелегального проживання були обумовлені небезпід
ставними побоюваннями зазнати репресій з боку нової влади. З а  даними дослідників цього періоду 
життя вченого, відомо про намір Департаменту державної варти гетьмана заарештувати колишнього 
голову УЦР: у складеному списку «главнейших чинов украинского национального союза» з 12 осіб 
прізвище М.Грушевського значилося третім. 28 серпня 1918 р. був виданий наказ про встановлення 
постійного нагляду за вченим, однак виявити місце його проживання не вдалося. Збереглися відомості і 
про секретне розпорядження від 16 листопада 1918 р. про обшук та арешт М. Грушевського за адресою 
Рейтерська, 6, де, звісно, ні його, ні членів родини не виявили (Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кір
жаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 43—44). З а  
цих, відомих йому обставин, М.Грушевський змушений був уникати участі в публічних акціях та обмеж
ити спілкування. Так, його перемовини з В.Вернадським щодо участі в заснуванні Української академії 
наук відбулися 8 червня 1918 р. конспіративно; не ризикнув учений з ’явитися на люди і в день похоро
ну І.Стешенка на Байковому кладовищі; не взяв участі у цей час у жодному засіданні Ради та Загальних 
зборах Українського наукового товариства, що відбувалися 9 ,1 6 ,2 2 ,2 3 , ЗО червня, 4 ,1 8 ,2 8  липня, 11,
25 серпня, 15,29 вересня, 10,13,27 жовтня, 14 листопада та 9 грудня 1918 p. (IP НБУВ. — Ф . X . — 
№ 32919 . — Арк. 93-105 ).

Гетьман хотів придобритись до мене якимсь призначенням, напр., президентом академії... — 
пропозицію взяти участь у створенні Української академії наук М.Грушевський отримав через В .Вер-
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надського під час особистої зустрічі, яка відбулася 8 червня 1918 p., за два дні після вибуху на Звірин
ці. У щоденнику майбутній перший президент УАН детально описав цю зустріч, яка відбулася у фліге
лі на Паньківській, 9 у квартирі брата Олександра: «Зашел A .C .Грушевский и повел к себе, где нахо
дился М.С.[Грушевский]. Поместились во флигеле, рядом с сожжонным домом. Условленные звонки 
и ряд всяких предосторожностей — на стороже и скрываясь. [...] Он пытался отговорить меня от при
нятия участия «в таком правительстве» и пользования «такими деньгами» для хорошей цели. [...] Он 
все указывал, зачем спешить — м[ожет] б[ыть], подождать несколько недель. Я ему ответил, что в 
такое время, как теперь, надо спешить — будущее неизвестно, а значит, научный исследовательский 
центр для настоящего времени мирового истощения не должен откладываться. Он коробился моим 
безразличным — и равным — отношением к Раде и нын[ешнему] правительству] — но я не шел на 
политический] разг[овор]. [...] Он говорил, что ничего не может принимать от этого правительства, в 
том числе и работы при организации Ак[адемии] н[аук] и самой Акад[емии]. На эту точку зрения я 
стать, конечно, не мог, но сказал, что я его понимаю и понимаю его отказ. Гр[ушевский] говорил, что 
мог бы и деньги найти, сколько угодно, и организовать А Н , но не торопился в трудное переходное 
время. О современном типе А Н  у него представление смутное. [...] Я предлагал, что заявлю в первом 
заседании о моем свидании и его отказе или оглашу письменный отказ — но он предпочел первое» 
(Вернадский В.И. Дневники. 1917—1921. — К., 1994. — С. 95).

с. 272 ...«Нафональнім союзі»... —  детально див. у цьому томі коментар до статті «Світ о
ва війна і революція. Українська Народна Республіка».

...поки гетьман не пустив остаточно з нічим і українську буржуазію, зв'язавшись з буржу
азією російською на відбудування єдиної Росії —  сучасне трактування події див.: Ралдугіна Т. Ф е- 
дераційна грамота Павла Скоропадського: внутрішні і зовнішні чинники її проголошення / /  Вісник 
Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». — K.,
2006. — Вип. 11-12. — С. 111-119.

Селяни з Чиг[и]ринського повіту, звідки походить лай рід, поставили мою кандидатуру в 
Трудовий конгрес... —  на засіданні виконавчого комітету Київської губернської Ради Селянських спілок
26 грудня 1918 р. була прийнята постанова з приводу виборів до Трудового конресу України, у якій 
розподілені обов’язкові для кожного повіту Київщини кандидати. Кандидатура М.Грушевського була 
закріплена за Чигиринським повітом. Окрім того, була дана вказівка: «всім повітовим комітетам Селян
ських спілок належить вжити всіх заходів, аби кожний кандидат від центрів Спілки та партій згідно з 
цією постановою був обраний до Трудового Конгресу» (Трудова Республіка (Київ). — 1919. — №  11. —
5 січня. — С.1— 2).

Але сього не хотіли ні праві українські партії, ні Директорія — пізніше, вже повернувшись в 
Україну, у листі від 16 вересня 1924 р. до американського приятеля Т.Починка М.Грушевський знову 
звернувся до цих споминів: «А  мене і 1918 p., проголошуючи Директорію, вони позбавили всякого зна
чіння. Я тоді пропонував, щоб по вигнанню німців скликати Центральну] Раду, і щоб вона передала 
власть в нові руки, але Шаповал, Григорієв і вся їх компанія стояли на тім, що Центральна] Рада стра
тила всяке значіннє, і нема чого про неї згадувати. Вони, Винн[иченко] і Петлюра, тоді і потім старались 
усякими способами позбавити мене всякого авторитету, не допускали ні до чого, їх агенти за кордоном 
всяко оббріхували мене і унеможливляли мині яку-небудь чи політичну чи культурну акцію» (Листи 
М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островського. З  матеріялів Музею-ар- 
хіву ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Коментар і примітки М. Антоновича / /  
Український історик. — 1970. — Ч. 1—3. — С. 181). Про те, що «співробітничати з Директорією я й 
сам не вважав для себе можливим», М.Грушевський наголошував і в статті «В  першій делегації Україн
ської партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

..л  виїхав до Кам’янця... — детально обставини та мотиви виїзду до Кам’янця- Подільського 
М.Грушевський описує у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Кві
тень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

...там редагував газету «Ж иття Поділля» ...  —  Кам’янець-Подільський із середини березня
1919 р. став політичним центром опозиції уряду, натхненником якої був М.Грушевський. На сторінках 
газети «Життя Поділля» опозиція пропагувала потребу порозуміння з радянською владою. Газета стала 
першим у Кам’янці-Подільському українським виданням соціалістичного напряму. Заснована 15 грудня
1918 р. з ініціативи Подільської губерніальної управи за підтримки Подільського українського товари
ства «Просвіта» та «при найближчій участи» професорів Кам’янець-Подільського державного універ
ситету як «незалежна, демократична газета». Редактор видання (до ч. 55 за 1919 р.) — приват-доцент 
університету Л.Білецький, секретар — В.Січинський. З  ч. 56 (25 лютого) 1919 р. часопис перейшов 
під опіку Комітету українських соціалістичних партій (з ч. 93 — Соціалістичного комітету). Ця нова
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соціалістична платформа була задекларована у підзаголовку (з ч. 67) — «Соціалістична газета». Ф ак 
тичним редактором у цей час був М.Грушевський, секретарем — А.Животко. Останнє число, 114-те, 
датується 10 травня 1919 р. У «Житті Поділля» М.Грушевський опублікував статті: «Спільний фронт», 
«Оздоровлення громадського життя», «Шевченкові роковини», «В дванадцяту годину» (див. у цьому 
томі). Про свою співпрацю з газетою М.Грушевський згадує у статті «В  першій делегації Української 
партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

...брав участь в організації місцевого Трудового конгресу —  цій події М. Грушевський присвятив 
статтю «В  дванадцяту годину» (див. у цьому томі), згадує також про участь у роботі Конгресу і в 
статтях «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)» та «Листі до американських українців» (16 грудня 1919 р.) (див. у цьому томі).

..ком ітет охорони України... — комітет сформували 22 березня 1919 р. на повітовому селян
ському з ’їзді у Кам’янці-Подільському (К ам ’янецькому Трудовому конгресі) лідери У П С Р  та 
УСДРП — політичні сили, опозиційні до правого кабінету С.Остапенка. До комітету увійшли есдеки
В.Чехівський (голова), І.Романченко, І.Мазепа, М.Ткаченко, есери А.Степаненко, І.Лизанівський 
та ін. М.Грушевський відмовився від участі, оскільки виїжджав за кордон. На відміну від курсу Дирек
торії У Н Р, спрямованого на укладання союзного договору з Антантою та формування єдиного анти
більшовицького блоку, комітет виступав за переговори з більшовицьким урядом за умови визнання 
радянськими урядами України й Росії самостійності й незалежності України, за радянську форму влади, 
за припинення переговорів із командуванням Антанти в Одесі. Члени К О Р не хотіли збагнути, що 
радянський уряд у Харкові не мав жодної реальної влади і фактично був маріонеткою Москви. 28 бе
резня 1919 р. комітет самоліквідувався, не маючи підтримки ні в державних, ні в політичних колах. 
Детальніше про ці події М. Грушевський розповідає в автобіографічній статті « В першій делегації Україн
ської партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).

...іДиректорія почала складати новий, соціалістичний кабінет — 9 квітня 1919 р. за наказом 
Директорії УН Р у Рівному була сформована нова Рада Народних Міністрів УН Р з членів УСДРП , 
У П С Р  та західноукраїнських соціалістів. Головою та міністром фінансів призначили Б.Мартоса 
(У СД РП ), заступником голови і міністром юстиції — А.Лівицького (У СД РП ), міністром внутрішніх 
справ — Іс. Мазепу (У СД РП ), міністром земельних справ — М.Ковалевеького (У П С Р), в. о. вій
ськового міністра — Г.Сиротенка (У П С Р). Невдовзі кабінет поповнили інші представники У П С Р та 
УСДРП: М.Шалдун, Д.Одрина, І.Паливода, І.Лизанівський та ін. У такому складі РН М  УН Р 
працювала до 27 серпня 1919 р.

В остатніх днях березня я виїхав до Галичини... —  як повідомляв М. Грушевський у своїй стат
ті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» 
(див. у цьому томі), він виїхав з Кам’янця-Подільського 20 березня 1919 р. (за відомостями тогочас
них газет — 31 березня). Закордонний паспорт був виданий Подільським губернським комісаром УН Р 
8 березня 1919 р. (паспорт зберігається в Національному музеї історії України, копія — Історико- 
меморіальному музеї Михайла Грушевського). В Галичині М.Грушевський побував у Станіславові, то
дішній сториці ЗУ Н Р , та Стрию, де мешкала родина дружини. У Станіславові в місцевій газеті «Нове 
життя» 17 квітня була видрукувана його стаття «Привіт» (див. у цьому томі). Про перебування 
М.Грушевського у Станіславові згадує і Антон Крушельницький у своєму листі до дружини від 10 квіт
ня 1919 p.: «Є  в Станіславові Грушевський. Виїздить до Чехії» (Ц Д ІА Л  України. — Ф . 361. — 
Оп. 1. — Спр. 38. — Арк. 97).

...а відтак до Праги і з того часу працюю за кордоном... — стаття « В першій делегації Україн
ської партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі) до
зволяє прослідкувати майже по днях перебування М. Грушевського у різних містах Європи у перший рік 
його еміграційного життя. Виїхавши зі Станіславова, 18 квітня 1919 р. вчений прибув до Праги. 17 черв
ня 1919 р. перебрався до Парижа, звідки наприкінці липня виїхав до Люцерни на Міжнародну соціа
лістичну конференцію. З  Люцерни в середині серпня 1919 р. повернувся до Праги, в 20-х числах 
серпня мав зустріч у Карлсбаді з міністром закордонних справ У Н Р В.Темницьким. 28 вересня 1919 р. 
прибув до Відня, де 10 жовтня 1919 р. отримав дипломатичний паспорт (паспорт зберігається в Наці
ональному музеї історії України, копія — Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського).
З  Відня на чотири дні виїхав до Берліна. Повернувшись з Берліну до Праги, «почав ладитися» до пере
їзду до Женеви. 26 жовтня 1919 р. прибув до Женеви, звідки виїздив до Берна «полагодити своє 
право жительства», а також на три тижні до Парижа, де пробув з 4 по 23 листопада 1919 р. З  24 лис
топада 1919 р. обрав постійним «осідком» Женеву, звідки для участі в партійній конференції 16 січня
1920 р. виїздив до Праги. Так як конференція відкладалася, 26 січня 1920 р. вирушив до Берліна, «щоб 
розглянутись по книгарнях для бібліотеки Українського соціологічного інституту», де також мав зустріч
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3 уповноваженим Наркомату закордонних справ Росії в Німеччині В.Коппом. Пробувши в Берліні до
4 лютого 1920 p., повернувся на відтерміновану конференцію до Праги, що відбулася 16—18 лютого
1920 р. Так як Женева, на яку вчений покладав великі надії як на важливий осідок українського емігра
ційного життя, «стала малопридатною для пробутку й роботи в міру того як швайцарська валюта до- 
рожіла в порівнянню з иньшими», а також заради постійних контактів з членами Закордонної делегації 
УП СР, які осіли у Празі та Відні, М.Грушевський змушений був залишити Женеву. «Вернувшись до 
Женеви з кінцем лютого і зваживши всі сі мотиви», вирішив «ліквідувати женевський осідок, і 2 квітня, 
рік по своїм виїзді з України, подався назад до Праги».

Україна, Польща и Росія
Вперше під заголовком «Ukrajina, Polsko â Rusko» опублікована у чеському виданні: Pravo Lidu 

(Ustredni organ Ceskoslovenské Sociâlnë Demokratické strany Dëlnicke). — Praha. — №  139. — c. 2 —3. 
Зберігся лист М.Грушевського від 25 травня 1920 р. до редактора «Pravo Lidu» та машинопис статті 
російською мовою (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 186. — С. 5—6 (лист); С. 1—4 
(стаття)). Лист дає змогу встановити орієнтовну дату написання статті (не пізніше 20—21 травня 1920 р.) 
та подає важливу інформацію щодо публіцистичної діяльності М.Грушевського в еміграції. Зокрема, 
вчений писав: «Я несколько раз заходил к Вам в редакцию на этих днях, но все не заставал; поэтому 
пишу — пишу по-русски, так как Вы просили писать Вам по-русски или по-немецки. Месяца два тому 
назад мы говорили с Вами относительно статьи об Украине для Вашей газеты. Для этой статьи я рас
считывал иметь сведения от партийных организаций, и действительно их получил. Но за это время 
случились важные перемены — договор Петлюры с поляками, наступление поляков на Украину, вы
звавшее в чешской прессе статьи не только против этой петлюровской политики, но и против Украины 
и украинского движения: такие статьи были даже в Вашем органе, как напр, статья Шифтера в №  113, 
вызвавшая большое огорчение в украинских социалистических кругах (см. львовский «Вперед» от
22 мая). Я решил поэтому несколько расширить рамки предполагавшейся статьи, чтобы — совершен
но не входя в полемику — дать освещение довольно сложному комплексу вопросов, связанных с укра- 
инством. В прошлую пятницу я занес Вам в редакцию статью о польско-украинском соглашении и его 
несостоятельности. Затем по моему плану должна была последовать статья об украинско-русских от
ношениях и, наконец, третья — если это не будет слишком много для Вас — о национальной украинской 
жизни, культурных ее достижениях и т. д. Так как каждая статья представляет самостоятельное целое, 
то их можно помещать с промежутками и ограничиться одной или двумя статьями. Я не знаю, дошла 
ли до Вас первая статья. На всякий случай я прилагаю копию ее и прошу поместить как можно скорее. 
Надеюсь, что в ней нет ничего, что вызвало бы с Вашей стороны какую либо оговорку: мне было бы 
неприятно, если бы Вы снабдили статью какою либо оговоркою с Вашей стороны, и я предпочел бы 
пропустить или изменить место, вызывающее с Вашей стороны возражения. Как Вы видите из при
лагаемой статьи, я, как и мои товарищи по делегации партии украинских социалистов-революционеров, 
совершенно отрицательно отношусь к украинско-польским комбинациям и являюсь сторонником соз
дания прочных и дружественных связей между Советской Россией и Украиной (в которой мы тоже 
желали бы видеть окончательное торжество советского устройства), выяснению этого вопроса была бы 
посвящена этот раз вся статья, если Вам желательно ее увидеть на страницах Вашего органа». Відо
мостей про згадані публікації на сторінках «Prâvo Lidu» не виявлено.

З а  празьким виданням стаття передрукована українською мовою у віденському часописі «Нова 
доба» (1920. — Ч. 17. — 26 червня. — С. 2 —3), про що свідчить редакційна примітка: «Під цим 
заголовком приносить «Prâvo Lidu» статтю проф. М.Грушевського, призначену для інформації чехів. 
Автор є приклонником центральної течії укр[аїнських] соціалістів]- р[еволюціонер]ів. Передруковує
мо її в укр[аїнському] перекладі як визначний голос проти Петлюри й петлюрівщини».

Подається за публікацією в «Новій добі».

Ця стаття М.Грушевського, як також «Між Москвою і Варшавою» (див. текст і коментар у 
цьому томі) ,  є публічною реакцією вченого на підписання Варшавського договору. її публікація викли
кала неоднозначну реакцію в таборі прихильників договору. Так, С.Шелухін у листі від 14 червня 1920 р. 
до Є.Чикаленка писав: «Н а лихо, наші Герострата Винниченко та Грушевський піднімають нову коло
тнечу. Прочитайте № №  13 і 14 « Нової доби», органу контрреволюції, реакції й демагогії. У Вин[ниченка]
і Груш[евського] не знайшлося ніяких инш[их] аргументів], окрім лайки на Петлюру і його співробітни
ків. Винниченко завидує Петлюрі (чому не він?), а Грушевський хотів би грати ролю Масарика, та ба! Ні 
у того, ні у другого, окрім руйновництва, нічого не знайшлося для державної робота. І той, і другий не 
мають державної творчоста» ( Чикаленко Євген. Щоденник (1919—1920). — K., 2011. — С. 390).
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с* 273 «Договір з Польщею», заключений Симоном Петлюрою 22 квітня... — Варшавську 
угоду (політичну і торговельно-економічну конвенцію) між Польщею та УН Р підписали о 1 год. 40 хв. 
ночі 22 квітня 1920 р. в палаці Бельведер у Варшаві голова української делегації, міністр закордонних 
справ УН Р А.Лівицький та голова польської делегації міністр закордонних справ Польщі Я. Домбський. 
Угода визнавала У Н Р незалежною державою та визначала українсько-польський кордон. 24 квітня
1920 р. з  боку України генерал-хорунжий генштабу Армії УНР В.Сінклер і підполковник М .Дітковський 
та представник польського військового відомства майор В.Славеко і капітан В.Єнджеєвіч підписали 
таємну військову конвенцію, що становила інтегральну частину політичного українсько-польського до
говору. Вона складалася з 17 пунктів і передбачала початок польсько-українських військових дій проти 
більшовицького війська на території України. На думку дослідників, стрижнем польсько-українського 
порозуміння 1920 р. був військовий союз двох держав проти більшовицької Росії. Самі ж безпосередні 
творці цього союзу С.Петлюра та А.Лівицький так само вважали союз з поляками тимчасовим, тактич
ним, антимосковським (Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917—1921. — Мюнхен, [б. д.]. — 
Частина III: Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР. — С. 20).

Текст політичної конвенції див.: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Рес
публіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. — K., 
2006. — Т. 2. — С. 618—619. Матеріали переговорних процесів див.: Доценко О. Літопис Української 
революції: Матеріали і документи до історії Української революції. — Львів, 1924. — Т. 2. — Кн. 5.

З  новітніх публікацій, які висвітлюють проблеми історіографії польсько-українського союзу 1920 p., 
драматичний переговорний процес на підставі нових джерел, геополітичні чинники, оцінки договору 
тодішнім політикумом тощо див.: Верстюк В. Союз Ю.Пілсудського — С.Петлюри 1920 р. в сучас
ній українській історіографії / /  Наукові записки НаУКМ А. Історичні науки. — 2005. — Т. 41. — 
С. 61—65; Віднянський C., Калінчик В. Українсько-польські відносини 1917—1926 pp.: сучасна іс
торіографія проблеми / /  Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. — 
Луцьк, 2007. — №  1. — С. 44—51; Гудь Б ., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння: до питання 
генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917—1921 pp. — Львів, 1997; 
Дуткевич М. Польсько-український союз у 1920 році у світлі польської історіографії / /  Польща та 
Україна в боротьбі за незалежність 1918—1920. — Варшава, 2010. — С. 393—403; Зарецька Т. Юзеф 
Пілсудський і Україна. — K., 2007; Корольов Г. Союз Ю.Пілсудського — С.Петлюри в контексті 
геополітичного вибору / /  Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 pp. — K.,
2010. — Вип. 5. — С. 275—286; Михайлова О. Польсько-український союз 1920 року: проблеми 
історіографії / /  Полтавська Петлюріана. — Полтава, 2003. — 4 .5 .  — С. 12—27; ї ї  ж. Листи Андрія 
Лівицького про польсько-українські переговори у Варшаві (кінець 1919 — квітень 1920 років / /  Студії 
з історії Української революції 1917—1921 років: Збірник наукових праць на пошану доктора історичних 
наук, професора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-річчя науково-пе- 
дагогічної діяльності. — K., 2011. — С. 229—252; ї ї  ж. Польсько-український союз 1920 p.: військово- 
господарча співпраця на території Правобережної України (кінець квітня — середина червня) / /  Про
блеми вивчення історії Української революції 1917—1921 років. Збірник наукових статей. — K.,
2011. — Вип. 6. — С. 295—336; Павлюк О. Українсько-польський союз і політика С Ш А  щодо У Н Р 
у 1920 р. / /  УІЖ. — 2000. — №  6. — С. 3—16; Солдатенко В. Україна в революційну добу: Істо
ричні есе-хроніки. У 4-х т. — K., 2010. — T. IV: Рік 1920. — С. 144—207; Срібняк /.Симон Пет
люра на чолі держави і війська. До питання про польсько-українські взаємини 1917—1920 років / /  
Симон Петлюра та українська національна революція: Збірник праць другого конкурсу петлюрознавців 
України. — K., 1995. — С. 137—164; Тимченко Р  Варшавська угода 1920 р.: доля Східної Галичини / /  
Український історичний збірник. — K., 2011. — Вип. 14. — С. 80—88.

...коли стали поширюватися лише неясні чутки про якісь декларації на користь польських 
зазіхань... — йдеться про перші кроки зближення У Н Р і Польщі, обумовлені складною військовою та 
політичною ситуацією, а також пошуком союзників для боротьби з російським більшовизмом за укра
їнську державність: таємну військово-політичну угоду, підписану 24 травня 1919 р. полковником Армії 
У Н Р Б.Курдиновським з польським прем’єр-міністром, міністром закордонних справ І.Падеревським. 
Угода окреслювала умови майбутнього польсько-українського союзу. В обмін на зречення прав на 
Східну Галичину на Західну Волинь на користь Польщі У Н Р мала отримати політичну підтримку та 
військову допомогу. Детально див. у цьому томі коментар до статті «Ліквідація Комітету не
залежної України».

...в усією рішучістю висловилася проти правомочності таких актів і напятнувала їх як 
зраду українського народу — на закордонній конференції У П С Р, що відбулася 14—19 лютого 1920 р. 
у Празі, було поінформовано про постанови попередніх партійних конференцій, зокрема за вересень
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1919 р. Про головні рішення останньої, яка відбулася 7—8 вересня 1919 р. у Вінниці, зазначалося: «Та 
сама одірваність влади Директорії від українського народа завела її нарешті за кордон України і подик
тувала їй акти, які не тілько йшли всупереч з національними і соціяльними інтересами українських тру
дових мас, але являлись зрадою цих інтересів» (Борітеся — Поборете! — Відень, 1920. — №  1 (В е
ресень). — С. 56).

Члени партії, котрі ще оставалися в соціалістичнім кабінеті Мазепи, вишили a нього... — до
коаліційного уряду У Н Р І.Мазепи, сформованого 27 серпня 1919 p., в різний час входили представни
ки УП СР: М.Ковалевеький, Д.Одрина, Т.Черкаський, Н.Григоріїв, Л.Шрамченко, А.Степаненко, 
І.Часник, П.Христюк. Незважаючи на солідне представництво, порозуміння урядовців, членівУПСР, 
з представниками насамперед УСДРП не було. Поступово і праві, і ліві есери припинили співпрацю з 
урядом. Після підписання Варшавської угоди Ц К  У П С Р 7 травня 1920 р. категорично висловився 
проти всякої участі членів партії в уряді і постановив відкликати представників У П С Р навіть з технічно- 
адміністративних посад ( Бевз Т. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними си
лами доби Директорії / /  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф.Кураса: Зб. наук, праць. — K., 2009. — Вип. 43. — С. 162—189; ї ї  ж. Партія національних 
інтересів і соціальних перспектив (Політична історія У П СР). Монографія. — K., 2008. — С. 426—432). 
Щ е раніше, 3 травня 1920 p., в уряді відбулися зміни, про які пише М.Грушевський: з  посади товариша 
міністра внутрішніх справ звільнився П.Христюк, з  посади міністра земельних справ — М.Ковалевський 
(Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. — Т. 2. — С. 630—631).

Вважаючи, що Варшавський договір підписаний всупереч директивам уряду, голова Ради Міністрів
І.Мазепа також прийняв рішення скласти повноваження, про що заявив С.Петлюрі під час зустрічі в 
Могилеві 9 травня 1920 р. 19 травня 1920 p. І.Мазепа подав у відставку. Був сформований останній 
Уряд УН Р, який діяв на українських землях (26 травня — 14 жовтня 1920 р.) на чолі з В .Прокопови
чем (Там само. — С. 636, 672—673).

...коли правительство Петлюри почало зовам одкрито вести переговори у Варшаві — з по
чатку березня 1920 р. переговори, що тривали в Варшаві з жовтня 1919 р. в режимі суворої секретнос
ті, значно пожвавішали, а отже пожвавішала і інформація про них.

В лютім 1920р. закордонні групи українських соціалістів] -революціонерів і лівих соціал-де
мократів (комуністів) об'єдналися в блок... —  не погоджуючись з польською орієнтацією Дирек
торії, з  метою вироблення програми побудови майбутньої України був створений Радянсько-Револю
ційний блок, фундаторами якого були Закордонна група УКП та Закордонна делегація У П СР. Від 
імені Закордонної делегації У П С Р 25 лютого 1920 p. М.Шаповал підписав у Відні угоду з В.Винни- 
ченком. Основні програмні засади: незалежна Радянська Українська Республіка в етнографічних межах, 
диктатура трудових мас у формі Рад, заперечення коаліції з  буржуазією. «Угода» була опублікована в 
«Новій добі» (ч. 1). У своєму листі від 20 березня 1920 р. до членів УКП в Україні В .Винниченко ін
формував про створення блоку та його ідеологічні засади, висловлював свою позицію щодо перспективи 
участі в ньому Закордонної делегації У П С Р та М.Грушевського. Зокрема, він наголошував: «Закор
донна Делегація партії Укр[аїнських] соціалістів]-революціонерів] (центральна течія) стала виразно 
на ґрунт радянської влади. Вони мають велике бажання з ’єднатись з боротьбистами. Такі самі тенденції 
помічаються й у їхнього ЦК, але Делегація не має змоги розшукати його. Більшість, на мою думку, 
стала на цей ґрунт зовсім щиро. Але не можу з певністю сказати, що в них викристалізувалися комуніс
тичні переконання. Вони до цього ще не прийшли, ще лишилось есерівство. Деякі ж, мені здається, 
просто не здатні до цього, як наприклад, М.Грушевський. Він дуже болючу внутрішню боротьбу пере
жив, поки згодився стати на радянський ґрунт. Але я боюся, що ця згода є тільки тактичний крок його, 
а не глибоке, непохитне й активне переконання, за яке він готов був би піти на жертву (Делегація скла
дається з таких осіб: М .Грушевського, О.Жуковського, М.Шаповала, М.Ш рага, М.Чечеля і Кондра- 
тенка. Чечель і Шраг належать до комуністичної групи, одночасно залишаючись в «Делегації» для 
роботи в комуністичному напрямі серед есерів)» (Українська політична еміграція 1919—1945: Докумен
ти і матеріали. — K., 2008. — С. 70—71). Через політичні розбіжності блок виявився не дієздатним.

с. 274 Ліві соціалісти] -революціонери... в марті цього року злилися з Комуністичною пар
тією (большевиків )  України — після розколу У ПС Р на базі лівої течії постала У ПС Р (боротьбистів). 
На V  з ’їзді У П С Р (боротьбистів), що відбувся 3—10 березня 1919 р. у Харкові, партія перейменува
лася на У П С Р (комуністів-боротьбистів). Партія виступала за радянську форму влади в Україні та 
співпрацю з більшовиками. Завершився етап становлення боротьбизму злиттям У П С Р (комуністів-бо- 
ротьбистів) з УСДРП (назалежними лівими) в єдину Українську комуністичну партію (боротьбистів) 
(6 серпня 1919 p.), яка налічувала за різними даними від 5 до 15 тис. членів. На початку 1920 р. бо
ротьбисти взяли участь у формуванні органів радянської влади в Україні, хоча й протиставляли себе
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більшовикам. Протистояння між КП (б)У  та У К П (б) завершились у березні 1920 р. саморозпуском 
боротьбистів і влиттям у КП (б)У  шляхом індивідуального прийняття членів (близько 4 тис. були при
йняті до К П (б)У ). Лідери У К П (б) — Г.Михайличенко, В. Еллан-Блакитний, О.Шумський, П.Люб- 
ченко, В.Чумак, Г. Гринько — відіграли визначну роль у впровадженні політики українізації.

P. P. S. — Польська соціалістична партія (П П С ), заснована 1892 р. польськими соціалістами- 
емігрантами в Парижі. В 1893 р. до ПП С приєдналися групи польських соціалістів з Вільно (група 
Ю.Пілсудського) та Варшави. На IX  з ’їзді П П С у Відні в листопаді 1906 р. відбувся її розкол на 
більшість (П П С —правицю) та меншість (П П С —Революційну фракцію) (Ю.Пілсудський).У 1919 р. 
ППС-фракція увійшла до складу єдиної П П С , яка володіла 9 % місць Законодавчого сейму. Про 
позицію лідера Польської соціалістичної партії щодо України див. у цьому томі коментар до 
«Листа до американських українців (16 грудня 1919 р . ) » .

Коли останні є за одвертою анексією... — йдеться, насамперед, про засновника Націонал-де- 
мократичної партії Р.Дмовського. Очоливши польську делегацію на Паризькій мирній конференції, 
у січні 1919 р. він подав проект польських кордонів, в основі якого були кордони Речі Посполитої 1772 р. 
Проект був складовою частиною плану Р.Дмовського щодо створення унітарної Польщі, яка б меха
нічно поглинала Західну Україну та Західну Білорусь. У цьому він розходився з лідером P. P. S. Ю . Піл- 
судським, який схилявся до конфедеративної держави. Див. також коментар до «Листа до амери
канських українців» (16 грудня 1919 p.).

с. 275 ...івістка з  Кам янця-Подільського, що в новім кабінеті Петлюри портфель міністра 
земельних справ одержав поляк, а посаду товариша міністра внутрішніх справ — также поляк... — 
у ході переговорів у Варшаві польська сторона вимагала залучити до складу уряду У Н Р трьох поляків 
з  України, які б обіймали посади міністра внутрішніх справ, земельних справ і здоров’я. Після підписан
ня Варшавської угоди згідно з наказом Директорії У Н Р від 3 травня 1920 р. міністром земельних справ 
призначили Станіслава Стемповського, товаришем міністра внутрішніх справ — Генріха Юзефського 
(Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. — Т. 2. — С. 630—631). 
Згідно з наказом Директорії УН Р від 31 травня 1920 p. С.Стемповського звільнили з посади міністра 
земельних справ та призначили міністром народного здоров’я та опікування (Там само. — С. 640).

с. 275—276 На « відступлент»  Польщі західних українських областей, проголошенім П ет
люрою, я не буду спинятися, бо цього «договору» не можна вважати правомочним актом — свою 
позицію щодо Варшавського договору від 22 квітня 1920 p. М.Грушевський, як і вся Закордонна де
легація У П С Р, висловив у «Декларації делегації й III Конференції закордонних членів Української 
партії соціалістів-революціонерів», прийнятій 22—24 травня 1920 р. У ній дублюється сутність даної 
думки вченого: «Всякі договори Петлюри й його представників та агентів з Польщею і иньшими дер
жавами, а також приватними організаціями та особами, заключені від імені України, очевидно, є не 
дійсні, бо не мають ніякого формального права й Україну ні до чого правно зобов’язати не можуть» 
(Борітеся — Поборете! — Відень, 1920. — №  1 (Вересень). — С. 63).

Окрім М.Грушевського, критично оцінювали договір і інші тогочасні політичні діячі: В .Винничен
ко, С.Шелухін, Ю.Тютюнник, М.Шаповал, М.Галаган та ін. Як і М.Грушевський, відомий громадсько- 
політичний діяч та дипломат М.Галаган не лише критично ставився до Варшавської угоди, але і перед
бачав її наслідки, що в короткім часі підтвердилося підписанням Польщею з радянськими Україною та 
Росією Ризького договору у березні 1921 р. Свою незгоду із зовнішньою політикою проводу У Н Р він 
заявив демісією з посади голови українського дипломатичного представництва в Угорщині (Галаган М. 
З  моїх споминів (1880-ті—1920 p.). — K., 2005. — C. 486—505). Оцінюючи Варшавську угоду, 
М.Галаган писав: «[...] я не можу згодитись с поглядом уряду, що союз з Польщею є в інтересах ви
зволення і національно-державного відродження українського народу та що через те союз заслуговує 
таких великих жертв з боку українського народу [...]. Польща не є такою міцною, сильною і сконсолі
дованою державою, яка була б в стані не тільки боронити своє власне існування, а ще й давати поміч 
Україні. [...] Однак, коли б ці події і не вилились тепер в форму катастрофи польської держави наслідком 
мілітарної перемоги московських військ, то все одно географічне положення Польщі між двома сильні
шими державами — Німеччиною і Росією — змусить її ранійше чи пізнійше шукати можливосте по
миритися з Москвою коштом України. А  в такому разі ті уступки на власній своїй території, які зробив 
Уряд УН Р, послужать прецедентом для Польщі, щоб і при замиренні з Москвою домагатися тих самих 
границь, на які погодився Український Уряд. Я переконаний, що коли Польща за допомогою Франції (не 
Англії) відіб’є большевицьку навалу, то вона постарається негайно помиритися з Москвою, а українська 
армія із союзної обернеться, в кращому разі, в полонених, а то й буде видана на поталу московсько-боль- 
шевицькій владі. [...] Польський уряд за невеликим, може, винятком, не є щирим союзником і не бажає 
дійсно допомогти уряду УН Р в боротьбі за її незалежність» (Там само. — С. 534—537). Врешті, ці
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передбачення справдилися. Внаслідок поразки у польсько-радянській війні 1920 р. польський уряд визнав 
У СРР і уклав з  нею Ризький мирний договір 1921 p., чим фактично ліквідував Варшавський договір.

Культурна криза на Україні
Вперше опублікована: Народна воля (Скрентон). — 1920. — Ч. 113. — 21 вересня. — С. 2. 

Підпис: М.Грушевський. У кінці автор зазначив місце та дату написання: Прага, 24 серпня 1920. 
Передруки: Український голос (Вінніпег). — 1920. — 22 вересня; Народне слово (Пітсбург). — 
Ч. 40. — С. 2. Стаття вміщена також у збірці: Михайло С. Грушевський. Вибрані праці. Видано з 
нагоди^25-річчя з дня його смерти (1934—1959) /  Зібрав і упорядкував матеріали Микола Галій. — 
Нью-Йорк, 1960. — С. 178—181 (з незначними правописними відмінностями).

Подається за публікацією в «Народній волі».

У статті М. Грушевський порушує проблеми книговидавництва в Україні та в еміграції, забезпечен
ня українського шкільництва підручниками та посібниками.

с. 2 76 ..лвертав я вашу увагу на тяжку культурну криву, яка насувається на Україну... —
М.Грушевський посилається на свою статтю «Як помогти старому краєві у видавництвах», написану в 
Женеві 26 грудня 1919 р. {див. у цьому томі).

с. 277 ..замовленнями тим українським видавництвам9 які минулого року почали були досить 
широку видавничу роботу закордоном... — йдеться про центральний союз кооперативних споживчих 
спілок «Дніпросоюз» (див. коментар до статті «Я к  помогти старому краєві у видавництвах»). 
Див. також: Сірий Ю. Із спогадів про українські видавництва. — Авґсбурґ, 1949; Ківшар Т. Український 
книжковий рух як історичне явище. — K., 1996.

с. 278 Вказував я вам приклад американських вірмен... — у статті «Як помогти старому краєві 
у видавництвах» (див. у цьому томі) М.Грушевський наголошував: «Скажім, вірмени; їх положення, 
може, ще гірше нашого, але держить їх організація. В Америці їх рахується яких-небудь 150 тисяч, 
а вони тримають на собі своє культурне життя і своєї нації, яка фактично опинилась без території. Вони 
приймають на себе наклади нових книжок, дають замовлення своїм письменникам, платять гонорари, 
дають змогу вести свою роботу, видають по 3, 5, навіть 15 тисяч примірників, розпродують в Америці, 
а вчасти приховують і для краю».

Ліквідація Комітету незалежної України
Серед виявлених першодруків: Український голос (Вінніпег). — 1920. — Ч. 42. — 20 жовтня. — 

С. 13. Народна воля (Скрентон). — 1920. — Ч. 123. — 14 жовтня. — С. 2; Ч. 124. — 16 жовтня. —
С. 2 (кінець). Підпис: М.Грушевський. В кінці зазначена дата: 18.ІХ.1920.

Подається за публікацією в «Українському голосі».

У статті М.Грушевський обґрунтовує мету створення та головні завдання КНУК, детально ви
світлює всю його історію. З  сучасних досліджень про КН УК див.: Садов А. М.С.Грушевський і Комі
тет незалежної України за матеріалами родинного фонду Грушевських (Ц ДІАК, ф. 1235) І  І  Український 
археографічний щорічник. Нова серія. — K., 2006. — Вип. 10/11. — С. 697—724.

с* 278 В днях 19—31 серпня відбулись в Карлсбаді ліквідаційні збори Комітету незалежної 
України... —  збережений протокол місить детальну інформацію про перебіг зборів та ухвалені рішення. 
Збори відбулися за участі членів КН УК — М.Грушевського, О.Жуковського, М.Чечеля, М.Шапо- 
вала та М.Ш рага. Голова М.Грушевський доповів про діяльність КН УК і мотиви його ліквідації. 
Згідно зі статутом прийняте рішення про передачу його майна та всіх актів Українському соціологічному 
інститутові, на який покладалося завдання щодо виконання видавничого плану КН УК (протокол опуб
лікований: Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 720—721).

Гадка про заснування « КНУК*  виникла в Парижі літом минулого року в соціалістичних 
українських кругах... —  найвірогідніше, це питання обговорювали на зустрічі представників У П СР 
(центральної течії), М. Грушевського і Д.Ісаєвича, та УСДРП, Б.Матюшенка і П.Дідушка, які 22 черв
ня 1919 р. підписали протокол про співпрацю (текст протоколу М.Грушевський подає у своїй праці 
«В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» 
(див. у цьому томі)). Пізніше, як повідомляє М.Грушевський у згаданій праці, на конференції УСДРП 
9 —13 вересня 1919 р. в Відні було прийняте рішення про відмову від співробітництва з У П С Р, що й 
унеможливило задекларовану участь соціалістів-демократів у Комітеті незалежної України. Про це
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свідчить і постанова загальних зборів КНУК. від 10—12 листопада 1919 p., на яких було прийнято до 
відома, «що зібрання членів Центрального Комітету Української Соціял-Демократичної Партії в Відні 
відмовилось дати делегацію до Комітету «Незалежної України». Однак останнім Комітетом признано 
все ж таки можливим кооптувати окремих членів Соціял-Демократичної Партії персонально, коли б те 
було корисним і потрібним» (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 707).

Комітет незалежної України був утворений на Установчих зборах у Парижі 26 липня 1919 р. До 
його тимчасового бюро увійшли М.Грушевський і Д.Ісаєвич як представники У П С Р, М.Лозинський — 
як представник Галичини, Ф .Савченко — як представник Української Ради в Парижі. Постановою 
загальних зборів КНУК, що відбулися в Парижі 10—12 листопада 1919 p., головою комітету був об
раний М.Грушевський, секретарями — Д.Ісаєвич та М.Лозинський, скарбником — Ф .Савченко 
(Садов А. М .С .Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 706—708). Як анонсувалося у по
станові установчих зборів, Комітет мав бути спільним органом У П СР та УСДРП , але представників 
соціал-демократів, насамперед Б.Матюшенка та П.Дідушка, на той час не було в Парижі. Пізніше 
соціал-демократи, ухилившись від співпраці з есерами, висловили і негативне ставлення до КНУК. 
Склад Комітету розширився за рахунок персонального членства: М.Шраг, М.Чечель, О.Жуковський, 
П.Чижевський, Ю.Бачинський, О.Коваленко, М.Шаповал, М.Галаган. Головний осідок Комітету 
залишався в Парижі, його осередок відкритий у Женеві. З  початком 1920 р. КН УК перенісся до Пра
ги, після чого на його загальних зборах була обрана президія у складі: голова — М.Грушевський, секре
тарі — Д.Ісаєвич та М.Шаповал, скарбник — О.Жуковський (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет 
незалежної України... — С. 704—720).

...в часі між Амстердамською і Люцернською конференцією соціалістичного Інтернаціона
лу... — конференція в Амстердамі відбулася 2 6 —29 квітня 1919 р. Делегація У П С Р участі в конфе
ренції не брала. Питання про визнання самостійності України вніс до порядку денного представник 
УСДРП Б.Матюшенко, проте воно викликало гарячі дискусії і позитивних резолюцій ухвалено не було. 
Конференція в Люцерні відбулася 1—9 серпня 1919 р. У П С Р презентували М.Грушевський і Д.Ісаєвич, 
УСДРП — Б.Матюшенко і П.Дідушок. Участь делегацій українських соціалістичних партій у цьому 
форумі та їх здобутки щодо визнання міжнародним соціалістичним рухом незалежності і територіальної 
цілісності України М.Грушевський детально описав у статті «В  першій делегації Української партії со- 
ціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі).).

с. 279 Стильно з представниками соціалістичних груп інших народів бувшої Р о т був обду
маний план заснування спільного органу оборони інтересів визволених народів... —  таким органом 
став часопис, що виходив паралельно французькою та англійською мовами: « L ’Europe Orientale» та 
«Eastern Europe». Див. коментар до листа «Д о  українців в Америці»  (21 вересня 1919p.).

..раховано головно на наших земляків в Америці — 19 липня 1919 p., ще за тиждень до уста
новчих зборів КНУК (це свідчить, що його фактичне заснування було вирішене до офіційної постанови), 
від імені Комітету М.Грушевський, Д.Ісаєвич та Ф .Савченко надіслали на ім’я голови Українського 
народного комітету в С Ш А  Петра Понятишина телеграму такого змісту: « З  причин теперішних тяжких 
обставин основано Комітет Независимо! України для оборони українських інтересів. Він буде видавати 
інформаційний журнал у французькій й англійській мові. Присилайте сейчас поміч літературну і фінан
сову» (Свобода (Джерзи Ситі). — 1919. — Ч. 89. — 29 липня). 26 липня 1919 р. на Установчих 
зборах було також прийняте рішення надіслати звернення до американських українців з проханням під
тримати новозаснований Комітет і його видання. Текст цього « Поклику [ Комітету незалежної України] », 
підготовлений М.Грушевським, заслухали на зборах і надіслали до американських часописів (див. у 
цьому томі).

...наші американські брати сердечно відізвались на завив «КНУК* і поспішили зі складками і 
жертвами... — одержавши телеграму засновників КНУК, П.Понятишин скликав на 24 липня 1919 р. 
надзвичайне засідання Українського народного комітету, на якому одноголосно ухвалили вислати з 
Фонду оборони Галичини як першу допомогу Комітету незалежної України 25 000 франків, а також 
щирі побажання професору М.Грушевеькому від українського загалу С Ш А  «в його праці для волі 
українського народу». Наступного дня кошти та побажання було направлено на ім’я М.Грушевського 
до Парижа. Повідомляючи про цю акцію, очільники Українського народного комітету писали: «Україн
ський Народний Комітет сповнив свою першу задачу, посилаючи безпроволочно першу поміч на руки 
найелавнійшого українського провідника і ученого та найбільшого українського патріота, котрого весь 
наш нарід вважає слушно батьком України, аби дати йому змогу в теперішнім тяжкім часі для нашого 
народу стати в обороні його волі і його права до свобідного самостійного державного житя. З а  почином 
У. Н. Комітету повинні пійти і другі українські центральні організації» (Свобода (Джерзи Ситі). —
1919. — Ч. 89. — 29 липня).
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Люцернська конференція Інтернаціоналу, в котрій взяли діяльну участь члени бюро 
«КНУК»... —  йдеться про М . Грушевського та Д. Ісаєвича. 

...одержала обіцянку запомоги від тодішнього соціалістичного кабінету Укр[тнськхя ]  Нар [од
ної ]  Республіки (він складався тоді з соц[іал]-дем[ократів]  і соціалістів]-рев[олюціонерів])... —
у статті « В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р.)» (див. у цьому томі) М .Грушевський детально оповідає про свої зустрічі у Празі в серпні 1919 р. 
з міністром закордонних справ УН Р В.Темницьким та його обіцянки підтримати журнал « L ’Europe 
Orientale», а також проект Українського соціологічного інституту. З а  відомостями, поданими М.Грушев- 
ським у цій же праці, вченому вдалося добути від В.Темницького ордер, за яким у розпорядження редак
ції «L ’Europe Orientale» мали поступити 25 тис. французьких франків з грошей, призначених паризькій 
місії. Ці кошти так і не надійшли, проте у жовтні 1919 р. за розпорядженням В.Темницького через голо
ву дипломатичної місії у Празі М.Славинського М.Грушевський одержав 400 тис. австрійських корон 
для організації УС І. Фінансування ж «L ’Europe Orientale» забезпечував насамперед Комітет незалежної 
України. З а  відомостями, які подав М.Грушевський у примітках до цієї статті, на видання часопису ви
тратили близько 45 000 фр. франків, з  яких КНУК виділив понад 15 000 фр. франків.

Повний виказ жертв буде оголошений « КНУК»  в падолисті 1919 р. —  перелік комітетів та 
окремих осіб з С Ш А , Бразилії і Канади — жертводавців на справи КНУК, кошти яких надійшли 
протягом серпня—вересня 1919 p., та видатки детально розписані у зверненні «Від Комітету незалеж
ної України» (Париж, 14 листопада 1919 р.) (Свобода (Джерзі Ситі). — 1919. — №  146. — 9 груд
ня. — С. 2; передрук: Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 708—711).

...від редакції «Праці» в Прудентополіс, що прислали на мої руки 20.000 фран[цузьких] 
франків... —  цей факт підтверджується листом редактора часопису Рафаїла Криницького від 16 жовтня 
1919 р. до М.Грушевського з повідомленням про відправлення 10 жовтня 1919 р. на його ім’я 20 000 фр. 
франків та їх призначення: «І ми тут в Бразилії як можемо так українську справу попираемо і попирати 
будемо. Ми збираємо подвійний гріш і на фонд оборони України і на голодних в Галичині. [...] Я желаю 
Вп. п. Професорови великої сили духа, енергії, щоб скінчили зачате ними діло визволення України. Дай 
Боже сего нам усім діждатись» (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 84—85). 
Вірогідно, цей лист через постійну зміну місця перебування М .Грушевського не відразу потрапив до його 
рук. Про це свідчить наступний запис у протоколі засідання бюро КН УК від 8 серпня 1920 p.: «Гру
шевський подає до відома, що гроші 20 тис. фр. франків, прислані з Прудентополісу, призначеннє котрих 
довго зіставалось неясним, він на основі одержання відомостей зрішив розділити так, що 10 ис. фр. 
франків переходять в розпорядженнє КН УК» (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної 
України... — С. 719).

В сумі «КНУК» зібрав 47.402 фр[анцузьких] франків... —  зазначені кошти, за винятком
10 000 тис. фр. франків, які КН УК отримав з  Прудентополіса, детально розписані у зверненні до аме
риканських українців «Від Комітету Незалежної України» від 14 листопада 1919 р. (Свобода (Джерзі 
Ситі). — 1919. — №  146. — 9 грудня. — С. 2; передрук: Садов А. М.С.Грушевський і Комітет не
залежної України... — С. 708—711). Ця ж загальна сума пожертв вказана також у доповіді ревізійної 
комісії КН УК від 18 серпня 1920 р. згідно з рахунковою книгою КН УК (Там само. — С. 719—720; 
ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 215-230).

с. 280 ..заснувати філію в Женеві — у розлогій статті «В  першій делегації Української партії 
соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» вчений описав історію заснування та 
ліквідації «женевського осідку» (від 24 листопада 1919 р. до 2 квітня 1920 p.), де мав намір заснувати 
філію КНУК, перенести видання журналу « L ’Europe Orientale, а також реалізувати план заснування 
Українського соціологічного інституту. З а  протоколами КНУК, відомо, що на надзвичайних загальних 
зборах КНУК від 17 грудня 1919 р. було навіть ухвалено уповноважити женевських членів Комітету 
придбати будинок в Женеві, «коли американські земляки дадуть на се фонди» ( Садов А. М .С. Грушевський
1 Комітет незалежної України... — С. 712—713). Але поступово «українська кватира» в Женеві втра
тила свою актуальність і М.Грушевський вирішив «ліквідувати женевський осідок», повернувшись
2 квітня 1920 р. до Праги (див. у цьому томі статтю «В  першій делегації Української партії со
ціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р . ) » ) .

Там мав відбутись (в місяці лютім) найближчий соціалістичний конгрес... —  10-й Конгрес
11 Інтернаціоналу відбувся 31 липня—4 серпня 1920 р. в Женеві без участі Закордонної делегації 
УП СР.

«КНУК» жертвував також з  свслх невеликих фондів підмогу новозаснованому там українсько- 
му клубові на його організацію —  постановою загальних зборів КНУК, що відбулися в Парижі 10—12 лис
топада 1919р., Українському клубові в Женеві асигнували 1500 фр. франків (Садов А. М.С.Грушевський
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і Комітет незалежної України... — С. 707). 12 грудня 1919 р. рада клубу підтвердила отримання від 
М.Грушевського цієї суми (Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 65. — Арк. 89).

Засновано Комітет незалежності нових республік бувшої Росії... —  перше організаційне зі
брання представників нових республік (України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Північного Кавказу, 
Латвії) відбулося в Женеві 6 січня 1920 р. (див. у цьому томі «В  першій делегації Української партії 
соціалістів-революціонерів (Квітень 1919р. — лютий 1920р .)» ).

...«Швейцарську Лігу незалежності ре[с]публік, які вийшли з  бувшої Росії»... —  відомості 
про цю організацію М.Грушевський так само подає у статті «В  першій делегації Української партії со- 
ціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі): «Рішено було 
просити наших швейцарських приятелів зібрати установчі збори «Ліги незалежності народів бувшої 
Росії» і якскорше організувати під їх фірмою публічний мітинг в сій справі. 8 січня дійсно відбулись 
установчі збори Ліги під проводом президента женевського «Grand Conseil» (парламенту Женевської 
Республіки), який підчеркнув, відкриваючи сі збори, що він уважав своїм обов’язком підтримати за 
ходи б[увшого] президента українського парламенту».

Під її фірмою були організовані два ефективні віча: перше загальне, яке виясняло справу всіх 
сих нових республік, друге спеціальне — в справі України... — Відомості про ці заходи подає М. Гру
шевський у статті «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — 
лютий 1920 р.)» (див. у цьому томі): «Місяць пізніше, 11 лютого, відбувсь великий і ефектний мітинг, 
на котрім ріжні визначні женевські учені, публіцисти й громадські діячі виголосили реферати про пооди
нокі народи б[увшої] Росії й їх змагання до незалежності, і винесено резолюцію — просити передусім 
Швейцарський Союз про фактичне признання нових республік і всі улегшення для їх горожан на тери
торії Союзу, нарівні з  іншими державами, самостійність котрих признається de jure. Щ е пізніше, під 
фірмою тої ж Ліги відбувся мітинг, присвячений спеціально Україні, під гаслом «Біда України». Але я 
не був присутнім ні на однім, ні на другім, — я був уже в Празі».

...в її обороні «КНУК» видав осібну відозву до цівілізованого світу — текст відозви «Д о  
народів цивілізованого світу» та коментар див. у цьому томі. Під титулом Закордонної делегації 
У П СР окремими брошурами французькою та англійською мовами вийшла також відозва «З а  Галичину» 
(«Pour la Galicia»; «For Galicia») (див. у цьому томі).

...історія України... — йдеться про працю: M.Hrushevsky. Abrégé de L ’histoire de L ’Ukraine. — 
Paris—Genève—Prague, 1920. — V II+256. З а  це видання (15 арк. друку) ЗО березня 1920 р. згідно 
з ухвалою КН УК М.Грушевський отримав гонорар у сумі 1500 шв. франків (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 65. — Арк. 95). Переклад праці здійснив О.Коваленко (Там само. — 
Арк. 97, 99 ,107).

...антологія українського письменства, І частина... — йдеться про працю: Antologie de la 
littérature ukrainienne jusgu’au milieu du Х І Х -iéme siècle. — Paris—Genève—Prague, 1921. — 
X X IV +143 .

Також «Економічна географія України» — 7 жовтня 1920 p. М.Грушевський звернувся з про
позицією до І.Фещенка-Чопівського: «Як організатор Українського соціологічного інституту, викону
ючи ухвалу ліквідаційних] зборів Комітету Незалежної України, я звертаюсь до Вас з пропозицією 
дати згоду на виданнє французького перекладу Вашої «Економічної географії України» під фірмою 
Українського соціологічного інституту. В разі згоди прошу доставити рукопис» (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 14. — Арк. 19). Того ж дня І.Фещенко-Чопівський відповів 
згодою на видання К Н УК «Економічної географії» в скороченому перекладі французькою» (Там 
само. — Спр. 65. — Арк. 201—202 зв.). У протоколі закінчення ліквідаційних зборів КНУК, що від
булися в Фесляу біля Відня 20 червня 1921 p., зафіксований звіт М.Грушевського про виконання ви
давничого плану комітету, прийнятого Українським соціологічним інститутом. У ньому, зокрема, зазна
чалося, що вже видано «Історію України» та «Антологію українського письменства», а також «куплено 
право на виданнє Економічної географії України Фещенка-Чопівського (Садов А. М.С.Грушевський і 
Комітет незалежної України... — С. 722). Переклад праці французькою здійснив І.Борщак, про що 
свідчить посвідка від 3 квітня 1920 р. про отримання гонорару в сумі 889 фр. франків (Ц Д ІА К  Украї
ни. — Ф . 1235. — Спр. 65. — Арк. 184). Через брак коштів видання не вийшло.

Натомість приготовлено кілька томів матеріалів до історії Української революції... — йдеть
ся про видання: Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917—1920. — 
I—IV. — Відень, 1921-1922. — T. І (1921); T. II (1922); T. III (1921); T. IV (1922). — 152 с., 2 0 4 с., 
160 с., 144 с.; Лозинський М. Галичина в 1918—1920 pp. — Відень, 1922. — 228 с. Ці праці опублі
кував Український соціологічний інститут на «засоби КН УК» (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет 
незалежної України... — С. 722).
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с. 281 ..Найвищої Ради Антанти, що засудила український нарід на неволю полякам і росі
янам —  див. коментар до статті «Щ е  один звільнений край». 

Почалось се з Галичини, за свободу котрої против засуду Антанти на віддання Галичини 
Польщі, а Буковини—Румуни «КНУК» уважав своїм обов'язком якнайрішучійше виступити... —
свій протест проти окупації Галичини рішеннями Найвищої Ради та подальших рішень конференції 
Комітет незалежної України оприлюднив у підготовленому М.Грушевським зверненні «До народів 
цивілізованого світу!» та його ж зверненні від імені Закордонної делегації У П С Р «З а  Галичину!» (див. 
у цьому томі).

...в маю 1919 р. рядом декларацій дала свою згоду на анексію Галичини Польщі, Буковини і 
Бессарабії — Румуни — намагаючись розірвати міжнародну ізоляцію і відшукати союзників для про
довження боротьби з російським більшовизмом за українську незалежність, С.Петлюра вдався до 
зближення з Польщею. Орієнтація на союз з Польщею розпочалася ще з кінця 1918 р. — початку
1919 p., коли в Варшаву була відправлена українська місія на чолі з В .Прокоповичем. Пізніше, 19 лю
того 1919 р. у порозумінні з міністром закордонних справ К.Мацієвичем С.Петлюра таємно відправив 
до Польщі місію полковника Б.Курдиновського. Наслідком роботи місії стало укладення 24 травня
1919 р. таємної військово-політичної угоди, яку Б.Курдиновський підписав з польським прем’єр- 
міністром, міністром закордонних справ І.Падеревським. З а  двома першими статтями угоди Україна 
погоджувалася на передачу Польщі Східної Галичини і Волині до р. Стир, а польська сторона 
зобов’язувалася в майбутньому визнати суверенітет УН Р і надати військову допомогу в боротьбі з 
більшовиками. І хоча угода не була реалізована, так як Б.Курдиновський не мав повноважень на під
писання подібного міжнародного акту, проте поляки не забарилися використати її на Паризькій конфе
ренції для підтвердження незацікавленості УН Р у східногалицьких землях. Угода І.Падеревського і 
Б.Курдиновського вплинула на думку підкомісії з польських справ, що виробляла Статут Східної Гали
чини. Іншим мотивом вступу в ці переговори польської сторони було її намагання максимально ослаби
ти монолітність українського політичного фронту.

Потім прийшла варшавська декларація 2 X II про далекоідучі уступки Польщі... —  деклара
ція від 2 грудня 1919 р. стала наслідком польсько-українських переговорів, які розпочалися 28 жовтня
1919 р. Українською дипломатичною місією в Речі Посполитій Польській на чолі з А.Лівицьким. В об
мін на територіальні поступки (визнання кордонів між обома державами по лінії р. Збруч) в декларації 
подані вимоги про визнання Польщею незалежності УН Р, укладення з нею військової і торговельної 
конвенції та надання допомоги зброєю й амуніцією. 7 грудня до Варшави прибув Головний отаман
С. Петлюра, підтвердивши правочинність декларації від 2 грудня, незважаючи на вихід з дипломатичної 
місії галичан. 22 грудня 1919 р. Міністерство закордонних справ УН Р повідомило усіх голів та послів 
дипломатичних місій України про хід переговорів з  поляками та їх наслідки (див. коментар до звернен
ня « До народів цивілізованого світу»).

...і тісний союз з нею, завершений угодою 22-го квітня... — польсько-українські переговори 
відновилися 11 березня 1920 р. На момент підписання Варшавської угоди Польща потребувала союз
ника у війні з радянською Росією і договірного закріплення за нею Східної Галичини та частини Волині, 
Україна — прориву міжнародної блокади через визнання своєї незалежності Польщею та військової 
допомоги у її відстоюванні. Уряд УН Р прагнув врегулювати відносини з Польщею, закриваючи інколи 
очі на жорстоке поводження польського окупаційного війська й адміністрації на захоплених західно
українських землях. На думку дослідників, стрижнем українсько-польського порозуміння був військо
вий союз двох держав у боротьбі проти більшовицької Росії.

У ніч з 21 на 22 квітня 1920 р. була підписана Варшавська угода (політична і торговельно-економічна 
конвенція) між Польщею та У Н Р, а в ніч з 24 на 25 квітня 1920 р. — таємна військова конвенція, яка 
передбачала початок польсько-українських військових дій проти більшовицького війська на території 
України. Див. коментар до статті « Україна, Польща й Росія».

с* 282 ...на зборах «КНУК», відбутих 25JV, було сконстатовано, що дальша політична 
робота комітету в його теперішнім складі являється неможливою... —  на загальних зборах Комі
тету, що відбулися 25 квітня 1920 p., було зазначено, що «К Н У К  вичерпав свою програму», та при
йняте рішення призначити ліквідаційні збори, які відбулися 18—31 серпня у Карлсбаді (Садов А. 
М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 718, 720—721).

...а науково-інформаційна може бути передана Укр[аїнському]  соціологічному] інстит[у- 
moei ]  як то  було передвиджено регуляміном комітету, прийнятим на падолистових зборах — 
йдеться про VII розділ «Регуляміну Комітету Незалежної України», прийнятий на загальних зборах 
комітету 10—12 листопада 1919 р. (з поправкою п. 4 розділу II, прийнятою 17 грудня 1919 p.): «Коли
б не було рішення в справі ліквідації, майно Комітету переходить на Український соціологічний інститут
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в Женеві або — коли б він не існував — по половині на Українське наукове товариство в Київі і на 
Наукове товариство імені Шевченка у Львові» (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної 
України... — С. 714). На ліквідаційних зборах КН УК 18—31 серпня 1920 р. було прийняте одноголос
не рішення: «В  справі ліквідації КН УК ухвалюється: згідно з побажаннєм регуляміну КНУК передати 
майно його і всі акти Українському Соціольогічному Інститутови, з тим, щоб він в границях матеріальної 
можливосте виконав видавничий план, прийнятий сими зборами»: видання «Історії України» М.Гру
шевського, «Антології українського письменства», «Економічної географії» І.Фещенка-Чопівського, 
праць П.Христюка та М.Лозинського з історії революції (Там само. — С. 721).

...в інтересах сеї економії рішено перенести друк книжок до Праги... — ще 18 лютого 1920 р. 
на загальних зборах КНУК, що відбулися у Празі, було ухвалено: « З  огляду, що засоби до Комітету 
напливають все слабше, Збори вважають потрібним можливо економізувати засоби Комітету, а для того 
видавничу роботу його перенести до котрогось з дешевших європейських центрів, яким збори вважають 
Прагу» (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 717—718). 24 лютого 1920 р. 
М.Грушевський повідомив членів КН УК у Парижі про перенесення головного осередку Комітету та 
його видавничої діяльності з Женеви до Праги, де друк видань коштував у 2 —3 рази дешевше ( ЦДІАК 
України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 65. — Арк. 51).

с. 283 ...але зажадав, ц^ліквідаціаЬй збори «КНУК» ще раз зібрались потім— прийняти спра- 
воздання з виконаня свого плану — такі збори дійсно відбулися в Фесляу неподалік Відня майже через 
рік після ліквідаційних — 20 червня 1921 р. На зборах були присутні М.Грушевський, О.Жуковський, 
М.Чечель і М.Шраг. П ятай учасник ліквідаційних зборів 19—31 серпня 1920 р. М.Шаповал прибути на 
це зібрання не зміг. Головним питанням став звіт організатора Українського соціологічного інституту про 
виконання видавничого плану КНУК, який згідно з  ухвалою ліквідаційних зборів перебрала на себе ця ін
ституція. Зважаючи на те, що УСІ виконав видавничий план, діяльність ліквідаційних зборів на цьому була 
завершена. Власне, протокол закінчення ліквідаційних зборів Комітету незалежної України став останнім 
документом в історії КНУК (Садов А. М.С.Грушевський і Комітет незалежної України... — С. 722).

Про Укр[аїнський]  соціологічний]  інститут, його засоби й плани, я писав до ваших часо
писей на початку сього року —  йдеться про звернення «В справі Українського соціологічного інсти
туту», написане в Женеві 12 березня 1920 р. (див. у цьому томі).

При киц& року подам знову — відомості про цю публікацію не виявлені.

Лист від проф[есора] М.Грушевського (20 березня 1921 р.)
Перші публікації листа виявлені в газетах: Америка (Філадельфія). — 1921. — Ч. 45. — 15 цвіт- 

ня. — С. 2 (під заголовком «Подяка і просьба»); Народна воля (Скрентон). — 1921. — Ч. 46. —
19 квітня. — С. 2 (без переліку пожертв); Свобода (Джерзі Ситі). — 1921. — Ч. 94. — 22 цвітня.
С. 2 (з додатком переліку пожертв). У кінці листа поданий підпис: М.Грушевський; на початку — міс
це і дата написання: Відень, 20 березня, 1921

Подається за найповнішим текстом у газеті «Свобода».

Публікація містить відомості про допомогу американських українців біженцям з Галичини, окупо
ваної Польщею, інтернованим воякам та українським студентам у Чехословаччині.

с. 283 Протягом останніх трьох тижнів по нинішній день я одержав такі ордери... — цей
перелік М.Грушевський повторює у листі «Від Мих[айла] Грушевського. До шановних земляків в 
Америці» (20 листопада 1921 р.) (див. у цьому томі).

с. 284 ..редакцією «Працям в Прудентополіс... —  перше число часопису «Праця» в Пруден- 
тополісі (Бразилія) за редакцією О.Марганця вийшло 22 грудня 1912 р. Після смерті О.Марганця у 
1913 р. газета виходила за редакцією Р.Криницького. Див. коментар до статті «Ліквідація Комі
тету незалежної України».

...сам я був в Празі востаннє в січні сього року... — про свій приїзд до Праги М.Грушевський по
відомляв у листі від 17 січня 1921 р. до професора Карлового університету Я.Бідло, під опікою якого за
лишив частину бібліотеки Українського соціологічного інституту та власних книг, покидаючи восени 1920 р. 
празький осідок УСІ (IP НБУВ. — Ф . 357. — №  69). Саме під час цього візиту до Праги, 25 січня
1921 p., з керівництвом історичного семінару Карлового університету була підписана офіційна угода про 
зберігання цієї книжкової колекції (Потульницький В.А. Наукова діяльність М.С.Грушевського в емі
грації (1919—1924 pp.) / / УІЖ. — 1992. — №  2. — С. 50). Про долю бібліотеки УСІ детальніше дме. 
коментар до звернення «В  ім я української культури і українського імени до всіх вірних дітей Украї
ни за океаном Український соціологічний інститут звертається з гарячим прошениям помочі».
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с. 285 В самій Чехи звідав він табір інтернованих в Лберф... — табори інтернованих українських 
вояків у Чехословаччині існували в Німецькому Яблонному, Ліберцях та Иозефові. «Український ро
бітничий табір в Ліберцях» був створений влітку 1920 р. В колишньому таборі для полонених росіян 
були зосереджені всі вояки-українці, які опинилися на теренах Ч С Р  після травня 1920 р. На 31 грудня
1920 р. загальна чисельність інтернованих вояків УГА в таборі становила 450 старшин, 563 стрільців, 
перебувало там також 66 жінок і 25 дітей. З  квітня 1921 р. чеська влада розпочала евакуацію ліберець- 
кого табору до Иозефова, яка закінчилася на початку грудня 1921 р. Детально див.: Павленко М. 
Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини, Румунії: ставлення 
влади та умови перебування. 1919—1924. — K., 2000. — С. 180—189; Срібняк І. Українці на чужині. 
Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, 
організація, культурно-просвітна діяльність (1919—1924 pp.). — K., 2000; Наріжний С. Українська 
еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. — Львів; Кент; Острог,
2008. — Частина перша. — С. 62—63 .Див. також «[Л и ст  до Українського музичного товариства 
« Запорожжя»  в Ньюарку] »  (29  квітня 1921 р .)

Тому табір в німецькім Яблоншм... —  починаючи з 1 червня 1919 p., чеська влада розпочала 
зосередження у таборі Німецьке Яблонне (Північна Чехія) особового складу кількох відділів УГА, які 
в травні були відтяті від її основних сил і під тиском польського війська відступили на Закарпаття. На 
кінець червня у таборі нараховували за різними даними від 4700 до 6400 осіб. Пізніше тут опинилася 
більшість військовиків-галичан, що перебували на теренах колишньої Австро-Угорської імперії. У табо
рі був відновлений військовий устрій частин УГА, всі українські відділи були зведені в «Українську 
бригаду в Німецькому Яблонному». До поліпшення становища інтернованих у таборі спричинилась 
діяльність Української військово-санітарної місії у Ч С Р, яка влітку 1919 р. виділила значні кошти на 
облаштування санітарних закладів, відрядила до табірного шпиталю лікаря міси, безкоштовно надсилала 
до табірної читальні книжки, надавала гуманітарну й грошову допомогу. Восени 1920 р. старшини Ні
мецького Яблонного створили спеціальний фонд для вдів і сиріт, потребами безпосередньо військовиків 
опікувалися «запомогові» комітети та комітет «Допомога». На початку грудня 1921 р. табір у Німець
кому Яблонному був ліквідований, а особовий склад Української бригади переведений до Иозефова. Із 
спеціальних досліджень див.: Карпус 3., Купцов A., Срібняк І. Табір інтернованих військ Української 
Галицької Армії в Німецькому Яблонному (Чехословаччина) у 1919—1920 pp. — K., 1999.

с. 286 Буду в сій справі писати до президента Масарика... — факсимільна копія листа від
23 березня 1921 р. за оригіналом з Архіву Інституту Т.Масарика зберігається: IP. НБУВ. — Ф . 357. — 
№  5. Опублікована: Чеські адресати Михайла Грушевського / /  Хроніка 2000. — K., 1999. — 
Вип. 29 —30. — С. 20—21. У ньому зазначалося: «Мой друг, ген. Жуковский, посетивший перед 
праздниками лагерь украинских интернированных в Либерце, чтобы передать собранные для них в 
Америке деньги, сообщил мне, что интернированные обеспокоенные перспективой перевода их в лагерь 
в Юзефове, где, по их словам, им грозит и более строгий личный режим, и некоторые материальные 
ухудшения. Пользуясь Вашим добрым ко мне отношением, я позволяю себе обратиться к Вам с по
корнейшей просьбой, если возможно, остановить этот перевод».

Всього в Чехословаччині тепер 450 студентів і студенток, з  того в самій Празі300... — по
дані відомості є надзвичайно важливими для вивчення історії українського студентства в Чехословач
чині початку 1920-х pp. Так, відомий дослідник української еміграції С.Наріжний наголошував на не
можливості встановлення точних даних про українське студентство в різних країнах Європи і в різні 
роки. Кількість же студентів у Чехословаччині на 1 березня 1924 p., за його відомостями, становила 
1896 осіб, з них у Празі — 1255 осіб (Наріжний С. Українська еміграція... — С. 71). Сучасний до
слідник О.Дуднік на основі аналізу різноманітних джерел встановив, що на 1923 р. у Чехословацькій 
Республіці перебувало приблизно 2500 студентів (Дуднік О.Я. Український студентський рух в емігра
ції (Центрально-Східна Європа, 20-ті роки X X  ст). Автореф. ... канд. іст. наук. — K., 2003). На 
початку 1920-х pp. Прага перетворилася на потужний осередок освіти для української еміграції, позаяк 
лише Чехословаччина визнала право абітурієнтів російських та українських гімназій на продовження 
навчання у вищих школах і забезпечила їх державне утримання. Активну участь у реалізації освітніх, 
наукових, мистецьких програм брав Президент Чехословацької Республіки Т.Масарик, з ініціативи 
якого був розроблений план «російської акції». Цей план передбачав національний характер розвитку 
науково-освітніх осередків для емігрантів колишньої Російської імперії, що дало змогу створити суто 
українські, російські, білоруські та інші установи й організації. Завдяки значній матеріальній підтримці 
чехословацького уряду, починаючи з 1921 p., у Празі була заснована низка українських наукових інсти
туцій і вищих шкіл, студентам останніх виділяли гарантовані стипендії (до 1927 р.) та іншу допомогу. 
Для централізації допомогової акції студентству з  різних джерел і розподілу коштів у Празі були ство
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рені спеціальні організації, серед них найдієвішими були Центральна допомога українському студентству 
(ЦеДУС) та Чесько-український комітет допомоги українським та білоруським студентам (Наріжний С. 
Українська еміграція... — С. 72—85).

Організувались вони в «Академічній громаді»  торік... — йдеться про Українську академічну 
громаду (УАГ) — найстаршу та найбільшу студентську організацію, засновану в Празі 1919 р. УАГ 
об’єднувала понад 1000 членів, при ній функціонували різноманітні секції, гуртки і товариства (На
ріжний С. Українська еміграція... — С. 77).

...американських методистів Юмка —  йдеться про молодіжну волонтерську організацію Y M C A  
(Young Men’s Christian Association — Союз християнської молоді), засновану в Лондоні в 1844 р. 
Джорджем Вільямсом. У 1919—1921 pp. підтримувала культурно-освітню роботу в таборах для військо
вополонених та інтернованих українців.

с. 287 По нараді в «Студентською поміччю» Академ[ічної]  громади... — йдеться про Україн
ське товариство «Студентська поміч» при Українській академічній громаді у Празі.

Прошу вашої підмоги для Українського соціологічного інституту... — звернення М.Грушев
ського щодо підтримки Українського соціологічного інституту, огляди його історії увійшли до цього тому: 
«Проект Українського соціологічного інституту», «В  справі українського соціологічного інституту», «Від 
Мих[айла] Грушевського. До шановних земляків в Америці» (20 листопада 1921 p.), « В ім’я української 
культури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном Український соціологічний інститут 
звертається з гарячим прошениям помочі!», « Від Українського соціологічного інституту» (див. тексти 
та коментарі до них).

...напр., капітальна історія Української революції, котрої вийшло вже дві книш, а д ав  дру
ку... —  йдеться про видання: Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917—
1920. — Відень, 1921-1922. — Т. I—IV (T. І (1921); T. II (1922); T. III (1921); T. IV (1922)). — 
152 с., 204 с., 160 с .,144с .

..лож іншими — перша історія Галичини за останні роки... — йдеться про видання: Лозин- 
ський М. Галичина в 1918—1920 pp. — Відень, 1922. — 228 с.

...історіяУкраїни... —  йдеться про видання: M.Hrushevsky. Abrégé de L ’histoire de L ’Ukraine. — 
Paris—Genève—Prague, 1920. — V I1+256.

...вибір письменства... —  йдеться про видання: Antologie de la littérature ukrainienne jusgu’au milieu 
du Х І Х -iéme siècle. — Paris—Genève—Prague, 1921. — X X IV +143 .

Підтримайте видавництво « Борітеся — Поборете!»... — упродовж вересня 1920 p.—лютого
1922 р. вийшли 10 чисел журналу — закордонного органу Української партії соціалістів-революціонерів. 
На їх сторінках М.Грушевський видрукував 10 статей і листів (див. у цьому томі). До проекту «Про
грами Української партії соціалістів-революціонерів (У П С Р )», якій було відведене шосте число журна
лу за лютий 1922 p., М.Грушевський підготував розділи: «Загальні завдання партії і сучасний момент», 
«Програма політична», «Програма культурна».

Згадалисьте при різдвяній коляді, що писав я про поміч нещасним вигнанцям... — йдеться про 
«Лист до американських українців» (16 грудня 1919 р.) (див. у цьому томі).

[Лист до Українського музичного товариства «Запорожжя» в Ньюарку] (29 квітня 1921 р.)
Подається за першодруком: Свобода (Джерзі Ситі). — 1921. — Ч. 180. — 4 серпня. — С. 4. 

Підпис: М.Грушевський. На початку тексту зазначені місце написання та дата: Відень, 29 квітня 1921.

Лист вміщений у рубриці «Дописі», яка розпочинається повідомленням: «Секретар Українського 
Музичного Товариства «Запороже» в Ньюарку, Н. Дж., п. Григорій Білецький просить нас о поміщен- 
нє отсих двох листів зі старого краю». Першим був поданий даний лист М.Грушевського, за ним — по
дяка голови товариства «Самопоміч» українського військового табору в Иозефові М.Хробака та секре
таря товариства Я . Пастернака (датована 2 червня 1921 р.). В останній підтверджено, що М . Грушевський 
надіслав з Відня разом з іншими коштами і 3000 чеських корон з допомоги, яку Українське музичне 
товариство «Запорожжя» в Ньюарку переслало на його руки для колишніх вояків Української Галиць
кої Армії, та висловлена щира вдячність землякам з Америки за підтримку.

с. 288 Нині одержав вашого чека на 3 350 чеських корон —  цю суму М . Грушевський називає у 
переліку пожертв, що надійшли на його руки впродовж лютого—липня 1921 p., у листі «Від Мих[айла] 
Грушевського. До шановних земляків в Америці» (20 листопада 1921 р.) (див. у цьому томі).

...будуть переслані грошима до наших вояків, інтернованих вЛіберці, в Чехословаки, а тепер 
перенесених до Юзефова... — про становище інтернованих українських вояків у таборі в Ліберцях та
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загрозу їх переведення до табору військовополонених у Йозефові, організацію допомоги в таборі, заходи 
М.Грушевського щодо вирішення долі інтернованих через Президента Чехословаччини Т.Масарика див. 
у цьому томі «Лист від проф[есора]  М.Грушевського» (20  березня 1921 р .) та коментар до нього.

Листи до молоді (Пам’яті иаидорожчих учеників і друзів: Івана Джиджори і Миколи Фе- 
дюшки - Євшана)

Подається за першодруком у журналі: Наш стяг. Неперіодичний орган соціалістичної української 
молоді. Видання Спілки об’єднаних соціалістичних громад молоді ім. Драгоманова (Відень). — 1921. — 
Ч. 1. — Серпень. — С. 15—28. Підпис: Михайло Грушевський. Автограф (рукопис, оригінал) статті без 
останніх трьох абзаців (закінчується фразою «круги радикально-демократичні се знають і шукають собі 
иньших інтелігентських») зберігається: ЦДІАК.України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 210. — Арк. 1—50. 
Відгук на статтю під заголовком «Грушевський про політику галицьких націоналістів» зі значними витя
гами поданий у газеті: Народна воля (Скрентон). — 1921. — Ч. 109. — 20 вересня. — С. 2.

Перше число журналу «Наш стяг», де була опублікована стаття, видане за підтримки М.Грушев
ського, про що він писав 1 листопада 1921 р. до американського приятеля пастора В.Кузіва: «Для 
драгоманівських громад добре було б, якби Ваш комітет постарав 25 $ на мої руки — на покриттє 32 000 
австрійських] корон, що я позичив їй на виданнє №  1 «Нашого стяга» в серпні» (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 8 зв.).

Публікація відразу викликала низку відгуків і пропозицій. Секретаріат Української соціал-демо- 
кратичної партії у Львові в листі від 19 листопада 1921 р. висловив побажання видати статтю окремою 
брошурою, так як «вона тут в краю сьогодні потрібна і навіть дуже» (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 553). У наступній кореспонденції від 2 січня 1922 р. лідери УСДП пові
домляли про фінансові проблеми, які унеможливлювали це видання.

М.Грушевський мав намір підготувати й наступний «лист», про що свідчить і прикінцева заувага 
«Далі буде». Декілька разів повертався до задуму, зокрема, повідомляв про це в листі до К.Студин
ського від 2 травня 1923 p., розмірковуючи, чи подати наступну частину до львівського «Громадського 
голосу», чи випустити окремою брошурою (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського 
(1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 99). З а  наступною корес
понденцією до К.Студинського від 4 серпня 1923 р. відомо, що «Громадський голос» погодився на 
публікацію. У зв ’язку з цим постала проблема доопрацювання першої частини, адже «дуже змінилися 
обставини за 2 роки! І дуже знеохотили мене до публіцистики взагалі» (Там само. — С. 119). Найві
рогідніше, намір продовжити «Листи до молоді» М.Грушевський так і не реалізував, як не була також 
опублікована перша частина праці окремою брошурою.

У листі автор наголошує на винятковій ролі української молоді, зокрема галицької, у суспільно- 
політичному житті. Цю публіцистичну працю М.Грушевський присвятив своїм учням: історику Іванові 
Джиджорі та літературознавцю Миколі Федюшці (Євшану). І.Джиджора помер 22 квітня 1919 р. від 
сухот (Хроніка Н ТШ . — Львів, 1920. — Ч. 63—64. — С. 54—56); М.Федюшка — 23 листопада
1919 р. від тифу (Шаповал М. Памяти погибших товаришів. М.Євшан (Замість некрольога) / /  Борі
теся — Поборете! — Відень, 1920. — №  3. — С. 62—64). У листі до В.Кузівау 1922 p. М.Грушевський 
писав: «Війна забрала якраз найблизших «дітей по духу», котрих виховав в попередніх часах. Був то 
Ів. Джиджора і Микола Федюшка-Євшан, найщиріші мої приятелі і найблизші духом ученики» (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 272). Співпраця і взаємини учителя, М.Грушев
ського, і учня, І.Джиджори, детально освітлена у їхньому взаємному листуванні: Листування Михайла 
Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2008. — Том 4: Листування Михайла 
Грушевського та Івана Джиджори /  Упорядкування, коментарі, передмова С.Панькова, В.Пришляк.

с. 2 8 8 ...«Драгоманівської громади» у Відні... —  громада постала 1921 р. з найстаршої студент
ської організації в еміграції — Віденської «Січі», «гуртувала симпатиків ріжних соціялістичних угрупу- 
вань». У 1922 р. її представники увійшли до складу президії Союзу «Голодним України». У листі до
В.Кузіва від 25 серпня 1921 p. М, Грушевський так характеризував цю громадську інституцію: ««Д ра
гоман. Громаді» я позичив трохи грошей з фондів Соціол. Інст., був би дуже рад, якби Ви щось для неї 
зібрали, щоб я міг покрити сю позичку. Хлопці щиро шукають дороги, не хочуть іти за большевиками 
сліпо, будучи соціялістами і навіть комуністами, — я вважаю, що в сій духовій роботі їм треба помагати. 
Все наше житє шукає нових доріг, і не можна вгадати, котра доведе до цілі, треба помагати всім, хто 
чесно, в бажанню добра народови шукає дороги» ( Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя 
Кузіва / /  Український історик. — 1995. — Ч. 1—4. — С. 194).
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с. 289 ...е книжці «Наша політика»  (1911) — передрук текстів, історія видання, яке поклало 
початок останнього конфлікту М.Грушевського в Н Т Ш  (1913 p.), та рефлексії на його вихід див.: 
Михайло Грушевський. Наша політика. Матеріяли до історії конфлікту в Н Т Ш  1913 року /  Упоряд. 
Л.Винар, Є.Пшеничний. — Нью-Йорк; Дрогобич, 2003; Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів,
2005. — Т. 2. — С. 251-324 ; 543-557 .

Не скажу, щоб весь сей інцидент полишив в мені дуже приємні спомини... —  свій стан після 
червневих зборів Н Т Ш  1913 p., на яких була оприлюднена брошура «Перед загальними зборами На
укового товариства ім. Шевченка» з  необгрунтованими звинуваченнями на адресу М.Грушевського, 
вчений образно-лаконічно змалював у листі від 18 (5) липня 1913 р. до свого учня І.Джиджори: «Я ще 
не зовсім вилизався, признаюсь» (Листування Михайла Грушевського. — Т. 4. — С. 266). Те ж саме 
він писав і в листі до сестри Ганни: «Я  при моїй згризливій вдачі ще не вилизався від несподіванки, яка 
мене спіткала на Загальних] зборах тов[ариства] Шевченка. Скільки не повторюєш собі, що від кле- 
вети і предательства ніхто не забезпечений, все-таки занадто часто підходить під серце образа і сум від 
такої «образи». В першій хвилі я оцінював сей інцидент з того боку, що нарешті ще за життя знято з 
мене те робоче ярмо, яке я так нерозважно взяв на себе 19 літ тому назад і що тепер я буду хозяїном 
свого часу — а поки б мене не випхали отак, може, й до смерти не здолав відв’язатися, все жаліючи тої 
праці, котру закопав у сім «смітнику Європи», бодай був здоров. [...] Я кінець кінцем не хотів би, щоб 
все верталось до старого, та на се й нема великих надій; дуже непевне, чи удасться вибити з позицій 
теперішніх хазяїв, а навіть і в сім разі я не хотів би знову бути «слугою до всього» в Товаристві. Може, 
се ілюзія, реакція против зневіри — але мені хвилями здається, що тепер відкривається нова сторінка 
мого життя, більш інтересна» (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 1425. — С. 152—153). 
Звісно, найуразливішою обставиною конфлікту 1913 р. для М.Грушевського була поведінка його учнів, 
зокрема автора анонімних брошур С.Томашівського. З  цього приводу під впливом і даної статті амери
канський приятель вченого В.Кузів писав: «Про відношення деяких Ваших «дітей» до Вас я чув ранше. 
Однак я був сеї думки, що Ви не богато звертаєте уваги на таку відплату. Така доля є пророків» ( ЦДІАК 
України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 576. — Арк. 80).

с. 291 ...подібні докори Драгоманова... — його остерігання перед « опортуністичним крутій
ством»  галицької політики... — ширше цю тезу М.Грушевський розкриває у статті «Драгоманов в 
політичнім і національнім розвитку українства» (див. у цьому томі).

с. 292 ...«зрада галичан» на фронті й перехід до Денікіна.... — див. у цьому томі коментар 
до «Листа від проф[есора]  М.Грушевського» (ЗО листопада 1919 p.).

...перехід до большевиюв... —  в умовах спішного відступу з Правобережжя денікінців, з якими 
УГА в листопаді 1919 р. підписала сепаратну угоду, в Гальцькій армії поширюються радянофільські 
тенденції. Напередодні нового 1920 р. Начальна Команда УГА залишила Вінницю і разом з добро
вольчими частинами відбула на Південь. У місті були залишені приблизно 9 тисяч хворих стрільців і 
пробільшовицьки налаштовані галицькі офіцери. У пошуках компромісів для порятунку небоєздатного 
війська та «визволення Галичини від польських займанців» у другій половині грудня 1919 р. колегія 
галицьких офіцерів, непідконтрольна Начальній Команді УГА, увійшла в тісні зв ’язки з головою під
пільного Подільського губпарткому КП (б)У  А.Хвилею. Був створений Революційний комітет УГА 
(так зв. «Вінницький ревком») у складі Г.Давида (голова), Н.Гірняка, М.Кураха, С.Шухевича, А.Му- 
зичка, В.Чайківського, М.Угрина-Безгрішного та ін. Він підготував проект договору, за яким УГА мала 
розірвати союз з Денікіним і проголосити себе Червоною українською галицькою армією (ЧУГА). 
Після видужання хворих стрільців та проведення реорганізації ЧУГА вона мала увійти до Червоної 
армії як автономна військова організація. Один із пунктів договору виключав можливість використання 
ЧУГА проти військ У Н Р та українських повстанських загонів. Командування Червоної армії 
зобов’язувалося забезпечити ЧУГА харчами, ліками та зброєю. Договір, підписаний 31 грудня 1919 р. 
Ревкомом УГА та місцевими представниками КП(б)У, УКП (боротьбистів) і лівих есерів, юридично
го статусу не мав. Вінницьку угоду не схвалила Начальна команда УГА, не ратифікував її і радянський 
уряд у Харкові. Договір з більшовиками, як і з Денікіним, був укладений таємно та без відома і згоди 
маси вояцтва. Його оприлюднили на віче 1 січня 1920 р. у Вінниці для того, щоб задекларувати відданість 
новому союзникові.

с. 294—295 ..ліс вхід німецького війська до Центральної Ради... і фактична ліквідація Цен
тральної Ради... — цей крок німецького військового командування на шляху зміни влади в Україні був 
спланований ще на початку квітня 1918 р. 23 квітня 1918 р. відбулася нарада послів Німеччини та 
Австро-Угорщини, уповноважених верховного командування цих країн і начальника штабу німецьких 
військ у Києві В.Ґренера, яка ухвалила остаточне рішення про підготовку перевороту. Дебати щодо 
втручання німецького командування у внутрішні справи УН Р, які тривали в Малій раді 27 —28 квітня,
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перервали німецькі вояки. Близько пів на четверту дня 28 квітня 1918 р. до зали засідань УЦ Р уві
рвався німецький підрозділ з метою арешту окремих урядовців, звинувачених у причетності до викра
дення впливового банкіра А.Доброго, який тісно співпрацював з німецькими партнерами. Січові 
стрільці, які охороняли приміщення, не перешкодили цій акції. Німецькі солдати наказали підняти руки 
вгору (М.Грушевський не підкорився команді) та вчинили принизливий обшук. Роззброївши присутніх, 
їх переписували і по одному дозволяли залишити залу засідань. М.Грушевського, який на той час меш
кав у будинку Центральної Ради, піддали домашньому арешту. Ця демонстрація німецької сили, як один
з елементів плану Ґренера щодо перевороту, була спрямована на деморалізацію членів Центральної Ради. 
Наступного дня, 29 квітня, коли У Ц Р зібралася на своє останнє засідання, М.Грушевський доповів, 
що опівночі його відвідав полковник Ф.Штольценберг, якому він висловив рішучий протест у зв ’язку з 
обшуками членів У Ц Р та вилученням паперів. Тим часом повернулася скерована до посла Німеччини 
А.Мумма делегація УЦ Р, яка мала повноваження заявити про готовність змінити уряд та переглянути 
земельний закон. Відповідь А.Мумма — «Z u spat!» («П ізно!») — остаточно визначила долю УЦР. 
Детально див.: Гай-Нижник П. Державний переворот 29 квітня 1918 p.: причини та перебіг захоплен
ня влади П.Скоропадським / /  УІЖ. — 2011. — №  4. — С. 132—164; Пиріг Р  Центральна Рада й 
німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий—квітень 1918 р.) / /  
УІЖ. — 2007. — №  2. — С. 47—63; Україна: Хроніка XXстоліття. Довідкове видання. Рік 1918. — 
K., 2005. — С. 168-176.

с* 295 Коротенький період влади Директорії в Києві при юнці грудня — на початках січня
1918—1919 р. був фактично добою військової диктатури січових стрільців... —  цю тезу М .Грушев
ський повторює і в приватному листі від 9 липня 1923 р. до американського приятеля Е.Фариняка: 
«Його [Петрушевича. — Упоряд.] взяв тепер в руки так званий генерал Коновалець, що був полков
ником У[країнських] Січов[их] Стрільців і воєнним (фактичним) диктатором у Київі за Винниченка і 
Петлюри (Директорії)» (Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  До друку приготував 
М.Антонович / /  Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. 125). Подібні характеристики по
дають у своїх працях також В .Винниченко, П.Христюк, Є.Чикаленко та ін.

Сам же Є.Коновалець, якому до прибуття до Києва Директорії й військового командування УН Р 
належала вся повнота влади в столиці як командиру Осадного корпусу, подає у своїх спогадах роз’яснення 
щодо перебігу подій від середини грудня 1918 р. до кінця січня 1919 р. та ролі в них Січових Стрільців. 
У них, зокрема, наголошував, що відсутність у лідерів Директорії чіткого та послідовного внутрішньо
політичного курсу, наростаючий новий військовий конфлікт з більшовиками спонукали Стрілецьку Раду 
виступити з пропозиціями щодо зміцнення державної влади шляхом встановлення військової диктатури: 
«Отже, щоб покласти край псевдоколективному безголов’ю влади, Стрілецька Рада запропонувала 
через д-ра Назарука Винниченкові переняти диктаторську владу та заявила йому, що Січові Стрільці 
підтримають його диктатуру, безоглядно йому підпорядкуються й будуть йому помагати в переведенні 
його політичної й соціяльної програми. Винниченко відмовився. Побачивши, що речник «большевиць- 
кого курсу» в Директорії не має відваги приняти повноту влади навіть при підтримці Армії, — себто, 
не вірить в успіх свого «курсу», ми звернулися до людини, яка мала яскраву фірму ворога большевиків, 
до С.В.Петлюри, гадаючи таким робом остаточно зректися думки про можливість порозуміння з  Сові- 
тами та з крайньою українською лівицею і рішитися на отверту війну з Росією при оголошенні військо
вої диктатури. Головний Отаман не хотів теж брати на себе всієї відповідальности й тоді виринув третій 
проект т. з. тріюмвірату, в якому мали взяти участь крім пок. С.Петлюри представники Стрілецької 
Ради, я й полк. Андрій Мельник. Цю думку винесено на т. з. державну нараду в Києві 16 січня 1919 р. 
Одначе, коли на згаданій нараді почали висловлюватися присутні члени Директорії, уряду та ріжних 
партій, то зразу заговорив такий Вавилон поглядів, що представники Стрілецької Ради побачили, що 
нічого не дасться зробити та що серед таких обставин катастрофа неминуча. Не очікуючи вже навіть 
дальшого ходу дискусії та висліду голосування, заявили вони, що знімають свою пропозицію» (Коно- 
валець Є. Причинки до історії української революції / /  Кучабський В., Безручко М., Коновалець Є. 
Золоті ворота. Історія січових стрільців. 1917—1919. — Львів; Рочестер, 2004. — С. 290—291).

Дійсно, оцінюючи ситуацію в країні як критичну, представники Січових Стрільців на державній 
нараді в Києві 16 січня 1919 р. висловилися за встановлення в Україні військової диктатури, яка сприй
малася як диктатура Січових Стрільців. Проте більшість учасників наради сприйняла цю пропозицію 
як авантюру і відкинула її.

...вони застановлялись над тим, чи дозволити Трудовому конгресові зійтись і радити, вони 
були всевластними хазяями Києва — про «диктатуру» Січових Стрільців та заміри «розігнати» Тру
довий конгрес згадує у своїх щоденникових нотатках за 17 січня 1919 р. і Є.Чикаленко: «Через два дні 
має зібратись «Трудовий конгрес», який по всім даним буде большевицьким по настрою. Кажуть, що
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військове командування наміряється, в такому разі, розігнати конгрес і оголосить військову диктатуру, 
але це, очевидно, не заспокоїть мас, а швидче прискорить прихід московських большевиків і січовикам 
доведеться з боєм одходити до Галичини» ( Чикаленко Є. Щоденник (1918—1919). — K., 2004. —
С. 206). Причини таких намірів пояснював В .Винниченко: «Отамани без церемоній, майже отверто 
радились і між собою й з членами Уряду, що робити їм, отаманам, з  Трудовим Конгресом, коли він ви
явиться лівим або схоче висловитись проти самостійності України: розігнати його, чи виловити з його 
найлівіщих, а останнім пригрозити, щоб не були лівими?» (В .Винниченко. Відродження нації. — Київ; 
Відень, 1920. — Ч. III. — С. 234).

З а  спогадами одного з січових стрільців, О.Назарука, саме чутки про те, що Трудовий конгрес 
може схилитися до співпраці з більшовицькою Росією, підштовшували їх до рішення розігнати цей 
форум: «Як опісля показалося, були це неправдиві вісти. Але пустити між Січових стрільців вістку, що 
щось загрожує самостійності Української Держави, значило все одно, що кинути бомбу між ними. Зараз 
зібралася Стрілецька Рада, на яку покликано й мене. Та й вирішила — розігнати Трудовий Конгрес, як 
тільки покажеться, що вістки ці правдиві» (цит. за:. Ковальчук М. На чолі Січових стрільців. Військово- 
політична діяльність Євгена Коновальця в 1917—1921 pp. — K., 2010. — C. 81).

Є.Коновалець, якого на той час не було в Києві, підсумовуючи, писав «Вістки про бажання чи 
навіть постанову Січових Стрільців знасилувати волю народу, висловлювану його представниками на 
Конгресі, який скликала законна державна влада, є легендою, що зродилася з провокаційних наклепів 
ворогів Січового Стрілецтва» (Коновалець Є. Причинки до історії української революції / /  Кучаб- 
ський В., Безручко М., Коновалець Є. Золоті ворота... — С. 298). Зрозуміло, що М.Грушевському 
навіть такі гіпотетичні наміри залишили неприємний слід у пам’яті.

В стрілецьких споминах читав я згадку про те, як саме під час фарсу гетьманського « вибору»  
відділ січових скорострілів... перебив би сю фарсу, чи ні, залежала доля перевороту — однозначно 
встановити, на які спомини посилається М.Грушевський, на сьогодні не вдалося. В опублікованих на час 
написання цього листа М.Грушевського спогадах чи нарисах про Січових Стрільців подібну версію по
дає В.Кучабський (В.К. Січові Стрільці (їх історія й характер). Нарис / /  Вперед (Львів). — 1920. — 
Ч. 65. — 19 марта. — С. 3 - 4 ;  Ч. 66. — 20 марта. — C. 3 - 5 ;  Ч. 67. — 21 марта. — C. 3 - 4 ) .  Як 
безпосередній учасник подій 2 8 —29 квітня 1918 p., В.Кучабський висловлює лише гіпотетичну думку 
про можливий поворот ситуації, що склався на той час: «Німецькі сили в самому Київі можна було ра
хувати на ЗО 000 люда при сильній артілєрії. Але, не вважаючи на таку чисельну перевагу — Стрільці 
ні на один мент не вагалися би вдатися в бій, тим більше, що у вуличних боротьбах грає головну ролю 
не скількість, а якість вояків. Коли взяти під увагу незвичайне психічне напруження, у якому були тоді 
Стрільці і справді нечуваний бойовий запал, який каже надіятися, що Стрільці боролися би тоді безумно — 
та, коли добре оцінити збройну піддержку Стрільцям з боку населення, яке звернуло на них свої очі, як 
на одиноких оборонців революції й демократизму, — то можна припустити, що під час самого перево
роту і в найблищий день за ним, Стрільці були б майже без сумніву зліквідували гетьманський пере
ворот і викинули німців з  Київа» (В.К. Січові Стрільці... — Ч. 65. — 19 марта. — С. 4).

Про замір зірвати церемонію помазання П.Скоропадського на гетьмана, застосувавши артилерію, 
згадує і Р.Дашкевич: «По полудні [29 квітня] на Софійську площу, до якої прилягав Михайлівський 
манастир, почали приходити люди із цирку. Сот. Дашкевич повідомив про це команду полку. Начальник 
штабу полк. Мельник питав, чи батарея може розігнати людей, які збиралися під пам’ятником Б.Хмель
ницького. [...] Команда полку СС не могла на власну руку рішитися, що робити. Це був полк, чекав 
також на накази, а тих наказів не було, бо не було кому ті накази давати. [...] На Софійський майдан 
вийшла процесія із Софійського Собору. У цей час в ’їхала на Софійський майдан кулеметна сотня під 
командою сот. Черника, яка дістала наказ переїхати з казарм при вул. Львівській до казарм при вул. Те- 
рещенка, де містився штаб полку. Сотня переїхала біля зібраних людей під пам’ятником Б.Хмельниць
кого, а дві двоколки з кулеметами повернули до Михайлівського манастиря, де була батарея. Відбулося 
все спокійно. На майдані відбувся молебінь, а далі люди почали розходитися. Ген. Скоропадського про
голошено гетьманом. Безперечно, що батарея могла б розігнати ціле те зібрання під пам’ятником Б.Хмель
ницького, але це не змінило б ситуації. З а  гетьманом Скоропадським стояло німецьке командування. 
У Києві було зібрано на цей час біля 30.000 німецького війська, з яким тих 3.000 Січових Стрільців не 
могли мірятися» (Дашкевич Р. Артилерія Січових Стрільців у боротьбі за Золоті Київські ворота. — 
Нью-Йорк, 1965. — С. 45—46). З  цими спогадами Р.Дашкевича, які під псевдо Р.Дивний виходили 
у Відні у 1920 р. та 1921 р., так само міг бути знайомий М.Грушевський на час написання цієї статті.

Найвірогідніше, відповіддю на «закид» М.Грушевського в «Листах до молоді» та окремі мемуари 
стали пізніші спогади Є.Коновальця «Причинки до історії української революції» (Прага, 1928). 
У «Передмові до видання з 1928 р.» Є.Коновалець писав: «Довкола подій з-перед ледве кількох літ
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починає творитися легенда й поодинокі випадки з того часу є вже тепер окутані такою густою сіткою 
переказів, що за нею гине сам історичний випадок. [...] Нав'язуватиму свої спомини до закидів проти 
Січових Стрільців, що грозять закорінитись у громадянській думці сьогочасного громадянства та пере
йти до історії» (Коновалець 0 .  Причинки до історії української революції. — Видання 2-ге. — Б.м.: 
Накладом Проводу Українських націоналістів, 1948. — С. 3). У самих спогадах він наголошував, що 
саме розгубленість керівництва Центральної Ради спричинила повну дезорганізацію стрілецтва, що мало 
фатальні наслідки в день державного перевороту: «Того ж самого дня [29 квітня] для зміцнення сторо
жі біля Центральної Ради завізвано з касарні при Львівській вулиці сотню скорострілів, якою коман
дував бл. п. сотник Черник. Як відомо, сотник Черник переходив з 12-ма скорострілами Софійський 
майдан саме в момент помазання Скоропадського в гетьмани. Лише безоглядна військова дисципліна 
сотника Черника, який тільки те знав, що йому наказано явитися перед Центральну Раду, казала йому 
спокійно перейти Софійський майдан. Це був останній момент, в якому можна було раптовим енергійним 
виступом завернути біг подій, бо німці не були би встигли прийти на поміч Скоропадському та його 
однодумцям. Прогаяння того моменту є також виною вищої української команди м. Києва, уряду 
й президії Центральної Ради, яких гетьманський переворот так налякав і збентежив, що вони не були 
в силі дати нам якихсь ширших директив» (цит. за: Коновалець Є. Причинки до історії української 
революції / /  Кучабський В., Безручко М., Коновалець Є. Золоті ворота... — С. 268—269). Про 
дійсні плани німецького комадування — розігнати У Ц Р та ліквідувати У Н Р — попереджував М.Гру
шевського під час особистої зустрічі і О.Скоропис-Иолтуховський. Проте голова У Ц Р не прислухався 
до цих осторог, відповівши: «Побачим, що нам історія покаже!» (Чикаленко Є. Щоденник (1918— 
1919). — С. 5 4 -5 5 ).

Се одна з деталів сього моменту, коли від того, чи січові стрільці... дадуть німцям перевести 
ліквідацію його, і заведення гетьманського режиму, залежала його доля —  цей висновок М .Грушев
ського позбавлений об'єктивності, а детальна реконструкція подій 2 8 —30 квітня 1918 р. до певної міри 
спростовує його. Спираючись на спогади учасників тих подій, які так само носять суб'єктивний характер, 
та інші історичні джерела, сучасні дослідники стверджують, що керівництву У Ц Р та урядовцям У Н Р 
було відомо не лише про підготовку перевороту, але і його точну дату. Спогади Є.Коновальця засвідчу
ють, що Стрілецька Рада ще за два тижні до перевороту мала відомості про план повалення Централь
ної Ради. Спроба поінформувати про це керівництво У Ц Р (І.Лизанівського, М.Чечеля, М .Ш рага) не 
дала жодних наслідків, і січові стрільці не отримали будь-яких вказівок з цього приводу. З а  кілька день, 
стурбований цією бездіяльністю командир полку УСС Є.Коновалець особисто повідомив М.Грушев
ського про підготовку перевороту, на що голова У Ц Р відповів, що «нічого лякатися, що він сам навід
увався у німецькому командуванні й говорив з представником німецького командування полковником 
Штольценбергом, та що він має певні відомості, що Центральній Раді рішуче нічого не грозить. Лише 
ця виразна й категорична заява голови Центральної Ради була причиною, що напад німців на бу
динок Центральної Ради (28  квітня)  заскочив нас неприготованими. Проф. Грушевський корис
тувався тоді таким авторитетом у нас, що після його заяви ми закинули думку зміцнити охорону Цен
тральної Ради та поставили, як звичайно, лише почесні стійки. Вістка про заняття Центральної Ради 
відділом німецького війська й про скандальне поведения того відділу з членами Центральної Ради, 
а зокрема з проф. Грушевським, якому молодий комендант казав тримати довший час «руки вверх», — 
дійшла до нас саме під час засідання Стрілецької Ради. Наслідком її було, що в касарнях Січових 
Стрільців оголошено воєнне поготівля» (Коновалець Є. Причинки до історії української революції / /  
Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання. 1917—1967. — Чікаго, 
1969. — С. 405—406). Див. також.: Гай-Нижник П. Державний переворот 29 квітня 1918 p.: при
чини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським / /  УІЖ. — 2011. — №  4. — С. 160—164; Дов
бня В. Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917—1920 років: організація та 
правові засади діяльності. — K., 2002. — С. 33—46; Ковальчук М. На чолі Січових стрільців... —
С. 45—49; Хома І.Я. Військова та громадсько-політична діяльність 1-го полку Січових Стрільців 
(березень—квітень 1918 р.) / /  Держава і армія. — Львів, 2011. — С. 90—96.

Ліквідація Центр[альної 1 Роли сталась таким чином, що, на жадання німецького команду
вання, січові стрільці... перейшли до касарень на Львівській улиці, а будинки Цетр[альної]  Ради 
зайняла гетьманська сторожа — 29 квітня відбулося останнє засідання Центральної Ради під по
силеною охороною Січових Стрільців, які організували оборону будинку У Ц Р й очікували відповідних 
наказів. В газеті «Киевская мысль» так описували ці дії Січових Стрільців: « З  4 год. дня до будинку 
Центральної Ради з'явились стійки [караули] січових стрільців. Поступово стійки посилювались. Біля 
під'їзду Ради були встановлені кулемети. Згодом увесь квартал Центральної Ради був оточений січо
вими стрільцями. Прохід через Володимирську вулицю був заборонений. На розі Фундуклеївської та
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Володимирської вул. та на інших перехрестях цього кварталу виставлені були кулемети» (цит. за.: Дов
бня В . Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917—1920 років... — С. 39).

У той же день внаслідок державного перевороту гетьманом України був обраний П.Скоропадський. 
Командування та особистий склад стрілецького полку не отримали жодних розпоряджень, що не до
зволило їм вжити надзвичайних запобіжних заходів для попередження перевороту. Зосереджені у 
Києві німецькі військові сили багатократно перевищували січових стрільців, тому об’єктивно надій на 
успішну ліквідацію перевороту не було. Гетьман П.Скоропадський на особистій зустрічі запропонував 
Є.Коновальцю, щоб січові стрільці перейшли в його службу. Після розмови з гетьманом Є.Коновалець 
відразу провів переговори й з німецьким командуванням, яке поставило ультиматум: або беззастережне 
визнання Гетьмана Скоропадського, або роззброєння. Після цих переговорів приблизно о 24 год. з 29 
на ЗО квітня начальник штабу 1-го полку УС С А. Мельник віддав наказ зняти стрілецьку охорону з 
будинку Центральної Ради та перейти до розміщених на передмісті Луцьких казарм. Під охорону 
взяли голову УЦР. ЗО квітня Є.Коновалець зібрав Раду старшин, участь у якій взяв і М.Грушевський, 
на якій переважною більшістю голосів було вирішено скласти зброю і розпустити полк. Відразу після 
завершення засідання Є.Коновалець відбув зустріч з німецьким військовим командуванням, на якій 
поінформував про умови роззброєння і поставив вимогу гарантувати недоторканність М.Грушевському. 
Роззброєння було проведене ЗО квітня 1918 р. (Довбня В . Січові Стрільці київського формування у 
визвольних змаганнях 1917—1920 років... — С. 33—46; Хома І.Я. Військова та громадсько-політична 
діяльність 1-го полку Січових Стрільців... — С. 90—96).

...котрі ширше оповідаю в своїх споминах з історії Української революції.,. —  друга частина 
«Споминів» М.Грушевського, опублікована С.Білоконем за автографом (Київ. — 1989. — №  8 —11), 
охоплює період від переїзду історика з Казані до Москви у вересні 1916 р. до вересня 1917 р. На першо
му аркуші тексту цієї частини вгорі праворуч нотатка автора: «В Ішлі, 12.1.1922 я зачав се писати на 
бажання Маринці. На випадок друку треба дати провірити по інших матеріалах і викинути, що, може, 
ще не надається до друку» (Грушевський М. Спомини. Частина II /  Публікація та примітки С.Біло- 
коня / /  Київ. — 1989. — №  8. — С. 146 (примітка 1)). Ця згадка в «Листах до молоді» надзвичай
но важлива до історії написання «Споминів», що відтворюють добу Української Центральної Ради. Вона 
свідчить, що задум зафіксувати в мемуарах події У Ц Р виник у вченого раніше (щонайменше на час 
написання «Листів» влітку 1921 p.), аніж він зміг розпочати його реалізацію, і, звісно, «оповідаю» у 
даному випадку слід сприймати як намір. Це підтверджується і пізнішими відомостями з листа Михай
ла Грушевського до Олександра Олеся від 23 січня 1923 p.: «Хотілось сповнити свій старий замір — 
написати свої спомини про ті 14 місяців, котрих кращих і трагічнійших, мабуть не було і не буде в життю 
нашого народу» (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто,
1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — С. 244). Незаперечними свідченнями щодо часу 
написання спогадів про добу У Ц Р є помітки автора в тексті другої частини, зроблені після опису по
жежі у вагоні, в якому він на початку березня 1917 р. прибув до Києва: «С . 77—100 написані в Китаїві, 
14—16.VIII.924», «29.V III.926» та «Китаїв, 1926.20.Х» (див.: Білокінь С. Видання «Споминів» 
М.Грушевського: історія рукопису та видання / /  Український археографічний щорічник. Нова серія. — 
K., 2010. — Вип. 15. — С. 697—714). О т е ,  основна частина спогадів про добу У Ц Р була написана 
впродовж 1924—1926 pp., хоча їх план-начерк вчений зробив раніше у своїй статті « З  недавнього ми
нулого», опублікованій на початку 1922 р. у львівському тижневику «Письмо з Просвіти» (див. у 
цьому томі).

с. 296 В одній зі своїх статей згаданої книжки... — йдеться про статтю «Малі діла», з якої 
М. Грушевський цитує наступні три абзаци («Се відбилось [...]» /  «Я пам’ятаю [ ...]» /  « Батьки поста
вилися [...]») (Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 2. — С. 2 8 8 —289).

с. 297 ...акт Счинського... — йдеться про студента Львівського університету Мирослава Сі- 
чинського, який 12 квітня 1908 р. під час аудієнції вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького. 
Цій події М.Грушевський присвятив статтю «Кров» (Там само. — С. 363—367; 571—573).

...смерть Коцка.., — кульмінаційним пунктом боротьби за самостійний український університет 
у Львові, клич до якої М.Грушевський кинув ще 1897 р. своєю статтею в «Ділі» «Добиваймося свого 
університету!», став 1910 p. 1 липня на нелегально скликаному віче українських студентів у результаті 
сутички з польськими студентами та поліцією був смертельно поранений і того ж дня помер у крайово
му шпиталі Адам Коцко. На похороні, що відбувся 5 липня на Личаківському кладовищі, М.Грушевський 
виступив з прощальним словом, а невдовзі — з публіцистичною статтею «Над свіжою могилою» (Там
само. — С. 412-413; 5 9 3 -5 9 4 ).

...і гасло « Самостійної України» ... — йдеться про протиріччя між «старими» і «молодими» 
радикалами — представниками створеної у Львові в жовтні 1890 р. Русько-української радикальної
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партії. Перемогою «молодих» стало внесення в партійну програму радикалів постулату політичної само
стійності України, обґрунтованого у праці Юліана Бачинського «Україна irredenta» (1895) (див.: Гри
цак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини / /  Записки Н Т Ш . — Львів,
1991. — T. С С Х Х ІІ: Праці історико-філософської секції. — С. 71—110). Дме. також коментар до 
статті «Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства».

с. 301 ...так , власне, аргументувати справу було поручено галицькій делегації, висланій до 
Парижа... — див. коментар до «Листа від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 p.). З  новітніх публікацій, які детально розкривають цей сюжет, див.: Дацьків І. Ди
пломатія З У Н Р  на Паризькій мирній конференції 1919 р. / /  УІЖ. — 2008. — №  5. — С. 121—137.

Переїздячи через Галичину в квітні 1919 р. ... — 31 березня 1919 p. М.Грушевський виїхав з 
Кам’янця-Подільського на конференцію II Інтернаціоналу в делегації від партії українських соціалістів- 
революціонерів. З а  декілька днів він дістався Станіславова, «пробувши два тижні в новій Галичині» (до
15 квітня 1919 p.). Перед від’їздом подав до місцевої газети «Нове життя» статтю «Привіт», опубліко
вану 17 квітня 1919 р. 18 квітня 1919 р. історик прибув до Праги (див. у цьому томі статті « Привіт»  
та «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий
1920 р . ) »  та коментарі до них).

Від Мих[айла] Грушевського. До шановних земляків в Америці (20 листопада 1921 р.)
Вперше опублікована в американській газеті: Народна воля (Скрентон). — 1921. — Ч. 145. —

13 грудня. Підпис: М.Грушевський. Місце та дату написання автор зазначив наприкінці тексту: У Від
ні дня 20 листопада, 1921. Те саме: //Америка (Філадельфія). — 1922. — Ч. 49. — С. 2. У хроні
кальній замітці «Український Соціологічний Інститут» наголошувалося: «Організатор Інституту, 
М. Грушевський, удався 20.ХІ. з  покликом до Українців в Америці, звертаючи їх увагу на видання УСІ, 
особливо інтернаціональної серії, і просячи їх підтримки. Від висліду сього заклику залежатиме близша 
діяльність УС І» (Борітеся — Поборете! — 1921. — №  10. — С. 31—32). Відомості про публікацію та 
реакцію американських українців на це звернення містить лист К.Кузіва до М. Грушевського від 29 груд
ня 1921 p.: «Листа Вашого, що був друкований в «Народній волі», «Свобода» не помістить, занадто 
«большевицький», але сподіваюсь, що они щодо продажі книжок будуть помагати» (Ц Д ІА К  Украї
ни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 576. — Арк. 20). І хоча не всі американські газети видрукували цю 
відозву М.Грушевського, це не зупиняло його. У кореспонденції до В.Кузіва від 15 березня 1922 р. він 
сповіщав про свої наміри щодо допомоги Україні: «Коло нас сумно і тяжко. З  України йдуть відомосте 
прикрі до неможливосте. Руїна і голод. Мабуть, прийдеться знову писати відозву до укр[аїнських] 
часописей Америки — хоч вони й не надрукували моєї відозви з 2 0 /Х І»  (Там само. — Спр. 266. — 
Арк. 70). Цей останній лист засвідчує, що М.Грушевський не завжди мав відомості щодо публікацій 
його статей, листів і відозв в українських часописах Америки.

Подається за публікацією в «Народній волі».

Стаття належить до тематичного блоку звернень і листів, що висвітлюють історію Українського 
соціологічного інституту (див. коментар до « Проекту Українського соціологічного інституту» ) .

с. 303 ..львівського «сВпереду»... —  вперше під назвою «Письмо до редакції» лист опублікова
ний у газеті: Вперед (Львів). — 1921. — Ч. 202. — 3 листопада. — С. 3. Невдовзі автор здійснив 
передрук під заголовком «До редакції «Вперед»-у у Львові» в журналі: Борітеся — Поборете! (В і
день). — 1921. — №  10 (Жовтень — Грудень). — С. 30—31 (див. у цьому томі).

«Вперед» — робітнича газета, орган Української соціал-демократичної партії. Перший номер 
вийшов 17 грудня 1911 р. Відтоді виходила у Львові у 1911—1913 pp., 1918—1922 pp., 1924 p., 1929 p., 
1931 p., 1933 p., 1934 p. Серед відповідальних редакторів — В.Левинський (1911—1912), Ю.Бачинський 
(1913), П.Буняк (1918—1922, 1931), Є.Гуцало (1918—1919) та ін. Див. : Передирій В. Вперед І  І  
Українські часописи Львова: 1848—1939. — Львів, 2002. — Т. 2 :1901—1919. — С. 433—439.

Справді, мене і моїх найближчих товаришів з колишньої Президії Укр[ахнської]  Центральної 
Ради т а  її уряду закликувано вертатись на Україну —  на підставі архівних джерел сучасні дослід
ники, зокрема Р.Пиріг, детально реконструювали всі заходи М.Грушевського щодо можливого повер
нення в Україну, пропозиції, висловлені йому на початку 1921 р. О.Шумським і делегацією уряду У СРР 
на радянсько-польських переговорах у Ризі в лютому 1921 р. (Пиріг Р. Життя Михайла Грушевського: 
Останнє десятиліття (1924—1934). — K., 1993. — С. 5—35). Проте рішення Політбюро Ц К  КП(б)У 
були категоричними: «Высказаться протав приезда Грушевского на Украину» (25 січня 1921 p.), «При
знать приезд Грушевского на Украину в настоящее время несвоевременным» (26 квітня 1921 р.) (Ми-
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хайло Грушевський. Між історією та політикою (1920—1930-ті роки): Збірник документів і матеріа
лів. — K., 1997. — С. 17).Див. також у цьому томі листи «Д о  редакції «Вперед»-у уЛьвові»  та 
« До земляків в Америці» (11 лютого 1924 р .) і коментарі до них.

...ширше розвинув у с т а т т і в ч . і  нашого органу «Борітеся—Поборете!»... — йдеться про 
статтю «Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання» (вперше опублікована: Борітеся — 
Поборете! (Відень). — 1920. — №  1 (Вересень). — С. 1—51) (див. у цьому томі).

...витяги з його справоздання, надруковані вч.9 « Борітеся — Поборете»...  — з метою з ’ясу
вання можливості легалізації У П С Р в Радянській Україні за завданням Закордонної делегації У П СР 
М.Чечель відбув 23 червня 1921 р. з Відня до Москви та Харкова. 8 липня він прибув до Москви, де 
зустрічався з О.Шумським. Задля зустрічі з  Х.Раковським та Д.Мануїльським, а також заарештова
ними членами Ц К  У П СР, він прибув до Харкова. Питання про легалізацію есерів позитивно вирішене 
не було. 5 серпня М.Чечель виїхав з Харкова, а 27 серпня прибув до Відня. У своєму звіті детально 
описав свої зустрічі та питання, які обговорювалися на них. Див.: Чечель М. Звідомлення з моєї коман- 
діровки на Вкраїну / /  Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — Ч. 9 (Липень — Вересень). —
С. 7 —16.

..моє справоздання з  сих переговорів в ч. 10 «Борітеся»... — йдеться про лист «До наших спроб 
співробітництва з УСРР. До В[исоко]поважаних товаришів М.В.Левицького, пов[новажного] пред
ставника] У СРР, Ю.С.Новаковського, гол[ови] торговельної] місії, Д.Е.Кудрі, пред [ставника] 
Вукоспілки в Празі» (29 жовтня 1921 р.) (вперше опублікований: Борітеся — Поборете! (Відень). —
1921. — №  10 (Жовтень — Грудень). — С. 2 8 —30) (див. у цьому томі).

...в одвертім листі до голови укр[аїнського]  уряду Раковського... —  йдеться про «Відкритий 
лист Мих[айла] Грушевського, закордонного делегата У П СР, голові Ради народних комісарів Україн
ської Соціалістичної Радянської Республіки Х.Г.Раковському» (15 листопада 1921 р.) (вперше опуб
лікований: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1921. — №  10 (Жовтень — Грудень). — С. 1—8) (див. 
у цьому томі).

с. 304  ...«На село»  в ч. 4 « Борітеся»... — йдеться про статтю «Н а село! (Чергові завдання 
української трудової інтелігенції)» (вперше опублікована: Борітеся — Поборете! (Відень). — 1920. — 
№  4 (Листопад — Грудень). — C. 1—19) (див. у цьому томі).

При вам бажанні працювати на Радянській Україні, я далі лишаюсь за кордоном... —  ці самі 
думки звучать і в листі М.Грушевського до Е.Фариняка від 16 грудня 1923 p.: «Я на Україну свій по
ворот рішив ще позаторік, кілька разів мене туди закликали, але я не бачив пригожих обставин для 
праці там, а міг щось зробити тут» (Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  До друку при
готував М.Антонович / /  Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. 130).

с. 306 ...працює в Українськім соціологічнім інституті... — див. у цьому томі статті і 
звернення, присвячені проблемам УСІ, та коментарі до них: « Проект Українського соціологічного 
інституту», «В  справі Українського соціологічного інституту», «Від Мих[айла] Грушевського. До ша
новних земляків в Америці» (20 листопада 1921 p.), «В  ім’я української культури і українського імені 
до всіх вірних дітей України за океаном. Український соціологічний інститут звертається з гарячим про
шениям помочі!», «Від Українського соціологічного інституту».

. . j e  просив вашої помочі на продовження діяльності Укр[аїнського] соціологічного] інсти
туту , котрому, ліквідуючись, переказав свою роботу Комітет нез[алежної]  України — див. у 
цьому томі статтю «Ліквідація Комітету незалежної України» та коментар до неї.

З  лютого і до липня було разом 16 таких присилок, а саме... — дані перших 8 позицій подані 
також у публікації: «Лист від проф[есора] М.Грушевського» (20 березня 1921 р.) (див. у цьому томі).

с . 307 Укршгіськт музикит[оварист]ва «Запорожжя» в Ньюарку3 350к[орон]ч[еських]... — 
звіт про призначення цих коштів М. Грушевський подав у « [Листі до Українського музичного товариства 
«Запорожжя» в Ньюарку]» (29 квітня 1921 р.) (див. у цьому томі).

...перше справоздання про план розходування було мною подане в часописях в цвітні... — див. 
у цьому томі «Лист від проф[есора] М.Грушевського» (20  березня 1921 p.).

...у своїй інтернаціональній серії... — інформацію щодо цієї серії М.Грушевський подав у допо
віді «Український соціологічний інститут і дослідча катедра історії України — загальної й української» 
від 14 березня 1924 p.: «В  серії інформаційній інтернаціональній (на французькій мові) 2 книги — ко
ротка історія України, написана мною [M.Hrushevsky. Abrégé de L ’histoire de L ’Ukraine. — Paris— 
Genève—Prague, 1920. — V II+256]; антольогія української літератури до Шевченка включно, укла
дена мною і моєю донькою К. Грушевською [Antologie de la littérature ukrainienne jusgu’au milieu du 
Х І Х -iéme siècle. — Paris—Genève—Prague, 1921. — X X IV +143] (що працювала весь час разом зо 
мною в УСІ і була моєю найблизшою помічницею в сій роботі), з передмовою звісного французького



506 КОМЕНТАРІ

філолога А.Мейє» (Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: 
Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 205).

...«Антології укр[аїнської]  літератури до смерті Шевченка».,, —  Anthologie de la littérature 
ukrainienne jusqu'au milieu du X IX  siècle /  Aves un avant-propos de M.A.Meilet. — Paris—Genève—Prague,
1921. — X X IV +143 .

c. 308 ...найславнішого французького лінгвіста проф. Мейе... — Мейє Антуан Поль Жуль 
(1866—1936) — французький учений-славіст, професор Колеж де Франс, іноземний член В У \Н  за 
спеціальністю мовознавство (з 1924 p.).

...і моєю інформаційною вступною статтею ... —  йдеться про передмову до «Антології» під 
назвою «La littérature ukrainienne, son nom, son développement, ses époques» («Українська література, її 
назва, розвій, періоди»). Сучасний передрук за збереженим машинописом українською мовою (від
сутній фрагмент у перекладі з  французького першодруку) див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів,
2008. — Т. 11 /  Упоряд. Г.Бурлака. — С. 213—224.

..з'явилось коротке справоздання про «Антологію»  проф. Римського університету Фес- 
т а ... —  в огляді «Український Соціологічний інститут» (Борітеся — Поборете! — 1921. — 
№ 1 0 . — С. 31—32) також подана інформація про відгуки на франкомовні видання УСІ, зокрема: 
«Видання випущені в інтернаціональній серії, на франц. мові, дійсно викликали заінтересованнє і при
знание спеціялістів. Римський проф. Феста в «Rivissa dell'Instituto per L'Europa Orientale» відізвавсь 
про «Антольогію» з великою похвалою, не тільки як про інструктивну річ, але й «взірець тонкого і до
брого смаку». Проф. Е.Бернекер, оден з визначнійших сучасних славистів, витаючи вихід сеї книги і 
похвалюючи вірний добір матеріялу, висловлює тільки жаль, що її не випущено також і по німецьки, бо 
вона б «дуже послужила українській справі» і т. д.».

...вийшло три томи про Велику Україну в pp. 1917—1918, написам ПХристюком... —  йдеть
ся про видання: Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917—1920. — Відень, 
1921-1922. — Т. І-ІІІ (T. 1 (1921); T. II (1922); T. III (1921)). — 152 с., 204 с., 160 с.

...томІУ, теж давно готовий, не може появитись з то ї ж причини недостачі коштів —  з при
воду виходу цього тому М.Грушевський не раз звертався за допомогою до своїх американських прияте
лів. Так, 25 серпня 1921 р. у листі до В.Кузіва вчений писав: «Я мусів припинити друк Історії революції 
Христюка — хоч се єдина скільки небудь повна і об'єктивна праця, яку можна протиставити ворожим 
брехням» (Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва //Український історик. — 1995. — 
Ч. 1—4. — С. 193). У листі за 10 грудня 1921 р. знову звучить прохання «роздобути» 50—60 $ для 
друку IVтому праці П.Христюка (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 22 зв.). 
Том вийшов наприкінці 1922 р.

...книга про Галичину в pp. 1918—1920, написана д-ром МЛозинським.,, — Лозинський М. 
Галичина в 1918—1920 pp. — Відень, 1922. — 228 с.

„.том, присвячений Драгоматвському женевському гурткові й початком укр[пінського]  со
ціалістичного руху... —  йдеться про працю: 3  починів соціялістичного руху. Мих[айло] Драгоманов 
і женевський соціялістичний гурток /  Зладив М.Грушевський. — Відень, 1922. — 212 с. До видання 
увійшла праця М .Грушевського « З  починів українського соціалістичного руху. Начерки і фрагменти» 
(передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2009. — Т. 9. — С. 8 6 —198).

..«моя велика книга про « початки громадянства»... —  Грушевський М . Початки громадянства. 
Генетична соціологія. — Відень, 1921. — 328 с.

..Я.Старосольського «Теорія нацл»,.. —  Старосольський В . Теорія нації. — Відень, 1922. — 228 с. 

...а книга [М,]ІЛІрага про минувшину і будуччину держави ще «чекав» —  Книга вийшла 
1923 р.: Шраг М. Держава і соціялістична суспільність. — Відень, 1923. — 224 с.

Досі вийшли чч, 1—5 і 7—9, ч, 10 вийде за кілька день, але ч, 6... досі не могло появитись через 
бракгроша... — видання виходило впродовж 1920—1922 pp. (1920 p.: №  1 (Вересень); №  2 (Ж ов
тень); №  3 (Листопад); №  4 (Листопад—Грудень); №  5 (Грудень); 1921 p.: №  7 (Лютий—Березень); 
№  8 (Квітень—Червень); №  9 (Липень — Вересень); №  10 (Жовтень — Грудень); 1922 p.: №  6 
(Лютий)). У шостому номері був опублікований проект «Програми Української партії соціалістів-рево- 
люціонерів», «загальну часть, розділ політичний і культурний» якої підготував М.Грушевський (Листи 
М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д.Антонови
ча при УВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Публікація М.Антоновича / /  Український історик. — 1969. — 
Ч. 4. — С. 95). У листі до Т.Починка від 12 січня 1923 р. М.Грушевський повідомляв: ««Борітеся» 
випустили ми останнє число за лютий 1922, в марті, і більше не могли, бо виданнє влізло в великі довги, 
а кошти друку дуже здорожіли від літа; рік тому можна було випустити одно число за 40—50 долярів, 
а тепер треба 120—150 долярів!» (Там само. — С. 83).
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с. 309 За друп чотири долари дістане мої книги по історії українській і всесвітній, які вийшли 
т у т , за кордоном, разом сім книг... — за бібліографічними покажчиками уточнено, що « Дніпросоюз» 
упродовж 1919—1921 pp. видав 6 книг М.Грушевського: 1) Культурно-національний рух на Україні в 
X V I—XV II віці. Вид. 2-е. — [Відень]: Дніпросоюз, 1919; 2) Про старі часи на Україні. Коротка іс
торія України (Для першого початку). Вид. 6-е. — [Відень]: Дніпросоюз, 1919; 3) Всесвітня історія. 
Приладжена до програми вищих початкових шкіл і низших кляс шкіл середніх. — Київ: Дніпросоюз, 
1920; 4) Всесвітня історія в короткім огляді. [Приладжена до програми вищих початкових шкіл і низших 
кляс шкіл середніх]. — Частина 2. — Київ: Дніпросоюз, 1920; 5) Ілюстрована історія України. — Київ; 
Відень: Дніпросоюз, 1921; 6) Історія України. Приладжена до програми вищих початкових шкіл і низ
ших кляс шкіл середніх. — Київ; Відень: Дніпросоюз, 1921.

Цю ж цифру (6 книг) називає і сам М.Грушевський у листі до Т.Починка від 26 липня 1923 p.: 
«[...] я став торгувати книгами своїми, тою часткою, котру дістав замість гонорару від «Дніпросоюза» 
(6 книг)» (Листи М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островського. З  ма- 
теріялів Музею-архіву ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Коментар і примітки 
М.Антоновича / /  Український історик. — 1970. — Ч. 1—3. — С. 168).

Сьомою книгою, як уточнює далі в статті М.Грушевський, була «Історія України-Руси» (Том VIII, 
Частини III: Хмельниччина в розцвіті (1648—1650). Видання друге, повторене), видана наприкінці
1921 р. (на титулі: 1922 p.). Огляд відгуків на ці видання див.: Тельвак В. Діяльність Михайла Грушев
ського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років / /  Історіографічні дослідження в 
Україні. — K., 2008. — Вип. 18. — С. 183-184.

..лож ними історія Хмельниччини 1643—1650, котрої єдиний примірник, випущений перед 
большевицькою революцією, зацілів у мене і тепер передрукований — історію цієї, третьої, частини 
VIII тому «Історії України-Руси» М. Грушевський подав у « Вступному слові» до неї, датованому 1 груд
ня 1921 р. (Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — K., 1995. — T. VIII. — Ч. III. — 
С. 4). Детально див. у цьому томі коментар до статті «Життя Михайла Грушевського від ви
буху війни».

Ще за один долар може дістати обидві французькі книги, випущені досі У[країнським]  с[о~ 
цюлогічним] інститутом —  йдеться про видання: M.Hrusheusky. Abrégé de L ’histoire de L ’Ukraine. — 
Paris—Genève—Prague, 1920. — V II+256; Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du 
X IX  siècle /Aves un avant-propos de M.A.Meilet. — Paris—Genève—Prague, 1921. — X X IV +143 .

Н а Новин рік (1 січня 1922 p.)
Вперше опублікована в часописі: Письмо з Просвіти. — Львів, 1922. — Ч. 5—6. — 15 січня. — 

С. 37—38. Підпис: Михайло Грушевський. В кінці зазначена дата: 1 січня 1922.
Подається за першодруком.

Публікація належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного характеру, вміщених 
у цьому томі (див. коментар до «Листа від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 р .)) .

с. 310 ...редакція « Письма з  "Просвіти ’» ... — йдеться про відроджене періодичне видання 
Товариства «Просвіта» у Львові, літературно-просвітній тижневик «Письмо з «Просвіти»». Виходив 
у 1876-1879  pp.; 1891-1894 pp.; 1907-1914 pp.; 1921-1933 pp. Редактор (на 1921 p.) — В.До- 
рошенко.

...щоб я, як колишній основатель і співробітник українських часописів для народу «Село» 
і «Засів»... — український народний ілюстрований тижневик для селян і робітників «Село» виходив у 
Києві з 3 вересня 1909 р. по 24 лютого 1911 р. Заснований з ініціативи М.Грушевського організацій
ними заходами Ю.Тищенка. Офіційні редактори-видавці — Г.Ямпольська, І.Малич, В.Товстоніс. 
Фактичним редактором та активним дописувачем до «Села» був М.Грушевський: у 76 числах газети 
вчений опублікував 84 статті (передрук див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 3. — 
С. 231—412). Газета закрита внаслідок цензурних та адміністративних утисків. Наступником «Села» 
став ілюстрований народний тижневик «Засів» (4 березня 1911 р. — 24 серпня 1912 р.) Редактори- 
видавці — В.Товстоніс, О.Степаненко. Газети виходили за підтримки українського мецената В.Сими- 
ренка. Детально історія видань висвітлена у працях: Панькова С. Михайло Грушевський та народна 
газета «Село» у світлі мемуарних та епістолярних джерел / /  Український історик. — 2004—2005. — 
Ч. 3—4; 1. — С. 25—46; Тищенко-Сірий Юрій. Перші наддніпрянські українські масові політичні 
газети (1909—1912). — Нью-Йорк, 1952; Ткаченко І. Видання українського народного тижневика
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«Засів» у Києві (1911—1912) / /  Рукописна та книжкова спадщина України. — K., 2004. — Вип. 9. — 
С. 2 9 —45; Його ж. Науково-видавнича діяльність М.Грушевського під наглядом органів влади Росій
ської імперії (1907—1914 pp.) / /  Український історичний журнал. — 2011. — №  6. — С. 55—67.

с. 311 ...котрі я видав у Києві під час війни a копії, крадькома спорядженої в тих актів по
кійним українським патріотом і приятелем трудового народу Н.Молчановським —  йдеться про 
видання: Матеріяли до історії Кирило-Мефодїївського брацтва. Признання кирило-мефодіївців /  
Приладив до друку М.Грушевський / /  Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814—1914). — K., 1915. — 
С. 99 —256 (передрук: Грушевський М . Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 8. — С. 387—528). З а  
оцінкою упорядників повного корпусу матеріалів Кирило-Мефодіївського товариства, збірка М.Гру
шевського на той час була «найповнішою публікацією документів слідчої справи кирило-мефодіївців» 
( Бутич М. З  історії підготовки до друку збірника « Кирило-Ме^одіївське товариство» у трьох томах. 
Український археографічний щорічник. Нова серія. — Київ; Нью-Йорк, 2004. — Вип. 8 /9 . — С. 797). 
Публікацію цих матеріалів М.Грушевський здійснив за копією з двотомної слідчої справи, що зберіга
лася в архіві київського, подільського та волинського генерал-губернатора. Копія була виготовлена з 
ініціативи начальника канцелярії генерал-губернатора Н.В.Молчановського, для чого він спеціально 
підшукав глухонімого переписувача. Детально див. коментар до статті «Сторіччя Великого 
українця».

Видання фонду «Учітеся, брати мої»... —  видавничий фонд, заснований 1921 р. при товаристві 
«Просвіта» у Львові з ініціативи довголітнього голови товариства (1896—1906) Юліана Романчука на 
відзначення 60-річчя від дня смерті Тараса Шевченка. До керівного складу фонду входили І.Раков- 
ський — голова, В.Дорошенко — заступник голови, Ф.Федорців — секретар, В.Бачинський, М.Га- 
лущинський, С .Ш ах — члени. Фонд формувався шляхом збору з  кожного без винятку українця Гали
чини невеликої вкладки. Впродовж 1921 р. було зібрано 1 736 821 польську марку, за які видано
4 книжки: Рудницький С. Україна — наш рідний край (1921); Возняк М. Кирило-Методіївське брац- 
тво (1921); Голубець М. Начерк історії українського мистецтва (1922); Дорошенко В. Шевченкова 
криниця (1922). Фонд існував до ліквідації «Просвіти» у 1939 p., його заходами вийшла в світ низка 
книг, зокрема праці з історії українського театру в Галичині С.Чарнецького, української народної сло
весності Ф.Колесси, історії української козаччини І.Крип’якевича та ін.

З  недавнього минулого
Вперше опублікована в часописі: Письмо з Просвіти. — Львів, 1922. — Ч. 7 —8. Підпис: М и

хайло Грушевський. В кінці зазначена дата: 1 січня 1922. Під назвою «Спогади минулого (Селянство 
вреволюції)» стаття передрукована у виданні: Український історик. — 2002. — Ч. 1—4. — С. 375—379. 
Час написання статті співпадає з початком роботи М.Грушевського над другою частиною «Споминів» 
(12 січня 1922 p.), які відтворюють період перебування історика на засланні у Москві та початковий 
період діяльності Української Центральної Ради (див. коментар до статті «Листи до молоді»). 
Сама ж праця « З  недавнього минулого» є коротким начерком зазначеного розділу мемуарів, у яких 
вчений вже детально розписує сюжети, окреслені схематично у цій статті (пор.: Грушевський М . Спо
мини /  Публікація та примітки С.Білоконя / /  Київ. — 1989. — №  8. — С. 103—126).

Подається за першодруком.

« З  недавнього минулого» належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного харак
теру, вміщених у цьому томі (див. коментар до «Листа від М.Грушевського [у  відповідь на запро
сини до Америки] »  (2  вересня 1919 р .)) .

с. 312 ..висловлених у попередній с та т т і (див. вступну в ч. 5—6 ) думок... — йдеться про 
статтю М.Грушевського «Н а Новий рік», опубліковану в часописі «Письмо з  Просвіти» (Ч. 5—6. —
15 січня. — С. 37—38) (див. у цьому томі).

Я жив тоді на засланні в Москві, куди мене переведено з Казані восени 1916 року — за «Спо
минами» М. Грушевського та архівними джерелами вчений прибув до Москви 11 вересня 1916р. Деталь
ніше див. у цьому томі коментар до статті «Життя Михайла Грушевського від вибуху війни».

Хоч мене тримано « під пильним доглядом поліції»... — у Москві М.Грушевський перебував 
під «гласним наглядом», результати якого (донесення про поведінку, агентурні повідомлення про сте
ження, контакти та поїздки) відбилися в документах Московського охоронного відділення. Про цей 
«пильний догляд» свідчить і телеграма начальника Київського губернського жандармського управління 
О.Шределя від 27 жовтня 1916 р. начальнику охоронного відділення Москви: «У зв ’язку з переїздом 
у м. Москву відомого українського ідеолога професора Михайла Сергійовича Грушевського і присутніс
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тю там українського письменника Володимира Кириловича Винниченка, за слухами, що циркулюють у 
м. Києві серед студентів-українців, там організується за участю цих осіб центр для керівництва українською 
роботою в Росії. Повідомляючи Вам викладені відомості, прошу про наявні у Вас дані з  цього питання 
ставити мене до відома» (цит. за: Щербак М., Щербак Н. Жандармсько-поліцейські документи ЦДІАК 
України про політичну діяльність М.С.Грушевського / /  Студії з архівної справи та документознавства. — 
2002. — Т. 8. — С. 182). Детально московський засланський період, який запам’ятався щотижневими 
зголошеннями телефоном до чиновника, що «завідував «политическими»», М.Грушевський описав у 
«Споминах» (Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  8. — С. 104,106).

...я постійно бував як між нашим українським громадянством... — після «довгого посту», як 
образно охарактеризував своє заслання в Симбірську та Казані, М.Грушевський активно включився в 
життя української громади в Москві. Окремим зустрічам, проектам, творчим задумам він відводить 
особливе місце у своїх «Споминах», зокрема зазначаючи: «Мій приїзд з свого боку підняв почуття і 
енергію московських українців. Я з охотою прилучився до сих планів і взагалі заявив з свого боку всяку 
готовність приложите свої сили до того, щоб змобілізувати місцеві українські сили й зробити їх про
дуктивнішими» (Там само. — С. 108).

...всі українські видання, всі інституції були позакривані... —  31 липня 1914 р. уряд запро
вадив військову цензуру, на початку січня 1915 р. за наказом начальника Київської військової округи 
київський губернатор видав розпорядження про припинення на весь час військового стану всіх українських 
періодичних видань. У результаті протягом серпня 1914 р. — січня 1915 р. були закриті українські ви
дання: «Рада», «Українська хата», «Маяк», «Літературно-науковий вістник», «Україна», «Записки 
Українського наукового товариства», «Дзвін», «Сяйво», «Світло», «Рілля», «Наша кооперація» таін.

Потайки (Vнелегально») мешкав В Винниченко — свої зустрічі з В.Винниченком у Москві 
М.Грушевський досить детально описує у «Споминах» (Там само. — С. 107—109,121—122). Так як 
спогади були написані після Української революції та еміграційного періоду, які характеризувалися і 
тісною співпрацею, і численними непорозуміннями цих двох діячів українського руху, у мемуарах мос
ковські зустрічі з В.Винниченком «припорошені» негативними відтінками взаємин 1917—1924 pp. Це 
підтверджується і змістом листа вченого до американського приятеля Т.Починка від 5 липня 1923 p.: 
« На жаль, я мав нагоду пізнати його в політичнім житто як непоправного, необчислимого амбітника, для 
котрого Україна тільки арена для його влади і блеску» (Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фон
ду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д.Антоновича при УВА Н  у Нью-Йорку, С Ш А  /  
Публікація М.Антоновича / /  Український історик. — 1969. — 4 .4 .  — С. 97).

Наїздив зчаста до своєї родини С.Петлюра... —  див. детально: Грушевський М . Спомини / /  
Київ. — 1989. — №  8. — С. 107.

с. 312—Ъ\Ъ Перебував Аіїршяський... О.Са/ііковський... — детально ці зустрічі М.Грушевський 
описав у «Споминах» (Там само. — С. 107—124).

с. 313 ..Лбрамовин-Бурчак... —  йдеться про Леоніда Івановича Абрамовича (псевдо — Л. Бур
чак), який належав до українського літературно-громадського гурту Москви, об’єднаного навколо 
журналу «Украинская жизнь». М.Грушевський називав його «визначною силою по літературі» (Там 
само. — С. 107).

..Маевський... — у своїх спогадах М.Грушевський подає важливі відомості до біографії відомого 
московського видавця Осипа Альбіновича Маєвського, який упродовж 10 років (1910—1918) у влас
ному «Книгоиздательстве И.А.Маевского» випустив приблизно 100 видань, зокрема 1-ше видання 
(у 22-х томах) творів свого знайомого часів проживання в С Ш А  Джека Лондона та 20 томів 2-го ви
дання. У співпраці з  О.Маєвським М.Грушевський мав намір реалізувати задумані проекти видання 
світової класики в українському перекладі та «різних українських творів старших часів». «Довідавшись 
про мій приїзд і набравши з чуток великого поняття про мої організаційні здібності, він скоро мене від
шукав, познайомився й почав намовляти до організації акційної спілки для укр[аїнських] видань», — 
згадував М . Грушевський (Там само. — С. 111). Для організації спілки ініціатори зібрали декілька за 
сідань, уклали статут, розпочали збір коштів, провели перемовини з майбутніми авторами (Г.Чупринкою, 
О.Олесем, А.Кримським, О.Косач (щодо творчої спадщини Лесі Українки)) та друкарнями. Проте 
«революційна хвиля все спинила» (Там само. — С. 122).

..дов'язаний український журнал « Промінь» . . .  — детально про роботу щодо організації цього 
видання див.: Грушевський М. Спомини І  І  Київ. — 1989. — №  8. — С. 109—110,123). Через «не
легальне» становище титул неофіційного редактора «Променя» мав В .Винниченко, офіційного — 
Л.Г.Сологуб. Упродовж листопада 1916 р. — березня 1917 р. вийшли 10 чисел журналу у п’яти випус
ках. На його сторінках М.Грушевський опублікував 6 публіцистичних праць^« Проголошення польської 
самостійності», « Розширення автономії Галичини: Смерть ціс[аря] Франца-Иосифа», «НаСвят-вечір»,



510 КОМЕНТАРІ

«Перспективи нового життя», «Н а страшний суд», «Чергова справа» (передруки: Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 4 9 3 -5 2 7 ).

...світив на кождій сторінці білими плямами від цензорського олівця... — цю саму фразу 
М.Грушевський використовує у своїй мемуарній розповіді про цензурні утиски щодо змісту журналу: 
«[...] він світив білими плямами, страшенно коштував і спізнявся — бо цензорові треба було посилати 
все вже вискладане, а він вичеркував без милосердя [...]. Особливо терпіли мої писання» ( Грушевський М. 
Спомини / /  Київ. — 1989. — №  8. — С. 110).

Приїздив до нас Максим Горький, радити в справі видавання задуманого ним радикальною 
дневника... —  зустрічі з М.Горьким у справі організації випуску щоденної газети «Луч» відбулися в 
листопаді 1916 р. На цих «сходинах», що проходили в помешканні О.Саліковського, були М.Грушев
ський, В .Винниченко, А.Кримський та декілька співробітників «Променя». «Він виложив свою плат
форму: об'єднання дійсно опозиційних, то значить пораженчеських течій, почавши від лівих лібералів і 
далі до соціалістів, і організація щоденного органу, аналогічного з місячником «Летопись», що став ви
ходити перед тим. Вказував, що по його відомостях [...] є багато елементів, настроєних дуже ворожо 
против тодішнього уряду і двору, отже, належало б зібрати і згуртувати всі сі елементи на боротьбу з 
режимом», — згадував М.Грушевський (Там само. — С. 117). У проектованому виданні передбачали 
український відділ, на завідувача яким обговорювали кандидатури М.Славинського та О.Лотоцького. 
Вихід газети, за образним висловом М.Грушевського, «випередила» революція. Так само історичні по
дії 1917 р. не дали змоги довести до кінця і справу з виданням збірника «Україна і Москва в їх духо
вному житті», над проектом якого співпрацювали М.Грушевський і М.Горький. На підставі відомого та 
нововиявленого взаємного листування цей сюжет висвітлений у праці: Мельниченко В. Михайло Гру
шевський: «Я оснувався в Москві, А рбат55». — М., 2005. — С. 365—387.

3[а]їздив пізніший диктатор російський Керенський... —  М.Грушевський детально описує у 
«Споминах» свою участь у «сходинах», (вірогідно, масонської ложі), організованих О.Керенським у 
Москві в листопаді 1916 р. ( Грушевський М . Спомини І  І  Київ. — 1989. — №  8. — С. 110).

.. Jмонархісти вроді кн[язя] Юсупова т а  Пуришкевича думали врятувати монархію, вбивши 
царського фаворита Распутіна... —  у своїх «Споминах» М.Грушевський подає епізод про вбивство 
у грудні 1916 р. Григорія Распутіна та висловлює власні міркування щодо впливу цієї події на подальшу 
історію імперії: «[...] тільки убивство Распутіна дало відчути, що старий лад хитається. [...] Великі 
князі, що підняли руку на брудного царициного фаворита, не підозрівали, що вони в нім убивають під
ставу самого монархізму» (Там само. — С. 119—120).

с. 314 Не лаг я інакше, як письменно нагадати Керенському найпильніші справи... — під час 
наступного візиту О.Керенського до Москви на початку березня 1917 p., вже як міністра юстиції Тим
часового уряду, М.Грушевський, незважаючи на всі заходи, не зміг добитися аудієнції з ним. Тому всі 
«найпильніші потреби українського життя», насамперед — необхідність негайного звільнення адміні
стративно висланих галичан, організація української школи, впровадження української мови в держав
них установах України, вчений подав у письмовому вигляді (машинописна копія листа, паралельно наді
слана П.Стебницькому (IP НБУВ. — Ф . 244. — №  254), опублікована у виданні: Мельниченко В. 
Михайло Грушевський: «Я оснувавсь в Москві, Арбат 55». — С. 404—405). Коротка замітка про 
звернення М.Грушевського до О.Керенського опублікована в газеті «Русское слово» (1917. — 
10 (23) березня).

Ці ж самі вимоги щодо висланих галичан-українців були висловлені в редакційній статті « Наши 
требования» (О т украинских организаций), що відкривала №  1—2 журналу «Украинская жизнь» за 
1917 р. Стаття була підготовлена за участю М.Грушевського, підписана Спілкою українських федера
лістів, Московським комітетом українських соціалістів-революціонерів, редакціями журналів «Украин
ская жизнь» та «Промінь», Українською секцією товариства слов'янської культури. Питання про долю 
засланих галичан і заручників М.Грушевський порушував ще раніше в серії своїх публіцистичних праць 
під назвою «И з украинской жизни», видрукуваних у харківській газеті «Утро» у грудні 1915 р. (пере
друки: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 431—438).

...тіснім покоїку, уділенім їй київським магістратом в Педагогічному ллузел... — з 12 березня 
1917 р. за сприяння члена Виконавчого комітету Ради об'єднаних громадських організацій М.Порша 
Центральна Рада отримала приміщення в будинку Педагогічного музею, спорудженого за проектом 
архітектора П.Альошина у 1911 р. (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. — K.,
1996. — Т. 1. — С. 39, 41). У спогадах М.Грушевський так описав свій перший візит до цього «по
коїку»: «Центральна рада для своїх зібрань дістала від міської думи в Педагогічнім музеї нібито дві 
кімнати, а, властиво, одну, котра була потім моїм кабінетом, коли Ц. рада заволоділа всім будинком; 
а друга — се був темний коридорчик, куди виходили двері з  усіх кімнат. Коли збиралось більше публі
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ки, то там стояли «запорожці», а в властивім покої стояв стіл і кілька лавок навколо. Так виглядало 
приміщення, в котрім я застав се будуче українське правительство, для ширших зборів воно діставало 
дозвіл користуватись великою залою музею — властиво, теж невеликою лекційною залою, гарно уря
дженою, з амфітеатром на яких двісті людей, невеликою галереєю і подіумом (сценою), на котрім стояв 
президіальний стіл і кафедра. Але на такі прилюдні зібрання прийшов час тільки пізніше, а поки Ц. рада 
тислася в згаданих двох покоїках» ( Грушевський М. Спомини //Київ. — 1989. — №  8. — С. 135).

У таких умовах У Ц Р працювала до серпня 1917 p., позаяк основні приміщення будинку займала 
Київська учбова округа, Педагогічний музей з бібліотекою та Військова школа льотчиків-спостерігачів. 
Після ліквідації корніловського заколоту школу перевели до Євпаторії, отож приміщення Центральної 
Ради значно розширилися.

...m. зв. « Товариства українських поступовцю» ... —  йдеться про Товариство українських по
ступовців (Т У П ) — міжпартійну громадсько-політичну організацію, що діяла у Наддніпрянській 
Україні у 1908—1917 pp. і об’єднувала українських діячів на платформі автономії України та конституційно- 
демократичного ладу. До керівного органу (Ради ТУ П ) входили Є.Чикаленко, С.Єфремов, Д.Доро
шенко, Ф . Мату шевський, Л.Старицька-Черняхівська та ін. Близько 60 осередків (громади ТУ П ) 
діяли по Україні, у Петербурзі й Москві. Діячі товариства відіграли важливу роль в утворенні УЦР. 
М.Грушевський також належав до ТУП-у, намагався притягнути «старших» до роботи в УЦ Р. Але з 
піднесенням Української революції прийшов до переконання, що «стара гвардія» не встигає за новими 
радикальними вимогами моменту, їхні національні постулати зведені до мінімуму. Тому розійшовся зі 
своїми поміркованими ліберально-демократичними приятелями й пристав до радикальніших і молодших 
українських есерів ( Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  9. — С. 108—109; 113). Де
тально про роль ТУП-у в заснуванніУ Ц Р та відносини з її провідником див.: Нариси історії Української 
революції 1917—1921 pp.: У двох книгах. — K., 2011. — Книга перша. — С. 9 6 —113.

...українським національним конгресом... —  завдання та підсумки конгресу М.Грушевський 
висвітлив у статтях «Н а Всеукраїнський з ’їзд!» та «По Українськім національнім з ’їзді, 6 —8 квітня» 
( Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2007. — Т. 4. — Кн. І. — С. 11—12; 20—22), підготовку 
та проведення форуму описав у спогадах ( Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  9. — 
С. 119—124), у яких день виборів голови У Ц Р називав «моїм тріумфальним днем — найбільшої по
честі, котрої я коли-небудь зазнавав у житті» (Там само. — С. 122).

Не кликам, не прошені з*явилися селянські депутати на з*їзд, уряджений київським (росій
ським )  комітетом... —  йдеться про Обласний (крайовий) з ’їзд рад робітничих, солдатських і селян
ських депутатів Південно-Західного краю, що відбувся 23—27 квітня 1917 р. у Києві. Першого дня 
з ’їзд працював як нарада за участю приблизно 80 делегатів та понад 200 селян, запрошених до Києва 
Ц К  Селянської спілки. Від початку роботи форуму представники українського селянства категорично 
виступили проти обмеження прав селянських депутатів — по два на кожний повіт, запропонованого 
російськими есерами. М.Грушевський детально прокоментував цей сюжет у своїх спогадах: «Н а [...] 
23 квітня було призначено той «краєвий з ’їзд робітничих, солдатських та селянських депутатів», скли
каний київською Радою робітничих і селянських депутатів. «Селянська спілка» оповістила своїх членів 
аби приїздили в можливо більшім числі, з мандатами спілок, тому що організатори з ’їзду дали таке по
яснення, що до участі будуть допущені представники організацій. Дійсно, прибуло коло 200 депутатів 
спілок, стільки приблизно, скільки всіх інших — солдатських, робітничих і селянських депутатів, що 
прибули в візвання Ради роб[ітничих] і селян[ських] депутатів. Президія збентежилась, почала вида
вати квитки, а далі припинила; почались протести, селяни заявили, що коли всіх не пустять, так ніхто з 
них не піде на збори. Потім таки пустили всіх, і перше засідання відбулося зі всіма. Та селянські депу
тати принесли з собою течію, котрої Незлобін і Таск, провідники з ’їзду, ані сподівались, ані хотіли. 
Селяни забажали, що[б] мене вибрали до президії почесним членом, а при всяких згадках про республі
ку в привітальних промовах доповнялось, щоб додавати «федеративна». Побачивши таке, президія 
другого дня — поки велись роботи по секціях: робітничій, селянській і солдатській, — винесла поста
нову, що селянських депутатів має бути тільки по два від повіту, і вони мусять переділити між собою 
мандати. З а  сей час одначе селяне сконсолідувались іще більше. [...] Коли другого дня селянам при- 
голошено нове рішення, піднялась катавасія. Селяне рішуче не згоджувались, щобїх[ні] мандати [пе
реділили]. Кінець кінцем «краєвий з ’їзд» закрито, щоб позбутись селян, і наруги над сотворениям 
«краевого органу» припинились [...]. В пресі київській і столичній пішли сердиті статті, що українці 
своїми націоналістичними справками гальмують велике діло революції» (Там само. — С. 127— 128).

Сказали своє слово в Петербурзі, коли туди викликано селянських депутате з України до 
«Всеросійські ради селянських депутатів»... —  йдеться про Перший всеросійський з ’їзд рад селянських 
депутатів, що відбувся 4—28 травня 1917 р. в Петербурзі. З  1353 депутатів Україну представляли 253.
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с. 315 Навіть виступи військові не мали такого значіння, хоч вони були ніби рішучіші й 
різкіші — у своїй праці «Новий період історії України за роки від 1914 до 1919», надрукованій вперше 
у 1919—1920 pp. в газеті «Нове життя» (Оліфант), М.Грушевський подав іншу, більш об'єктивну ха
рактеристику військового руху: «Організаційні завдання, поставлені У.Ц.Радою, програма українізації 
й ладу на Україні несподівано для багатьох викликали найбільший рух в війську, який послужив на най- 
близші місяці найсильнішою розчиною для українського руху. Само собою, в тім, що організаційна 
українська хвиля найсильніше пішла в військових кругах, не було нічого несподіваного — в війську 
взагалі зібрався самий цьвіт, сама сила громадянства» (Грушевський М. Ілюстрована історія України з 
додатком «Нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919». — Вінніпег, [1923]. — С. 534).

Тепер єсть уже доволі докладна, документальна історія Української революції, написана 
П.Христюком... — йдеться про видання, що вийшло під титулом Українського соціологічного інсти
туту: Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917—1920. — Відень, 1921 —
1922. — T. I—IV.

Дозволу на відокремлення в осібні українські частини наші вояки так і не дочекались... —  при
ґрунтовному опрацюванні «Споминів» М.Грушевського, що освітлюють добу Української Центральної 
Ради, звертає на себе увагу факт надзвичайно детального опису подій, пов'язаних із формуванням пер
ших українських військових формувань, українізацією російської армії, розвитком українського військо
вого руху, ставленням УЦР до цієї проблеми (Грушевський М. Спомини / /  Київ. — 1989. — №  9 —11). 
Це пояснюється щонайменше двома обставинами. По-перше, діячі У Ц Р та її лідер добре усвідомлюва
ли важливість створення українського війська, яке, за словами М.Грушевського, було і «справою вели
чезної ваги», і головним «яблуком роздору» між провідниками Української Центральної Ради та росій
ським політичним і військовим керівництвом (Там само. — №  9. — С. 113, С. 136). По-друге, на час 
написання цієї частини спогадів (переважно 1926 р.) вчений вже пережив закладену на довгі десятиліт
тя дискусію про нерозуміння проводом У Ц Р значення національної армії в революції. Цей процес 
розпочався гострими ідеологічними суперечками в середовищі політичної еміграції початку 1920-х pp., 
коли насамперед М.Грушевського та В.Винниченка звинувачували в критичному налаштуванні проти 
армії. Переживши нещодавно цей негативний дискурс, який перекочував і в сучасну історіографію, 
колишній голова У Ц Р усвідомлював важливість творених ним мемуарів у джерельному комплексі по
дальшого об'єктивного висвітлення цієї проблеми. На широкій джерельній базі заходи Української 
Центральної Ради щодо українізації військових частин російської армії та створення українських зброй
них формувань, ставлення М.Грушевського до цих процесів і протистояння їм з боку Тимчасового уря
ду та російського військового командування проаналізовані у праці В.Верстюка «Українська Централь
на Рада й українізація військових частин російської армії» (УІЖ. — 2012. — №  3. — С. 4 —27).

...(так і полк Б Хмельницького був змушений вийти на фронт, під загрозою оружної роз
прави, хоч фактично становив єдину охорону укр[аїнського] уряду) —  М.Грушевський у «Спо
гадах» приділяє особливу увагу подіям, пов'язаним як з  формуванням полку, так і трагедією, що стала
ся підчас його відправлення на фронт (Грушевський М . Спомини / /  Київ. — 1989. — №  9. — С. 112; 
137; №  11 — С. 116—118). Подані в мемуарах характеристики полку імені Богдана Хмельницького, 
співзвучні тезам статті, зокрема: «Саме тому, що се була одинока розмірно добре організована українська 
частина, вона була більмом на оці Оберучеву, Корнілову, Керенському і бозна ще кому» (Там само. —
№  11. — С. 116).

..завершилися Всеукраїнським селянським з'їздом... —  Перший Всеукраїнський селянський 
з'їзд проходив у Києві 28 травня — 2 червня 1917 р. У його роботі взяло участь до 2500 делегатів 
(1500 — з правом вирішального голосу, решта — з дорадчим), які представляли всі 9 українських 
губерній, а також Кубань і Донщину. Загалом були представники від 73 повітів та понад 1000 волостей, 
в основному від Селянських спілок. З 'їзд  обрав Всеукраїнську раду селянських депутатів і ухвалив 
резолюцію про входження її до складу У Ц Р як представництва від селянства України. Всеукраїнській 
раді селянських депутатів належала найбільша кількість мандатів у Центральній Раді — 212 з 798.

Навикиш вірити балачкам про національну і політичну несвідомість українського селян
ства... —  з новітніх спеціальних досліджень порушеної автором проблеми див.: Лозовий B.C. Пробле
ми політичної культури українського селянства в добу Центральної Ради (1917—1918 pp.) / /  Проблеми 
історії України X IX  — початку X X  ст. — 2007. — Вип. 12. — С. 166—174; Його ж. Аграрна револю
ція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — 
квітень 1918 p.). — Кам'янець-Подільський, 2008; Скальський В. Образ Центральної Ради у свідо
мості селян на початковому етапі Української революції / /  УІЖ. — 2008. — №  1. — С. 46—59.
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Лист від М.Грушевського (10 квітня 1922 р.)
Вперше опублікований у газеті: Народна воля (Скрентон). — 1922. — Ч. 49. — 29 цвітня. — 

С. 2. Підпис: М.Грушевський. На початку листа зазначена дата написання: 10 цвітня 1922, в кінці — 
місце: Wien X I I I /5 , Huettelberg str., 11/І, Austria. Під заголовком «До шановних земляків Америки» 
лист-відозва був надрукований у газеті: Канадийський ранок (Вінніпег). — 1922. — 9 травня. З а  
« Канадийським ранком» звернення увійшло до збірки: Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді /  
Матеріяли упорядкував і зредагував Роман Сербии. — Торонто; Київ, 1992. — С. 314—316. Лист не 
зафіксований у жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського. Про нього М. Грушевський 
згадує у листі до К.Студинського від ЗО березня 1923 p.: «Збираюсь на другий тиждень виладити новий 
поклик до братів в Америці, може щось принесе» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студин
ського (1894—1932 pp. ) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 91).

Подається за першодруком.

Лист відкриває тематичний блок публікацій М.Грушевського, що висвітлюють проблему голоду в 
Україні 1921—1923 pp. та діяльність віденського Союзу «Голодним України» (див. у цьому томі: «Духа 
не угашайте! В справі допомоги голодним на Україні до земляків в Америці» (19 липня 1922 p .): 
«Братам в Америці» (10 грудня 1922 p .); « До Українського Червоного Хреста в Канаді»  (24 груд
ня 1922 p .); « До шан[овних] земляків в Америці» (не пізніше 4 квітня 1923 p .); « Подяка [від  
Союзу « Голодним Укра їни »]»).  Заклики та відозви до американських українців у 1922—1923 pp. 
стали однією з найважливіших тем публіцистичних виступів ученого. У листі до американського прияте
ля В.Кузіва від ЗО червня 1922 р. він писав: «Тепер ще ся голодова акція держить мене в стані неустан
ного схвилювання. Написати листа, а тим більше якусь відозву в сій справі — се значить все се пере
жити» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 266. — Арк. 111—112 зв.).

с. 316 ...страшні форми голоду на Україні вже кілька місяців тому сконстатовані урядовими 
органами Української Рад[янськхл]  Республіки... — голод в Україні офіційно визнало вище партійне 
керівництво УСРР на VI Всеукраїнській конференції КП(б)У в грудні 1921 p., зокрема, в доповіді «Го
лод та посівна кампанія» члена Політбюро Ц К  КП(б)У Д.З.Мануїльського. Проте державні установи 
мали відомості, що голод на Півдні України розпочався ще з осені 1921 р. На початку 1922 р. представ
ники засобів масової інформації одержали дозвіл розгорнути агітаційну кампанію підтримки голодуючих 
України. На засіданні Політбюро Ц К  КП(б)У 16 січня 1922 р. була прийнята постанова: «Поручить 
Агитпропу и Ц К  Помгол принять меры к помещению в печати побольше сведений о голоде на Юге 
Украины» (Голод 1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — K., 1993. — C. 69).

10 лютого 1922 р. Політбюро Ц К  КП(б)У прийняло ще одну постанову: «Ввиду значительного 
количества в Америке и Канаде эмигрировавших туда украинцев и галичан высказаться принципиально 
за посылку миссии в Америку и Канаду с целью поднять среди Украинских и Галицких рабочих и крестьян 
усиленную кампанию за оказание помощи голодающим Украины. Председателем миссии наметить тов. За- 
тонского с оставлением его Председателем Кооперативного Совета. Считать возможным включить в 
состав миссии проф. Грушевского» (Сергійчук В. Документа політбюро Ц К  КП(б)У про три голодомо
ри в Україні у X X  столітті / /  Голодомор 1932—1933 років як величезна трагедія українського народу: 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ. 15 листопада 2002 р. — K., 2003. — С. 81).

Комісаріат Off єднаного комітету інтернац[ іональних ]  Червоних Хрестів д-ра Нансена... — 
йдеться про Міжнародний комітет допомоги потерпілим від голоду в Росії, одним із організаторів 
якого був норвезький вчений-океанограф, громадський діяч, філантроп Фрітьоф Нансен (1861—1931). 
Комісаріат Нансена мав головний осідок у Женеві при Інтернаціональному Червоному Хресті. Під 
егідою Міжнародного Червоного Хреста комісаріат (місія) Нансена об’єднував 15 релігійно-добродій
них товариств і комітетів Червоного Хреста різних європейських країн: Комітет Нансена в Амстердамі, 
Швейцарський, Шведський, Голландський, Датський, Норвезький і Німецький Червоні Хреста, 
Швейцарський та Італійський комітети допомоги дітям, Універсальна єврейська конференція допомоги, 
Європейська допомога студентам, Товариство адвентистів сьомого дня, Сербсько-хорватсько-словен- 
ський комітет, Чехословацька місія допомоги, Товариство допомоги дітям Голландського Червоного 
Хреста (Мовчан О.М. Іноземна допомога голодуючим України в 1921—1923 pp. / /  УІЖ. — 1989. — 
№  Ю. — С. 79).

13 січня 1922 р. на засіданні Політбюро Ц К  КП (б)У  була прийнята постанова про співпрацю з 
міжнародними добродійними організаціями: «Утвердить соглашение, заключенное т. Раковским с А РА 
и Комитетом Нансена, об оказании помощи голодающим Украины и предложить т. Раковскому про
вести его через С Н К » (Там само. — С. 80). Від лютого 1922 р. комітет Нансена поширював допо-
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могу голодуючим в Україні. Для узгодження плану боротьби з наслідками голоду з урядом УСРР у 
січні 1923 р. Ф . Нансен побував у Харкові, де мав зустрічі з Г. Петровським та Х.Раковським. Звіти 
про допомогу місії Нансена див.: Голод 1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — 
С. 192, 194—195. Союз «Голодним України», очолюваний М.Грушевським, активно співпрацював з 
комітетом Нансена, листувався з її представниками та безпосередньо очільником, намагаючись «пону- 
дити їх до помочи Україні» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. 18—19).

Запомогова адміністрація американська (Іувера).., — йдеться про добродійну організацію 
«American Relief Administrftion» (Американська Рятункова Адміністрація (А Р А )), якою керував 
державний діяч С Ш А  Герберт Гувер (1874—1964), згодом тридцять перший президент С Ш А  
(1929—1933). Організація мала європейський осередок у Лондоні, бюро у Києві, Харкові, Катерино
славі. 10 січня 1922 р. між Американською адміністрацією допомоги (А Р А ) та У СРР була підписана 
угода, з березня 1922 р. А Р А  розгорнула свою діяльність в Україні (Голод 1921—1923 років в Україні. 
Збірник документів і матеріалів. — С. 49—68; С. 190—193; 194—197). У своїх допомогових акціях 
Союз «Голодним України», очолюваний М.Грушевським, активно співпрацював з А Р А  (Листи Ми
хайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 17—62).

Рахують, що кількасот тисяч, може, мільйон, мільйон людності згине голодною смертю! — 
за офіційними відомостями, поданими головою ВУ Ц ВК  Г.І.Петровським, на 1 травня 1922 р. у п’яти 
губерніях України (Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, Миколаївській та Одеській) голодува
ло 3 709 556 осіб (Голод 1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — С. 116). 
Представник місії Нансена в Харкові капітан В.Квислінг у своєму листі до Ф . Нансена від 1 травня
1922 р. повідомляв, що в Україні 5 000 000 осіб знаходиться без поживи, а внаслідок голоду щодня 
помирає понад 10 000 осіб (Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді. — С. 317).

Прислані фотографії... — одна з перших добірок фотографій була подана у виданні: Год борьбы 
с голодом. 1921—1922. — Харьков, 1922. З  сучасних видань див.: Голод 1921—1923 років в Україні. 
Збірник документів і матеріалів...; Голодомор 1921—1923 pp. в Україні. Фотодокументи з фондів 
Ц Д К Ф Ф А  України ім. Г.С.Пшеничного / /  Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/ 
Famile-21-23; Сербии Р. Фотодокументи про український голод 1921—1923 років / /  Режим доступу: 
ukrlife.org/main/evshan /  famile.htm.

с. 317 Я звертався з представленнями до Інтерн[аціонального]  Черв[оного] Хреста —  про 
це та інші звернення М.Грушевський повідомляв у листах до голови Львівського комітету «Голодним 
України» К.Студинського: «Виладив 3 більші меморіяли — до А РА , до харківських Українського] 
Черв[оного] Хр[еста], Ком[ітету] помочи ученим, і Центр[альної] Комісії помочи голодуючим, і до 
Інтернаціонального] Хреста — останнє, просячи їх заходів в справі перепуску збіжа через границю» 
(Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. ЗО).

...від марта місяця є вже їх представник в Харкот.,. — представником комісаріату Нансена в 
Харкові був норвезький офіцер Відкун Квислінг (1887—1945), до якого М. Гру шевський так само 
звертався в справі організації допомоги голодуючим в Україні.

Коли протягом півроку продовольчі запаси України використовувались для помочі голодній 
людності Росії.., —  відповідно до постанови Політбюро Ц К  КП (б)У  від 3 вересня 1921 р. Україна 
зобов’язалася постачати Росії як мінімум ЗО млн пудів хліба, «даже в ущерб собственному снабжению» 
(Голод 1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — С. 35); у лютому 1922 р. — 8 млн 
( Сергійчук В. Документи політбюро Ц К  КП(б)У про три голодомори в Україні у X X  столітті. — С. 81 ). 
І лише у травні—червні 1922 р. голова ВУ Ц ВК  Г.І.Петровський звернувся до голови Всеросійського 
Ц ВК  та Центральної комісії допомоги голодуючим Р С Ф Р Р  з листами про неможливість у зв ’язку з 
голодом в Україні надавати продовольчу допомогу Поволжю та проханням припинити вивіз продоволь
ства з  УСРР (Голод 1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — С. 116—118).

Отримуючи ці відомості з України, М.Грушевський емоційно ділився ними зі своїми американськи
ми приятелями, через яких намагався зібрати кошти для підтримки голодуючих в Україні. У листідо В.Кузіва 
від 8 лютого 1922 р. він писав: « З  України незвичайно сумні вісти. І там голод — а збіже забирають на 
північ. Офіціяльні представники Совіт. України нічого не роблять, щоб організувати поміч Україні — ма
буть, щоб не відтягати акції запомогової від Росії, котру комуністи передусім хочуть урату вати, як свою 
головну базу» (Гирич /. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва / /  Український історик. — 
1995. — Ч. 1—4. — С. 199). В іншій кореспонденції повторював цю думку: « З  тих відомостей, що я мав 
останніми часами, я набрав ще більшого переконання, що перспектива голоду на Україні вирисувалася ясно 
вже літом, але була замовчана, щоб не відтягати уваги і помочи світу від росийського Поволжа. Не час 
тепер робити з того обжалования, але мусимо приложите всі зусилля, щоб винагородити занедбане, хоч і 
не з нашої вини» ( ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 106).

http://www.archives.gov.ua/Sections/
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Урядовий «Всеукраинский комитет содействия ученым»... —  Всеукраїнський комітет спри
яння вченим (ВУКСУ) був створений на підставі спеціального «Положення про Всеукраїнський комі
тет сприяння вченим», ухваленого Р Н К У С Р Р  31 жовтня 1921 р. Очолював комітет Д.Манільський, 
почесним головою був обраний В. Короленко. Діяльність комітету була спрямована на поліпшення ста
новища інтелігенції у зв'язку з голодом, зокрема шляхом забезпечення відомих учених та їхніх родин 
академпайками. У 1921 р. кількість академпайків становила 8 тис., а вже наступного, 1922 p., вона 
скоротилася вдвічі, тоді як для забезпечення мінімальних потреб України було потрібно не менше 5 тис. 
500 пайків (Шейко В. Трагедія української інтелігенції в голодомор 1921—1923 років / /  Геноцид україн
ського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка. Міжнародна науково-практична конфе
ренція. Київ, 25 листопада 2000 р. — Київ; Нью-Йорк, 2003. — С. 126—127).

..заслужені люди не були змушені (тати  на засідання і лекції босо cd зими, як бігали торік — 
становище інтелігенції в умовах голоду було жахливим. У серпні 1922 р. бюро Київського комітету 
сприяння вченим, наприклад, повідомляло наркому освіти України, що «професура Києва потребує до 
себе більшої уваги, виснажена повністю голодовками, усілякими хворобами на ґрунті голоду і нервових 
переживань, що серед професури Києва було 80 % туберкульозних або близько до цього» (Шейко В. 
Трагедія української інтелігенції в голодомор 1921—1923 років. — С. 127).

Не раз про злиденні умови життя інтелігенції в Україні М.Грушевський сповіщав у листах до 
К.Студинського, зокрема, 20 червня 1922 р. писав: «Мій брат, проф. університету] і завідатель відді
лу Академії, формально не раз млів з  голоду на викладах, і зимою ходив в кальошах босоніж, бо не мав 
черевиків. З  призначеної платні виплачується малий процент в дійсності, на котрий не можна купити У2 
чорного хліба денно» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. 17). Як голова 
Союзу «Голодним України» М.Грушевський намагався охопити допомогою якомога більше осіб, звер
таючись до Ф .Нансена з проханням «вглянути в положение нашої інтелігенції» (Там само. — С. 100). 
18 червня 1922 р. надіслав листа до професора Гарольда Гардінга з Копенгагена з проханням підтримати 
студентів і професорів вищих шкіл України (Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді. — С. 539).

Я з останків грошей, присланих на мої руки деякими українськими організаціями Америки 
торік... — перелік цих пожертв поданий у листі «Від Мих[айла] Грушевського. До шановних земляків 
в Америці» (20 листопада 1921 р.) (див. у цьому томі).

Від сього Товариства, що від свого заснування, ще за Першої російської революції,... — ініціа
торами утворення У Н Т була група членів Київської громади, яка гуртувалася навколо журналу «Киев
ская старина»: В.Антонович, І.Лучицький, П.Житецький та В .Науменко. З а  їхніми підписами був 
поданий і Статут, затверджений у грудні 1906 р. 29 квітня (ст. ст.) 1907 р. на перших загальних зборах 
У Н Т за участю 21 члена головою Товариства таємним голосуванням обрали М.Грушевського (балоту
вався також І.Лучицький). Вірогідно, вибір був несподіваним для М.Грушевського насамперед тим, що 
старогромадівці, які обстоювали лінію застарілого українофільства, не віддали перевагу В.Науменку, від 
якого виходила ідея заснування Товариства. «Дуже несподіваний вибір зробив на мене дуже приємне 
вражіннє. Я чув ґрунт в Київі і позицію для роботи», — занотував у щоденнику вчений (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 148 зв.). Для організації діяльності У Н Т на пер
ших загальних зборах було обране тимчасове бюро (Рада) УН Т, яка того ж дня на своєму першому 
засіданні розподілила обов'язки: голова — М.Грушевський, заступники голови — О.Левицький, В. На
уменко, скарбник — В.Щербина, секретар — Я .Шульгин (ХронікаУкраїнського наукового товариства 
в Київі / /  Записки Українського наукового товариства в Київі. — K., 1908. — Кн. I. — C. 150,152). 
Тоді ж М.Грушевський виступив з доповіддю, яка увійшла в ширшу працю вченого: Грушевський М. 
Українське наукове товариство в Київі та його наукове видавництво / /  Там само. — С. 3—15. Див. також: 
Грушевський М. Велике діло / /  Україна. — 1929. — Січень—Лютий (32). — С. 3—9; Грушевський О. 
Київське Наукове Товариство в pp. 1907—1917 / /  Літературно-науковий вістник. — 1918. — Т. 71. — 
С. 264—269; Його ж. Українське Наукове Товариство в Києві та Історична Секція при Всеукраїнській 
Академії Наук в роках 1914—1923 / /  Україна. — 1924. — Кн. 4. — С. 180—188.

с. 318 В червні 1921, через повний брак коштів, новому Товариству довелось приєднатись до 
Академії наук —  насправді ж брак коштів не був головною причиною приєднання Українського науко
вого товариства до Української академії наук. Це відбулося за директивою Наркомосу щодо реоргані
зації Академії, в основі якої було бажання ліквідувати первісний план, а власне план М.Грушевського, 
щодо створення УАН на базі УНТ. У приватному листуванні вчений був відвертішим, наголошуючи, 
що «наукові інституції силоміць примушено розв'язатись чи злитись з Акад[емією], щоб усе наукове 
життя взяти під державну, большевицькуруку» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинсько
го... — С. 21; лист від 15 липня 1921 p.). З а  збереженими протоколами Українського наукового това
риства у Києві та сучасними дослідженнями відомо, що питання про об'єднання товариства з Українською
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академією наук стало предметом дискусій на засіданнях його Ради 27 лютого, 4, 6, 8, 18 березня, 
18 квітня та 24 травня 1921 р. З  від’їздом М.Грушевського в еміграцію головою Ради Товариства 
(власне, заступником голови У Н Т ) був обраний А.Кримський, який на всіх цих зібраннях послідовно 
і наполегливо виступав за об’єднання У Н Т з УАН. 22 травня 1921 р. Спільне зібрання УАН прийняло 
постанову: «Вважати, що однині Українська Академія наук і У Н Т творять єдине органічне і юридичне 
тіло». З а  тиждень, 29 травня 1921 p., на загальних зборах У Н Т А.Кримський оголосив про самолікві
дацію Товариства та злиття його зі структурами УАН.

Найпослідовнішими оборонцями ідеї збереження автономії У Н Т виступали О.Грушевський та
О.Яната (IP НБУВ. — №  32919. — Арк. 129 зв .—148 зв.; Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржа- 
ев С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 51—54). Про це 
неодноразово згадує М.Василенко у листах до В.Вернадського. Отримуючи детальну інформацію щодо 
«противников слияния» У Н Т з Українською академією наук, перший президент УАН висловлював свою, 
інколи категоричну думку: «Необходимо овладеть Науковым Товариством — это легко. Иначе вся эта 
мелкота — Янаты, А.Грушевские и К° — будут вести свою работу слишком интенсивно. Вы не думай
те, что я к ним относился совсем отрицательно — я думаю, что они искренне преданы национальной 
идее, делают и хорошеее дело — но вся их работа какая-то terre-a-terre [вульгарна] — они опошляют 
великое» (Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. — K., 2011. — T. 2: Володимир Іванович 
Вернадський. Листування з українськими вченими. — Кн. 1: Листування А —Г. — С. 289).

Не залишалася поза увагою в цьому процесі й постать М.Грушевського. Щ е задовго до остаточ
ного рішення щодо реорганізації УАН та злиття з нею Українського наукового товариства в академічних 
колах поширювалися різні чутки. Однією з них М.Василенко ділився з В.Вернадським: «Теперь носят
ся слухи, что после реформы имеется в виду вызвать М .С .Грушевского, которому посылают в Прагу 
всякие охоронные листы. Он должен сделаться президентом. Я  думаю, что из этого ничего не выйдет, 
так как вряд ли М .С. решится на такую авантюру, как приехать сейчас в Киев, где нельзя ничего печа
тать и очень трудно научно работать» (Там само. — С. 285; лист від 25 березня 1921 р.). Після фак
тичної ліквідації Товариства М.Василенко писав: «Общество отнеслось к факту уничтожения его, 
безусловно, пассивно. [...] Небольшая только группа противников Академии подняла свой голос против 
уничтожения 0[бщест]ва и, я писал Вам уже, доводы их были вески. В кружке Александра] С ерге
евича] Грушевского объясняют факт уничтожения 0[бщест]ва политикой А.Е.Крымского. На случай 
возвращения М.С.Гр[ушевск]ого в Киев уничтожают тот очаг, где он мог бы вести борьбу против 
Академии. Это соображение не лишено остроумия. [...] Во всяком случае факт уничтожения 0[бщест] 
ва свершился. Я сожалею об этом» (Там само. — С. 301; лист від 17 червня 1921 p.).

...буде відомо з поворотом проф. Я., що виїхав для вияснення cd справи до Харкова —  йдеть
ся про Олександра Янату.

Якнайгарячіше поручаю, поруч вище вичислених інших, сю найстаршу, громадську наукову 
організацію Великої України... — заклики скеровувати допомогу насамперед для підтримки членів 
УН Т, які визначали національне обличчя української науки, М.Грушевський неодноразово висловлював 
у своїх листах до американських земляків (див. у цьому томі лист «Д о  Українського Червоного 
Хреста в Канаді» (24  грудня 1922 р .) та коментар до нього) .  Наголошував на цьому у зверненнях 
і звітах Союзу «Голодним України» (Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді. — С. 394, 537), 
приватному листуванні: «Ми направляємо посилки головно в адресу Наук[ового] Товариства, котре має 
Український] характер, бо в Академії українці пасуть задні» (Листи Михайла Грушевського до Кири
ла Студинського... — С. 16).

Духа не угашайте! В справі допомоги голодним на Україні до земляків в Америці (19 лип
ня 1922 р.)

Вперше опублікована в газеті: Народна воля (Скрентон). — 1922. — Ч. 104. — 14 вересня. — 
С. 2. Підпис: М.Грушевський. Дату і місце написання автор зазначив у кінці: У Відні. 19.VII.1922. 
Передруки: Канадийський ранок (Вінніпег). — 1922. — 26 вересня. З а  «Канадийським ранком» 
стаття передрукована у збірці: Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді /  Матеріяли упорядкував 
і зредагував Роман Сербии. — Торонто; Київ, 1992. — С. 590—595. Про це звернення М. Грушевський 
писав у листі до В.Кузіва 25 серпня 1922 p.: «Посилаю Вам лист до земляків, я післав його до «Свобо
ди», «Америки», «Нар[одної] волі», до «Укр[аїнського] голосу»» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 142—143 зв.). Про нього ж він неодноразово згадував і в листах до 
К.Студинського від 28 серпня, 5, 7 та 22 вересня 1922 p., сподіваючись на публікацію у Львові (Лис
ти Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp. ) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; 
Нью-Йорк, 1998. — С. 34, 38, 39, 44). Так, 7 вересня 1922 р. писав: «Мій отвергай лист «Духа не
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угашайте» чи не надрукували б Ви, в цілости чи в виривках, в Вашім бюлетені або в «Ділі»? Прочитай
те його, я думаю, там є речі, котрі б варто опублікувати можливо скоро» (Там само. — С. 39). Найві
рогідніше, цей намір не був реалізований, бо за два тижні М.Грушевський просив повернути надіслану 
копію заклику (Там само. — С. 44). Стаття не зафіксована в жодному бібліографічному покажчику 
праць М. Грушевського.

Подається за публікацією в газеті «Народна воля».

Стаття належить до тематичного блоку публікацій М.Грушевського, що висвітлюють проблему 
голоду в Україні 1921—1923 pp. та діяльність віденського Союзу «Голодним України» (див. перелік у 
коментарі до «Листа від М.Грушевського» (10 квітня 1922 р .)) .

с. 318 Пішли поголоски про закінчення запомогових операцій... — стурбованість цими «поголо
сками» М.Грушевський не раз висловлював у листах, зокрема, до К.Студинського: «А Р А  по договору 
з Росією з кінцем сього місяця формально припиняє операції; але ще протягом яких 3 місяців буде про
довжувати операції, ніби ліквідуючись» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — 
С. 29; лист від 2 серпня 1922 p.); «Взагалі А Р А  стояла перед перспективою ліквідації операцій на 
Україні з  кінцем серпня, і в порозумінню з тутешнім бюром ми внесли меморіял про необхідність продов
ження операцій. Нині заявлено нам, що операції продовжуються на час неозначений. Се добре, бо ор
ганізована поміч А РА  краще, ніж Нансена» (Там само. — С. 31; лист від 18 серпня 1922 p.). Такі ж 
занепокоєння звучать і в листах до американського приятеля В.Кузіва: «Тут ходять трівожні чутки, що 
А РА з кінцем літа звиває свою діяльність. Належить Вам агітувати против сього (ми теж), бо для 
України тільки тепер починається щось робити, а без сумніву, рік буде для неї тяжкий» (Ц Д ІА К  Укра
їни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 120—123). Насправді ж Американська допомогова 
адміністрація продовжувала свої акції до квітня 1923 p., а поголоски про передчасне припинення її ді
яльності були спростовані самим Г.Іувером 24 лютого 1923 р. (Голод 1921—1923 і українська преса в 
Канаді. — С. 636). Звіт про допомогові акції в Україні з  серпня 1922 р. по квітень 1923 р. див.: Голод 
1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — K., 1993. — С. 190—193.

с. 319 ...протягом майже цілого року мусила віддавати своє збіжжя голодній Росії... — див. 
коментар до «Листа від М.Грушевського» (10 квітня 1922 p.).

По офіціальним даним... в пяти голодних губерніях Радянської України... при юнці травня 
(моя)  було зареєстровано З 793 тис[ячі]  голодних... —  ця цифра подана у виданні: Голод и помощь 
вУ С СР. Цифровые данные по материалам Ц К  Помголод ВУ Ц И Кна 1 мая 1922 г. — Харьков, 1922. 
Інші офіційні видання наводять такі ж цифри, зокрема: у січні 1922 р. в Україні голодувало 1 900 000 
осіб, у квітні — 3 200 000 осіб, у липні — 3 800 000 осіб, що становило 40 % населення п’яти пів
денних губерній. Число голодуючих дітей у липні 1922 р. досягло 1 800 000 осіб (Год борьбы с голодом. 
1921—1922. — Харьков, 1922. — C. 2 6 ,28). Див. також коментар до «Листа від М.Грушевсько
го » (10 квітня 1922 p.).

Тільки 20 мая згадана комісія допомоги голодним винесла постанову... —  найвірогідніше, 
йдеться про звернення голови ВУ Ц ВК  Г.І.Петровського до голови В Ц В К  М.І.Калініна від 24 травня
1922 р. про необхідність прийняття постанови про голод в Україні (Голод 1921—1923 років в Україні. 
Збірник документів і матеріалів. — С. 116—118).

...752 вагони пішло до Москви... а в голодні губернії України лиш 183 вагони — у зверненні 
Г. Петровського про необхідність визнання голоду в Україні називалися інші цифри: 960 вагонів були 
відправлені в голодуючі губернії Р С Ф Р Р , а в голодуючі губернії України — 232 вагони (Там само. — 
С. 118).

Адені заграничні місії... —  детальні відомості про допомогу голодуючим України міжнародних 
організацій див.: Мовчан О.М. Іноземна допомога голодуючим України в 1921—1923 pp. / /  УІЖ. — 
1989. — №  10. — С. 80 -8 1 .

с. 320 „може дати поняття отсей виривок з листа мого знайомого, що в тім часі виїхав на 
Україну... —  ймовірно, йдеться про М.Чечеля, який у 1922 р. повернувся в Україну та детально інфор
мував М. Гру шевського про тамтешнє становище (див. коментар до відозви « Братам в Америці» 
(10 грудня 1922 p.).

с. 321 ...або шукають фізичної праці — хто може працювати фізично — один із таких при
кладів М.Грушевський наводить у листі до К.Студинського від 3 жовтня 1922 p.: «Крім себе мушу ду
мати за брата і сестру в Київі, які буквально вмирали з голоду торік, а се ж заслужені громадяне, брат 
зломав свою кар’єру через українство. Племінник, дуже надійний історик і соціольог, працює на городі, 
вибивається з сил, під загрозою недуги» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... —
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C. 48). Як голова Союзу «Голодним України» М.Грушевський вживав усіх заходів, щоб підтримати 
представників науки і культури в Києві, Полтаві, Одесі, Харкові, Катеринославі та інших містах України 
(Там само. — С. 49, 52, 59, 61,63, 67, 72, 77, 78, 84, 86, 87, 90). Див. також коментар до « Листа 
від М.Грушевського» (10 квітня 1922 р .) та відозви «Братам в Америці» (10 грудня 1922 p.).

с. 322 О т щопише з дня! серпня один з уповажненихСоюзу«ГолоднимУкр<£ни»з Харкова... — 
йдеться про М.Чечеля, який виконував обов’язки секретаря Союзу «Голодним України» в Харкові (див. 
у цьому томі коментар до статті М.Грушевського «Братам в Америці»  (10 грудня 1922 р.)).

..діяльність « Голодним України» добре розвивається... —  детально діяльність Союзу «Голод
ним України» висвітлена у його звітах (Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді. — С. 528—530; 
536-538 ; 575-581; 6 2 6 -6 2 8 ).

Такої єдиної запомогової акуц дійшли українці у Львові... — див. у цьому томі коментар до 
листа М.Грушевського « До Українського Червоного Хреста в Канаді»  (24 грудня 1922 p.).

...дійшли ми навіть в атмосфері еміграції у Відні... — йдеться про заснування 21 квітня 1922 р. 
Союзу «Голодним України», який очолював М.Грушевський. Серед засновників і діяльних членів Со
юзу були Н .Суровцева — його перший голова, О.Олесь, І.Коссак, М.Чечель, Ю.Тищенко та ін. 
Останній звіт Союзу був укладений у червні 1923 p., ліквідаційні збори відбулися в грудні 1923 р. 
Детально історія заснування подана у зверненні Союзу «В  ім’я культури і гуманности» та його відозві 
«До українського громадянства» (Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді... — С. 393—396). 
Важливі відомості щодо діяльності подані у звітах Союзу (Там само. — С. 528—530; 536—538; 
575—581; 626—628) та листуванні Михайла Грушевського (Листи Михайла Грушевського до Кирила 
Студинського... — С. 16—110; Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Угк^яд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — С. 237—251; Листування Ми
хайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2006. — Т. З /  Упоряд. Г.Бурла
ка, Н .Лисенко, ред. Л.Винар. — С. 435,440; Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; 
Париж; Львів; Торонто, 2012. — Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка /  Упоряд.
О.Мельник, ред. Л.Винар, І.Гирич. — С. 349, 351, 360, 372).

...видні представники уряду, які діставали нагани, тратили посади... —  подібну інформацію 
подає М.Грушевський і в листі до Е.Фариняка: «Довідавсь, що совітські укр[аїнські] представники за 
кордоном дістали догану, що почали агітувати за помічею Україні. Бо — мовляють — між Укр[аїною] 
і Росією такий договір, що вся поміч має збиратись для Росії, а та уділятиме Україні певний процент. 
В дійсносте Україна не діставала нічого, ще з неї тягли!» (Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (за 
час від 28.1.1922 до 12.11.1927) /  До друку підготував М.Антонович //Український історик. — 1976. — 
Ч. 1—4. — С. 128). Уточнює її і в кореспонденції до К.Студинського: «Тільки в лютім с. р. Укр[аїнський] 
Черв[оний] Хр[ест] і радянські] місії почали сю агітацію — коли вже схід України спорожнів і вимер 
від голоду — і за се Шум[ський], Коцюбинський] і М.Лев[ицький] дістали формальну нагану, за сю 
агітацію для Укр[аїни» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. 18).

с. 323 Напр[иклад]9 сам склад віденського Союзу <сГолодним України»... — до складу Союзу 
увійшли представники «ріжних партій і напрямів, від найлівійших до правих»: Академічне товариство 
«Січ», Товариство соціалістичної молоді ім. Драгоманова, Жіноча ліга миру й свободи, Український 
союз журналістів і письменників, Українське товариство прихильників освіти, Український жіночий союз, 
Робітничий комітет допомоги голодним України, Український соціологічний інститут ( Голод 1921—1923 
і українська преса в Канаді. — С. 394—395).

Він працює в контакті з АРА. місією Нансена... — див. коментар до «Листа від М.Грушев
ського»  (10 квітня 1922p.). Див. також звіти Союзу «Голодним України» (Голод 1921—1923 і україн
ська преса в Канаді. — С. 52 8 -5 3 0 ; 5 36-538 ; 575-581; 6 2 6 -6 2 8 ).

...розподіл підмоги на Україні робиться комітетами уповажнених союзу, добре відомих 
укр[аїнських] діячів... —  розподільчі комітети були створені у Києві (О.Корчак-Чепурківський, 
Є .Тимченко, О.Новицький, О.Грушевський, В.Кричевський, І.Мар’яненко, Н.Романович-Ткаченко), 
Харкові (М.Чечель, М.Сумцов), Катеринославі (Д.Яворницький), Одесі (О.Волошин, І.Личко, 
Б .Комаров, М.Корчинський) та ін. містах (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... —
С. 16, 33, 39, 49, 52, 59, 61, 63, 67, 72, 77, 78, 8 1 -8 4 , 8 6 - 9 0 , 92, 96, 98,100,110).

Коли рЬюй культурні роїптники на Україні тепер фактично дістають не раз тільки 5—10 про
центів] положеної їм лазерної платні або й зовсім нічого не дістають... — див. коментар до «Л ис
та від М.Грушевського»  (10 квітня 1922 р .) та відозви «Братам в Америці»  (10 грудня 1922 p.).
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Братам в Америці (10 грудня 1922 р.)
Подається за одним із першодруків у газеті: Америка (Філадельфія). — 1923. — Ч. 3. — 5 січ

ня. — С. 2. Підпис: М.Грушевський. Дату написання автор зазначив у кінці: 10 грудня 1922. Передрук: 
Михайло Грушевський у 110 роковини народження: 1866—1976 /  Записки Н Т Ш . — Нью-Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1978. — T. C X C V II (розділ «Деякі документи про діяльність Грушевсько
го на еміграції» (Упорядкував Матвій Стахів)). — С. 153—157.

Певні відомості про відозву та її публікацію в американських часописах містить листування 
М.Грушевського з В.Кузівим. Так, ЗО січня 1923 р. М.Грушевський писав: «Моя Різдвяна відозва з 
10 грудня, післана теж до тих редакцій, здається, появилась тільки в «Народім слові» (инші редакції не 
друкують моїх відозв, а потім роблять з мене большевицького запроданця як «Америка» в підлій статі 
«Наддніпрянське хрунівство». «Така то правда на світі в Філядельфійськім повіті»» (Ц Д ІА К  Украї
ни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 196 зв.). Важлива справа збору пожертв для голо
дуючих в Україні, порушена у відозві, турбувала вченого. З а  два тижні, переглянувши американські 
часописи, він зауважував: «Моя Різдвяна відозва, котру бачив в кількох часописях, теж поки що не дала 
конкретних наслідків. На жаль, бо з України дуже сумні вісти» (Там само. — Арк. 281—281 зв.). Від
повідь В.Кузіва від 1 березня 1923 р. вносить певні доповнення, хоча і неточні щодо газети «Америка», 
про першодруки статті: «Вашу Різдвяну відозву я подибав майже у всіх укр[аїнських] часописях крім 
«Свободи» і «Америки»» (Там само. — Спр. 576. — Арк. 90 —91). З  приводу стурбованості М.Гру
шевського повідомляв: «До знайомих людей понаписував, щоби робили що в справі голодуючих. Та 
ніякого відгомону не чути. Прикро мені се писати Вам» (Там само). Через певний час В.Кузів у листі 
від 15 квітня 1923 р. висловив ідею: «Щ одо дальшої акції допомоги, то в мене зародилась така думка 
[...]. По довгій застанові я рішився піддати Вам гадку, щоб Ви самі приїхали до Америки. Після мене 
се направило б цілу ситуацію. Ціль приїзду була б збирання допомоги голодним, отже ніхто не міг би 
бачити в сім ніякого політичного маневру. Но при тім Ваша присутність, промови на подібні теми під
бадьорили б дуже наших людей, як і з Великої України. Дальше Ви могли б богато зробити в розголосі 
української справи» (Там само. — Арк. 96).

Лист не зафіксований у жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського, належить 
до тематичного блоку публікацій, що висвітлюють проблему голоду в Україні 1921—1923 pp. та діяльність 
віденського Союзу «Голодним України» (див. перелік у коментарі до «Листа від М.Грушевського» 
(10 квітня 1922 р .)) .

с. 324 ..Завтра рано / Заревуть дзвіниці... — послання «Братам в Америці» відкривається 
витягом з поезіїТ.Шевченка «Не додому вночі йдучи...». Поезія, написана в Косаралі 24 грудня 1848 p., 
звернена до одного з найближчих друзів поета на засланні, чиновника оренбурзької прикордонної ко
місії Ф.М.Лазаревського. В останньому академічному виданні творів Т.Г.Шевченка цей фрагмент має 
редакцію: «Завтра рано /  Заревуть дзвіниці /  В Україні; завтра рано /  До церкви молитись /  Підуть 
люде... Завтра ж рано /  Завиє голодний /  Звір в пустині, і повіє /  Ураган холодний. /  І занесе піском, 
снігом /  Курінь — мою хату. /  Отак мені доведеться /  Свято зострічати! (Шевченко Тарас. Повне 
зібрання творів: У 12 т. — K., 2001. — Т. 2: Поезія 1847—1861. — С. 168—169). Готуючи листа, 
думки М.Грушевського були цілковито зайняті проблемами голоду в Україні, тому він свідомо подає 
шевченкову фразу «ураган холодний» як «ураган голодний».

Сими словами Великого Засланця ТШевченка починав я шість л іт тому свою новорічну 
статтю ... — йдеться про статтю М.Грушевського «Н а Свят-вечір», опубліковану в тижневику літе
ратури, мистецтва і громадського життя «Промінь» (1917. — №  5—6 (1 січня). — С. 21—22; передрук: 
Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 512). Вона так само, як і послання 
«Братам в Америці», відкривалася витягом з поезії Т.Шевченка «Не додому вночі йдучи...». Більшу 
частину статті «Н а Свят-вечір» вилучила цензура, про що М.Грушевський згадував у своїх спогадах: 
«Ні стрічки з неї не зоставила цензорська рука, хоч і не було там нічого, окрім кількох слів невмирущої 
надії. Пішло тілько мотто з Шевченка й титул. Думаю, що значення їх було зрозуміле» (Грушевський М. 
Спомини І  І  Київ. — 1989. — №  8. — С. 110).

с. 325 ...все, що було в силі укр[пінського] громадянства зробити для полегші галицьким 
братам, робилось... —  у ході Галицької битви (18 серпня — 21 вересня 1914 р.) російське військо за 
хопило землі Галичини, Буковини і Посяння, для управління якими було утворене Тимчасове військове 
генерал-губернаторство Галичини на чолі з лідером русофілів графом Г.О.Бобринським. Російська ад
міністрація проводила політику швидкої інкорпорації окупованих територій до складу Російської імперії. 
Розгорнулося нищення українства в усіх його проявах — політичному, релігійному і культурному: були
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закриті українські школи, періодичні видання, друкарні, вчинені розгроми в Н Т Ш , товаристві «Про
світа». Зазнала переслідувань Українська греко-католицька церква. Відбулись масові депортації україн
ської інтелігенції та священиків УГКЦ в північні райони Росії. Після відступу у 1915 р. російські війська 
взяли заручниками приблизно 700 українських, польських і єврейських діячів. Детально див.: Бахту- 
рина А.Ю . Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. — М, 
2000; Дорошенко Д. Мої спомини про недавне — минуле (1914—1920). — Мюнхен, 1969. — С. 9—75; 
Єфремов С. До історії «Галицької Руїни» 1914—1915 pp. (В  жандармському освітленні) / /  Україна. — 
1924. — Кн. 4. — С. 127—144; Нарис історії «Просвіти». — Львів; Краків; Париж, 1993; Петрович І. 
[Крипякевич І . ]  Галичина під час російської окупації. Серпень 1914 — червень 1915. — Львів, 1915. 
Відразу після Лютневої революції вчений наголошував на негайній потребі звільнення засланців у своєму 
листі до О.Керенського (див. у цьому томі коментар до статті «Світова війна і революція. Україн
ська Народна Республіка» та « З  недавнього минулого»).

с. 326 ...пише мені в сих днях один приятель з Харкова — однозначно встановити ім я згадано
го кореспондента не вдалося, так як переважна більшість листів до М.Грушевського еміграційного періо
ду на сьогодні невідома: найвірогідніше, він залишив їх разом з бібліотекою УСІ у Празі чи Відні. Проте 
за відомостями, які містять листи М.Грушевського з еміграції до К.Студинського, можна передбачити, 
що йдеться про М.Чечеля, який у 1922 р. повернувся в Україну, працював у Харкові, виконував обов’яз
ки секретаря Союзу «Голодним України», займався розподілом посилок і коштів, які надходили від Со
юзу для допомоги українській інтелігенції, школярам, що постраждали від голоду 1921—1923 pp. (Листи 
Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; 
Нью-Йорк, 1998. — С. 57—59, 87). Про перешкоди, які поставали на шляху цих шляхетних акцій, 
сповіщає М.Грушевський К.Студинському у листі від 3 грудня 1922 p.: «В  Харкові — пише нам наш 
секретар Чечель — не вдалось йому зложити через те такої роспредільчої колегії, бо люде бояться! Отже 
обіцяє передавати все до організації учителів» (Там само. — С. 59). Про листування М.Грушевського 
з М.Чечелем після від’їзду останнього в Україну свідчать згадки і в інших публіцистичних працях вчено
го еміграційного періоду (див. у цьому томі статтю « З  Великої України» та коментар до неї).

Стогін і лемент стоїть в листах, які приходять звідти —  відомостями, що надходили з 
України, М.Грушевський ділився в листах до К.Студинського та В.Кузіва, що і дає змогу реконструю
вати їх зміст. Так, в одній зі своїх тогочасних кореспонденцій до В.Кузіва М .Грушевський писав: «Про
кинувсь о У2 4-ій годині і не міг більше влежати, бо заїли думки. Вчора прийшло кілька листів з  Київа, 
котрі знов перевернули мині душу. Ділять останню пайку, по 5 дол., найкращі наші культурні сили: 
Кричевський, найбільший артист, Квітка — музик, муж пок[ійної] Лесі Українки, пані Черняхівська, 
донька Старицького, визначна письменниця, проф. Тимченко — одинокий майже укр[аїнський] лінгвіст 
нині, і т. д., і терпнуть, що се вже, може, останнє... Не можу їх потішить, і собі кусок в губу не йде від 
сих гадок. Вдови, сироти, инваліди — виснажені культурні робітники, наші культ[урні] світочі» (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 61—61 зв.). З а  змістом інших листів, такі відо
мості з України надходили постійно.

..донька одного з найвизначніших українських творців сидить без зарібку, бо не має череви
ків — за змістом листа М.Грушевського до В.Кузіва (див. попередній коментар), ймовірно, йдеться 
про Людмилу Старицьку-Черняхівську.

В другім пишуть, що жінка найславнішого поета готова не пережити нинішньої зими... — за 
листуванням Михайла Грушевського з Олександром Олесем кінця 1922^p., йдеться, ймовірно, про 
дружину останнього (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торон
то, 1997. — Том 1 /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — С. 241—243).

..мабуть, прийдеться їм покинути науку т а  піти в ремесло, бо нема чим оплатити ново- 
заведених університетських оплат —  йдеться, зокрема, і про небожа Михайла Грушевського Сергія 
Шамрая (син сестри Ганни). Про це свідчать листи М.Грушевського до К.Студинського. Так, 3 грудня
1922 р. він писав: «Племінник мій, С[ергій] Шамраїв, пише цікаву історію: він був обраний тепер 
«старостою» свого курсу, і за україн[ські] домагання їх, проводирів, позбавили увільнення від плати, 
а плата — 300 міл., поверх ЗО дол. Як не доб’ються товариші скасування сеї репресії, хоче іти в кафля- 
рі!» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. 60). Про цю ситуацію уточнював 
і 8 грудня 1922 p.: «Сергій Ш[амрай], правда, носиться з гадкою продати свою посилку, бо йому треба 
платити за науку в Університеті! [...] Тепер б’ється з гадками, чи павзувати й іти на роботу — підмовляє 
його знайомий кафляр іти до них в «артель», чи заплатити і кінчити іспити» (Там само).

..держава, зменшуючи видатки на вищі школи, касує якраз українські виклади, як побічні — 
ці ж відомості, отримані від рідних з Києва, подає М.Грушевський у листі до К.Студинського за декіль
ка днів до написання послання «Братам в Америці», 8 грудня 1922 р. (Там само).
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с» 327 В останнім справояданні віденського Союзу <сГолодним України»  ви читали уривок 
такого листа — йдеться про витяг з листа від 10 жовтня 1922 р. одного з уповноважених Союзу, 
поданий у звіті Союзу за вересень—листопад 1922 p.: «Щ е є одна річ, яку мушу Вам та Союзови «Го
лодним України» переслати, тільки ані в лист її не вкладеш, ані пакунком не вишлеш, і хіба тільки від
чути Ви можете її серцем — це подяка. Щира, безмежна, часом збентежена, часом здивована, але 
глибока, радісна та щира подяка. Стільки доводиться чути її від людей зруйнованих, голодних нам — 
тим, хто коло розподілу, отже, хочеться переслати цю подяку Вам всім, хто запомогу сюди надсилає, 
хто дає змогу віджити кращим культурним силам. Слів нема таких, щоб висловити цю колективну по
дяку — та Ви її мусите серцем відчути» (Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді /  Матеріяли 
упорядкував і зредагував Роман Сербии. — Торонто; Київ, 1992. — С. 628).

Поки живе надія в хаті, / Нехай живе, не виганяй/... — М.Грушевський наводить витяг із по
езії Т.Шевченка «Варнак» (Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. — K., 2001. — Т. 2: 
Поезія 1847-1861. — С. 72).

До Українського Червоного Хреста в Канаді (24 грудня 1922 р.)
Першодруки: Український голос (Вінніпег). — 1923. — 21 лютого; Канадийський ранок (Він

ніпег). — 1923. — 27 лютого; Канадийський фармер (Вінніпег). — 1923. — 1 березня; Канадийський 
українець (Вінніпег). — 1923. — 16 травня; Нова Україна. — Прага, 1923. — Ч. 5 (Травень). — 
С. 163. З а  останнім із названих видань відомо, що лист був надрукований також у газеті «Америка». 
Підпис: М.Грушевський. На початку подані місце та дата написання: Баден, Відень, 24.ХІІ.1922. 
Передруки: Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді /  Матеріяли упорядкував і зредагував Роман 
Сербии. — Торонто; Київ, 1992. — С. 640; Михайло Грушевський у 110 роковини народження: 
1866—1976 / /  Записки Н Т Ш . — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1978. — T. CXCVII. — 
С. 159. Машинописна копія листа (за публікацією в «Новій Україні») зберігається в протоколах Спіль
ного зібрання ВУАН (IP НБУВ. — Ф . І. — №  26283. — Арк. 3—9). Лист не зафіксований у 
жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського.

Подається за публікацією у виданні: Голод 1921—1923 і українська преса в Канаді. — С. 640.

Лист належить до тематичного блоку публікацій М. Грушевського, що висвітлюють проблему голо
ду в Україні 1921—1923 pp. та діяльність віденського Союзу «Голодним України» (див. перелік у ко
ментарі до «Листа від М.Грушевського» (10 квітня 1922 р .)) .

с. 328 Лист ваш з 25X1 і в нім 100 канадійських доларів я одержав... — 20 грудня 1922 р. у 
листі до В.Кузіва, який через створений у березні 1922 р. Ньюаркський окружний комітет помочі голо
дуючим в Україні підтримував заходи М.Грушевського в справі допомоги жертвам голоду в Україні 
1921—1923 pp., вчений писав: «З а  останній місяць до нас з Америки не прийшло нічого, окрім одного 
дару 100 $ з  Канади через Укр[аїнський] Канад[ійський] Ч[ервоний] Хр[ест]» (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 185—185 зв.). Це вже була щонайменше друга з відомих 
пожертв Українського Червоного Хреста в Канаді, адже про попередню, у сумі 490 доларів, вчений 
повідомляв у листі до К.Студинського від 3 жовтня 1922 р. (Листи Михайла Грушевського до Кирила 
Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 47). Ймо
вірно, вважаючи на таку жертовність організації, М.Грушевський вирішив публічно висловити свою 
вдячність цим листом.

...будуть післані посилки на адресу нашого уповноваженого в Києві члена Академії, що розді
ляє посилки між співробітниками Академії... — у приватних листах до В.Кузіва та К.Студинського 
М.Грушевський подавав відомості про осіб, які займалися розподілом пожертв у Києві. Так, серед 
співробітників Української академії наук пожертви розподіляли через колишніх членів Українського 
наукового товариства у Києві (див. наступний коментар), зокрема О.Корчак-Чепурківського, Є.Тим- 
ченка, О.Новицького, серед викладачів Київського університету (тодішнього Всеукраїнського інститу
ту народної освіти) — через О. Грушевського, колишньої Академії мистецтв — через В.Кричевського, 
серед акторів — через І.Мар’яненка, серед письменників — через Н.Романович-Ткаченко (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 178—178 зв.; Листи Михайла Грушевського до 
Кирила Студинського... — С. 16, 72, 78, 81—82, 84, 86, 89, 92). Зазначені імена та адреси були ви
друкувані також з подачі М .Грушевського в газеті «Свобода» (1922. — Ч. 161. — 14 липня. — С. 2). 
Найдетальніші відомості про цих осіб та різноманітні аспекти допомогових акцій Союзу «Голодним 
України» містять листи М.Грушевського до О.Грушевського (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 1285. — Арк. 460—507 ,534—535,565—566 ,581 ,591 ,594—597). У цих останніх кореспонден
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ціях М.Грушевський подавав не лише розпорядження щодо розподілу, але й наполегливо просив брата 
надсилати докладні відомості для звіту перед жертводавцями: « З  одного боку неустанні відомости про 
страшну і безисходну біду нашої суспільносте, молодіжи etc., з  другого боку неустанні пригадки від 
немногих щирих моїх помічників-приятелів сеї акції в Америці, що при загальнім знеохоченню суспіль
носте до яких-небудь закликів до жертв тільки дуже докладними інформаціями про те, хто дістає гроші, 
можна подвигнута до яких-небудь жертв» (Там само. — Арк. 506—507; лист від 16 вересня 1922 p.). 
Важливі настанови щодо розподілу в Києві подає М. Грушевський і в листах до Н. Романович-Ткаченко
(IP НБУВ. — Ф . 121. — №  11, 48, 49, 50).

...("в офіціальній управі люди українству не прихильні, тож на адресу Академії посилати не 
вказано) —  ще 23 травня 1922 р. у листі до В.Кузіва М.Грушевський з цього приводу писав: «Для 
підмоги українським ученим робиться головно рекламу Академії наук (навіть з усякими перебільшен
нями: напр., замість 35 членів читаю вже 350!). Добре помагати й їй, але не треба забувати, що поруч 
сеї урядової інституції [є] громадські, які з  боку уряду не мають ніякої помочи, як отеє Наукове това
риство, котре уряд всякими способами змушував до злиття з Академією наук. Не маючи ніякої підмоги 
від уряду (який навпаки реквізував у нього помешканнє), воно тим більше потрібує помочи земляків» 
(Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 106). Неодноразово свої застережен
ня щодо допомоги Українській академії наук вчений висловлював і в листах до К.Студинського: «Се ж 
урядова інституція, умисно затоплена росийським елементом, щоб укр[аїнці] не були в більшости [...]. 
Иньші наукові організації силоміць примушено розв’язатись чи злитись з Акад[емією], щоб усе науко
ве житє взята під державну, большевицьку руку. Але через те ж і хочемо нести поміч через б[увше] 
Наукове тов[ариство], щоб дійти до тих упосліджених, які не дістають ні академічного пайка, ні платні!» 
(Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. 21).

Застереження М.Грушевського не пройшли повз увагу керівництва В У \Н . У примітці до маши
нописної копії цього листа, що зберігається у протоколі Спільного зібрання ВУАН від 25 червня 1923 p., 
названі імена «неприхильних українству людей»: С.Єфремов, А.Кримський та А.Лобода (IP НБУВ. — 
Ф . І. — №  26283. — Арк. 3—9). Ця особлива увага до даного сюжету публіцистичного виступу 
М.Грушевського засвідчує про взаємну неприхильність між вченим та керівництвом В У \Н . Звісно, 
основа цього конфлікту була закладена ще в період заснування Української академії наук за гетьмана 
Павла Скоропадського (див.: Сохань /7., Ульяновський В., Кіржаєв С. М.С.Грушевський і Academia. 
Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 35—60).

З  приводу публікації цього листа М.Грушевського віце-президент ВУАН С.Єфремов, який «ви
рахував» імена «неприхильних», занотував у щоденнику: «А  трохи згодом у « Новій Україні» я прочитав 
передрук листа Грушевського до якоїсь американської редакції, в якому цей крутій жертви на Академію 
не радить посилати просто на Академію ж: «в офіціяльній Управі люде українству неприхильні, тож на 
адресу Академії посилати не вказано». Отже — Кримський, Лобода, я — неприхильні до українства. 
[...] Була у мене думка написати листа до «Н[ової] Укр[аїни]» і назвати поіменно членів «офіціяльної 
Управи» Академії, та потім махнув на це рукою» ( Єфремов С. Щоденники. 1923—1929. — K., 1997. — 
С. 51—52). Не лише С.Єфремов, але і колишні учні М.Грушевського вважали заяви вченого щодо В У \Н  
необгрунтованими. Так, І.Кревецький у листах до К.Студинського від 1 та 16 серпня 1922 р. пов’язує 
несправедливі, на його думку, застереження щодо УАН та А.Кримського з упередженнями віденського 
Союзу «Голодним України» та її очільника (У півстолітніх змаганнях: Вибрані листа до Кирила Студин
ського (1891—1941) /  Упоряд. О.Гайова, У.Єдлінська, Г.Сварник. — K., 1993. — С. 372—374).

Про необхідність першочергової підтримки членів колишнього Українського наукового товариства 
у Києві М.Грушевський наголошував також у своєму публіцистичному виступі «Лист від М.Грушев
ського» (10 квітня 1922 р.) (див. у цьому томі) тазвітах Союзу «ГолоднимУкраїни» (Голод 1921—1923
і українська преса в Канаді. — С. 528—530; 536—538).

...прошу і надалі не забувати Великої України — опублікована подяка відразу дала свої резуль
тати. Як повідомляв 14 лютого 1923 р. «Український голос» у Вінніпезі, під час коляди на Різдво та 
Новий рік Український Червоний Хрест у Канаді зібрав пожертви, з  яких 100 доларів призначив на 
руки М.Грушевського для працівників Української академії наук (Голод 1921—1923 і українська преса 
в Канаді. — С. 639).

Відчувають се брати-галичани і складають для них навіть в своїх тісних обставинах... — ці
слова співзвучні з численними вдячними листами М .Грушевського до К.Студинського, який очолював 
Комітет допомоги «Голодним України» у Львові і активно підтримував всі заходи віденського Союзу 
«Голодним України», зокрема: «Щ о Галичина перевела таку складку для Великої України в своїх не
ймовірно тяжких обставинах, се незвичайно втішно і матиме своє глибоке значіннє. Постараюсь спові
стити земляків якдокладнійше! Се підійме настрій»; «Честь Вам за Вашу велику енергію. Ім’я Ваше
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повинне з глибокою вдячністю згадуватись на Україні!»; « З  «Гол[одним] Укр[аїни]» зробили сьте ро
боту велику і записали свої ім’я в пам’яти Укр[аїни] золотими буквами» (Листи Михайла Грушевського 
до Кирила Студинського. — С. 17 (20 червня 1922 р.); С. 21 (17 липня 1922 р.); C. 78 (5 лютого 
1923 р.)). У тих же листах до львівського приятеля і колеги М.Грушевський завжди зазначав, що в 
офіційних і приватних кореспонденціях він особисто та віденський Союз щораз наголошують на участі 
галичан у допомогових акціях (Там само. — С. 42, 46, 90). Слова вдячності звучать і з  листів до 
К.Студинського від адресатів з  різних куточків України (див.: У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи 
до Кирила Студинського (1891—1941) /  Упоряд. О.Гайова, У.Єдлінська, Г.Сварник. — K., 1993. — 
С. 370—392). Завдяки пожертвам, зібраним галичанами, у спілці з коштами, які надходили на заклики 
М.Грушевського з Америки та інших джерел, до Києва, Харкова, Полтави, Одеси та інших міст над
силали грошові перекази, одяг, харчі, облаштовували харчові пункти для дітей по селах та інші форми 
допомоги (див.: ЦДГАЛ України. — Ф . 362. — Оп. 1. — Спр. 36—38).

Невдовзі після цього публічного листа, 29 березня 1923 p., М.Грушевський писав до В.Кузіва: 
«Студинський велике діло зробив своєю поміччю: до 4 000 $ вислав на Україну, в тіснім порозумінню 
зі мною, так що акція львівська і віденська була майже одностайна в сій справі» (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 209—209 зв.). Про акції львівського комітету докладні відо
мості подавали і у звітах віденського Союзу «Голодним України» (Голод 1921—1923 та українській 
пресі в Канаді. — С. 53 6 -5 3 8 ; 5 7 5-582 ; 6 2 6 -6 2 8 ).

До шан[овних] земляків в Америці [не пізніше 4 квітня 1923 p.]
Серед виявлених першодруків: Америка (Філадельфія). — 1923. — Ч. 50. — 28 квітня. — С. 2; 

Канадийський ранок ( Вінніпег). — 1923. — 15 травня; Громадський Голос (Львів). — 1923. — Ч. 17. —
2 червня. — С. 1; Ч. 18. — 9 червня. — С. 1. Підпис: Михайло Грушевський. Наприкінці подані 
орієнтовна дата та місце написання: Baden b. Wien, Schlossg[asse], 4; На свято Великодня 1923 
(Великодень у 1923 р. випав на 8 квітня). Відозва передрукована також у виданнях: Голод 1921—1923 
і українська преса в Канаді /  Матеріяли упорядкував і зредагував Роман Сербии. — Торонто; Київ, 
1992. — С. 656—659; Михайло Грушевський у 110 роковини народження: 1866—1976 /  Записки 
Н Т Ш . — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1978. — T. CXCV II. — С. 149—152 (неповний 
текст за публікацією 1923 р. в «Народній волі»).

Подається за першодруком в «Америці».

Лист належить до тематичного блоку публікацій М. Грушевського, що висвітлюють проблему голо
ду в Україні 1921—1923 pp. та діяльність віденського Союзу «Голодним України» (див. перелік у ко
ментарі до « Листа від М.Грушевського» (10 квітня 1922 р . )) .

Своїм задумом підготовки чергового заклику до земляків в Америці М.Грушевський ділиться в 
листі до К.Студинського від ЗО березня 1923 p.: «Ся доброчинна акція як Вам, так і мині забирає бо
гато часу. Але розпучливі листи, котрі дістаю з Укр[аїни], особливо з Київа, раз у раз пришпорюють 
мене як стару шкапу. Збираюсь на другий тиждень виладити новий поклик до братів в Америці, може, 
щось принесе» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. 
Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 91). Наступний лист до К.Студинського від 4 квітня
1923 p., де згадується зміст відозви, дає змогу встановити час її написання: не пізніше 4 квітня 1923 р. 
(Там само. — С. 92). Згадує про це звернення і 8 травня 1923 p.: «До Американських] часописей 
післав відозву по Великодні, десь скоро пішлемо річне справозданнє, накликаємо до жертв, але надія 
мала. Засуд Ради Амбасадорів зробив гнітюче вражіннє і знеохотив американську] еміграцію до всяких 
закликів» (Там само. — С. 100).

Про написання цього листа-звернення М.Грушевський згадує також у кореспонденції від 12 квітня
1923 р. до Т.Починка: «[...] був занятий відозвою до американських земляків, котру вчора відбив на 
машині й післав сьогодня до редакцій — про поміч Голодним України і под.» (Листи М.Грушевського до 
Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д. Антоновича при У ВАН  у Нью- 
Йорку, С Ш А  /Публікація М.Антоновича / /  Український історик. — 1969. — Ч. 4. — С. 87).

с. 328 Фатальна постанова ради амбасадорів в Парижі 14 марта в справі східних границь 
Польщі... — йдеться про рішення Ради послів Антанти, прийняте 14 березня 1923 р. в Парижі, про 
юридичне право Польщі на володіння Східною Галичиною. Див. у цьому томі коментар до статті 
«Щ е  один звільнений край». У листі до брата Олександра від 20 березня 1923 р. Михайло Грушевський 
так прокоментував цю подію: «Ми тут засмучені рішенням ради послів Антанти, що затвердила ріжську 
лінію границі і підтримала суверенітет Польщі над Галичиною. Не знати, як се переломиться в життю;
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певні елементи інтелігенції зітхнуть, певно, з облекшеннєм — здіймається з них обов’язок боротьби 
[...]. Прийшло на гадку, що се якраз десять літ тому, як сі «провідні круги» викидали мене з Т[оварист] 
ва Шевченка, щоб перевести угоду з поляками. Тепер мене зробили козлом отпущенія, і валять всі не- 
удачі останніх літ. Тяжкі приходиться переживати часи» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 1285. — Арк. 4 6 6 -4 6 7 ).

с. 329 Перше ніж Ризька угода була затверджена Антантою... — йдеться про угоду між 
Польщею, з одного боку, і Р С Ф Р Р  та У СРР, з  другого, укладену в березні 1921 р. в Ризі після за
вершення польсько-радянської війни 1920 р. Мирні переговори між воюючими сторонами розпочались 
у середині серпня 1920 p., а на початку вересня були перенесені до Риги, де тривали аж до весни 1921 р. 
Згідно з умовами підписаного 18 березня 1921 р. Ризького договору сторони зобов’язалися припинити 
військові дії, був анульований Варшавський договір між Польщею і У Н Р, встановлений новий кордон, 
за яким західноукраїнські та західнобілоруські землі визнавали територією Польщі. З а  цією угодою, 
Москва визнавала польську окупацію Галичини, а Варшава — Українську Соціалістичну Радянську 
Республіку і тим самим відмовлялася від підтримки уряду УНР. Умови Ризької мирної угоди справили 
надзвичайно негативне враження на українську еміграцію, що розцінювала їх як новий розподіл укра
їнських земель між Польщею і Росією. 14 березня 1923 р. Рада амбасадорів у Парижі затвердила новий 
кордон по р. Збруч. З  новітніх досліджень див.: Верстюк В. Ризький мирний договір 1921 р. і завер
шення боротьби за Українську Народну Республіку / /  Проблеми вивчення історії Української револю
ції 1917-1921 років. — K., 2011. — Вип. 6. — С. 337-3 6 6 .

В історії України знайдеться не один світлий момент, коли потяг народної солідарності... 
витягав національне ж иття з тяжких, майже безвихідних ситуацій —  у листі до К.Студинського 
від 4 квітня 1923 p., вітаючи приятеля з Великодніми святами, М.Грушевський так прокоментував цю 
фразу: «[...] оглядаючи минувшину, знайдемо не одну годину не меньше тяжку і темну як нинішню, з 
котрого одначе виводив світлий ідеалізм ті верстви і групи, котрі дійсно щиро і твердо вміли його в собі 
розвинути. Се парафраза з моєї чергової відозви до наших громадян в Америці, котрі я з невеликим 
успіхом, але з великою витривалістю скребу от уже повних чотири роки свого заграничного житя (не 
еміграції, бо ні хвилі не вважав себе емігрантом, тільки закордонним робітником на нашій національній 
ниві» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. — С. 92).

с. 330 Я вважаю, що благородні зусилля, положені галицькою суспільністю в останнім році 
на поміч «Голодній Україні»... — див. коментар до листа «Д о  Українського Червоного Хреста в 
Канаді» (24  грудня 1922 p.).

Я думаю, що т і кільканадцять тисяч доларів, які пішли протягом минулого року від амери
канської еміграції... в поміч «Голодним України»... — див., зокрема, детальні фінансові звіти у «Тре
тьому справозданні Союза «Голодним України» у Відні» (Голод 1921—1923 і українська преса в Кана
ді. — С. 575-581).

Свою оцінку з сього становища... я дав у своїм одвертім листі до Х^аковського, надрукова
нім в ч. 10 «сБорітеся — Поборете»  — див. у цьому томі «Відкритий лист Мих[айла] Грушев
ського, закордонного делегата УПСР, голові Ради народних комісарів Української Соціалістичної 
Радянської Республіки Х.Г.Раковському».

...уже всі мої писання, включно до великої « Історії», « Культурно-національного руху» і 
« Хмельниччини» ,  на Вел[икій] Україні заборонені... — ці відомості М.Грушевський подавав також
і в листах до приятелів. Так, у листі до Т.Починка від 5 липня 1923 р. писав: «Я большовикам ніякий 
приятель, мало хто стільки потерпів від них, як я, і далі терплю: книги мої на Україні заборонені; транспорт 
книг моїх, висланих торік (видання Дніпросоюза — Ілюстр[ована] Історія, Іст[орія] Укр]аїни] для шкіл, 
Старі Часи, Всесвітня Історія, Культур[ний] Рух — большовики переробили на картон, аби не дати їм 
розійтись» (Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). — С. 96). Подібну інфор
мацію містять і листи до К.Студинського, у яких вчений наголошував: «Мене тут з больш[евицької] 
сторони кокетують, а рівночасно мої книги наУкр[аїні] виймаються з бібліотек, нищаться (відсилають
ся на паперові фабрики etc.)» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського... — С. 112; лист 
від 18 липня 1923 p.); «Я писав Вам, що мою «Ілюстр[овану] Історію» і «Старі часи», вислані туди 
« Дніпросоюзом» торік, уже переробили на картон, а тепер черга на « Історію Укр[аїни] » для шкіл!» (Там 
само. — С. 114; лист від 21 липня 1923 p.).

...не стримало тих, що оскаржували мене перед австрійськими властями за роботу на користь 
Росії... — йдеться про кримінальну справу, яку у 1916 р. порушив цісарсько-королівський суд при 
військовій команді м. Львова, звинувачуючи М.Грушевського в державній зраді. Дирекція поліції у 
м. Львові, яка вела слідство, зібрала свідчення в ректораті Львівського університету, допитала К.Сту
динського, О.Колессу, С.Томашівського. Незважаючи на досить загострені відносини, учень М.Гру-
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шевського С.Томашівський став в оборону свого вчителя. Проаналізувавши публіцистичні праці, які 
були головною підставою для порушення кримінальної справи, С.Томашівський наголошував, що в них 
«не було мови про конечність відірвання Східної Галичини від Австрії і прилучення до Росії чи створен
ня самостійної держави». Захисником у суді виступав адвокат П.Євин, який підкреслював, що якби 
М.Грушевський проголошував сепаратистські ідеї відокремлення українських земель від Австро-Угор- 
щини та приєднання їх до Росії, то російський уряд не дав би був розпорядження арештувати його та 
відправити на заслання. На основі всіх зібраних доказів та вмілого захисту польовий суд у Львові зму
шений був кримінальну справу проти М.Грушевського припинити (Малик Я. Кримінальні пересліду
вання Михайла Грушевського (1914—1934 pp. ) //Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і 
матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михай
ла Грушевського. — Львів, 1994. — С. 412—425).

...жив на засланні під гострим наглядом поліції — див. статті «Життя Михайла Грушев
ського від вибуху війни», « З  недавнього минулого»  та коментарі до них.

с. 331 ...колиросійська і польська книга заполонює Україну, книга українська стає все більшою 
рідкістю... — ця стурбованість М.Грушевського звучить і в його листі до В.Кузіва від 25 квітня 1922 p.: 
«Страшна культурна, книжна кріза насувається на Україну, вона знову буде затоплена росийською 
книгою. Бо ту друкували і німці, і большевики, і праві росияни, їм дороги до Росії відкрито, а україн
ську] книгу всі гальмують» (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 266. — Арк. 82—83 зв.). 
Детальні відомості про стан книговидавництва в Україні наводив і відомий книговидавець Ю.Тищенко 
в огляді «Сучасне становище книжкової справи на Україні». У ній він зазначав: «Завоювавши Україну, 
[...] большевицька влада відкриває кампанію проти українського друкованого слова і, в першу чергу, 
проти українських видавництв. [...] Папір, сконфіскований у приватних видавництв і в папірнях, пішов 
на російські прокламації. [...] Недодруковані книги, що були вже вискладані або в друкарських верстках, 
знищено на місцях у друкарнях» (Нова Україна. — Прага; Берлін, 1923. — Ч. 6 (Червень). — 
С. 120—131). З а  даними цього ж місячника, з запланованих Держвидавом України на другу половину
1923 р. 500 книжок 49 % мало вийти українською мовою, 51 % — російською (Там само. — Ч. 10 
(Жовтень)).

В ім’я української культури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном Україн
ський соціологічний інститут звертається з гарячим прошениям помочі! [бл* 26 квітня 1923 p.]

Серед виявлених першодруків: Америка (Джерзі Ситі). — 1923. — Ч. 70. — 14 червня. — С. 2. 
Підпис: М.Грушевський. Дата не зазначена. Одна з машинописних копій зберігається: Ц ДІАК Укра
їни. — Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 66. — Арк. 16—17. Праворуч від заголовка вгорі заувага (маши
нопис): «Просимо ласкаво надрукувати сі 4 рядки як заголовок грубшим письмом». З а  машинописни
ми копіями текст звернення передрукований: Листи М.Грушевського до Т.Починка з  додатком двох 
листівок до Д.Островського. З  матеріялів Музею-архіву ім. Д.Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, 
С Ш А  /  Коментар і примітки М.Антоновича / /  Український історик. — 1970. — Ч. 1—3. — С. 173— 
175 (у примітках до публікації М.Антонович зазначав, що не мав змоги перевірити, чи був цей текст 
надрукований в американських газетах); Матяш І. Український соціологічний інститут М.С.Грушевського: 
основні напрями та етапи діяльности / /  Український історик. — 2000. — Ч. 4. — С. 53—55 (при 
цьому передруці також не вказано, що звернення було опубліковане 1923 p.). Звернення не зафіксова
не у жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського.

Подається за публікацією в «Америці».

Відозва належить до тематичного блоку звернень, листів, статей, що висвітлюють історію Українсько
го соціологічного інституту (див. коментар до « Проекту Українського соціологічного інституту»).

Про цей заклик М.Грушевський згадує в листі до Т.Починка від 26 квітня 1923 p.: «[...] я дру
кував отсю відозву, У.С. Інст., післав її до Свободи, Народ. Волі, Укр. Голосу, Америки, й деяким 
людям. Не знаю чи де надрукують!» (Листи М.Грушевського до ТТІочинка ( 3  фонду Н.Григорієва). 
З  матеріялів Музею-архіву ім. Д.Антоновича при УВАН  у Нью-Йорку, С Ш А  /  Публікація М.Ан- 
тоновича / /  Український історик. — 1969. — Ч. 4. — С. 89). Наступна згадка про цю ж відозву 
міститься у листі М.Грушевського до Е.Фариняка від 4 травня 1923 p.: «Післав Починкови відозву 
свою в справі Укр[аїнського] Соціологічного] Інст[итуту], котру розіслав на кілька редакцій — я думаю, 
що Ви її бачили вже. Написав Цимбалисту до Шікаго і на дві адреси, вказані Почінком, і тепер трохи 
почекаю результатів» (Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  До друку підготував М. Ан
тонович / /  Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. 123). Ці відомості дають змоіу встановити 
орієнтовну дату написання відозви — перед 26 квітня 1923 р. Після публікації звернення, не отримав
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ши бажаних результатів, учений з жалем зазначав: «Відозва про Соціологічний] Інститут не принесла 
ніяких наслідків» (Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). — С. 96).

с. 332 Восени 1919 р. він був мною запроектований як інститут міжнародного характеру з 
осідком в Женеві... — див. у цьому томі «Проект Українського соціологічного інституту» та 
коментар до нього.

...на початку 1920р. зав'язалось там Товариство опіки нових республік Східної Європи... —
про організацію цього товариства, заснованого 8 січня 1920 р. в Женеві за участю відомих швейцарських 
учених і політичних діячів, та його заходи щодо визнання прав народів колишньої Російської імперії 
М.Грушевський подає відомості у статтях «В  першій делегації Української партії соціалістів-революціо- 
нерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» та «Ліквідація Комітету незалежної України» (див. у цьому 
томі). У названих працях називає товариство «Лігою незалежності народів бувшої Росії» та «Швай- 
царською Лігою незалежносте республік, які вийшли з бувшої Росії».

с. 333 ...організував виклади... — з і  лютого 1921 р. в помешканні українського робітничого то
вариства «Єдність» у Відні відкрилися безкоштовні загальнодоступні соціологічні курси. Перші лекції 
прочитали М.Грушевський («Початки громадянського й державного життя або генетична соціологія») 
та Д.Антонович («Соціальні підстави розвою мистецтва»). Впродовж лютого — травня 1921 р. були 
прочитані лекції: «Теорія нації» (В.Старосольський), «Криза капіталізму» (М.Чечель), «Нове госпо
дарство» (М.Шаповал), «Будовасоціалістичного господарства» (В.Мазуренко), «Кооперація і соціалізм» 
(І. Штефан) та « Історія української революції» (П.Христюк) (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 66. — Арк. 14). Кожний із лекторів отримав гонорар з розрахунку 200 австрійських корон за один 
виклад (Там само. — Арк. 248). Ці лекції були покладені в основу видань УСІ.

...бібліотеку, котру з браку грошей на помешкання і обслугу, одначе, скоро прийшлось здепо- 
нувати до кращих часів в Празькім університеті — започаткування цієї бібліотеки розпочалось з 
незначної «асігновки», отриманої для УСІ від уряду УНР. З а  порадою міністра фінансів Б.Мартоса, з 
яким М.Грушевський зустрівся у Празі на початку 1920 p., з  одержаних коштів можна було «зложити 
бібліотеку для Інституту — все, що по його гадці можна було з ними зробити». Скориставшись цією 
настановою, 26 січня 1920 р. вчений вибрався до Берліна, щоб «розглянутись по книгарнях для бібліо
теки Соціольогічного Інституту» (див. у цьому томі статтю «В  першій делегації Української партії 
соціалістів-революціонерів (Квітень 1919р. — лютий 1920р . ) » ) .

У хронікальній замітці «Український соціологічний інститут», вміщеній у «Борітеся — Поборете!» 
(1921. — №  10. — С. 31—32), наголошувалося: «Перший рік його організації [УСІ. — Упоряд.] за 
йнятий був головно складаннєм бібліотеки — з чим треба було особливо поспішати, тому що наукові 
книги не тільки страшенно дорожіли, але й попросту зникали з ринку. Бібліотека ся, досить велика і 
цінна, складається з таких головних відділів: соціольогії, етнольогії, соціяльної економії, публичного 
права, історії культури, новійшої історії. Проба урядити її так, щоб вона могла служити для ширшого 
публичного вжитку (в Празі, 1920 p.), розбилась о недостачу відповідного помешкання і потрібних 
коштів; тепер частина її зложена в празькім університеті, частина в Відні, в очікуванні можливосте пере
прави її на Україну».

Еміграційні поневіряння УСІ (Женева, Прага, Відень) негативно відбилися на долі його книго
збірні. Покидаючи восени 1920 р. празький осідок УСІ (квітень — вересень 1920 p.), вчений залишив 
частину бібліотеки інституту та власних книг під опікою чеського історика, професора Карлового уні
верситету в Празі, дійсного члена Н Т Ш  Ярослава Бідло (відповідно до угоди з керівництвом історич
ного семінару цієї вищої школи від 25 січня 1921 p.). Готуючись до повернення в Україну, в листі від
2 січня 1924 р. М.Грушевський писав до чеського колеги: «Чекаю ріжних формальностей, і коли вони 
будуть полагоджені, то можливо, що ще з кінцем сього місяця виїдемо туди. Коли се здійсниться, я 
зараз по приїзді почну заходи, щоб Укр[аїнський] Соціологічний] Інститут міг функціонувати в Київі, 
і в такім разі перевезу туди і бібліотеку. До того ж часу прошу ще її ласкаво потримати у себе. Я по 
приїзді до Київа напишу докладно, як з сим справа стоятиме, і взагалі буду з Вами утримувати корес
понденцію, коли позволите. Маю наукові плани широкі і ріжнородні: хотів би й історію України, й істо
рію літератури продовжити, і видавництво джерел організувати, і наукову часопись: не знаю, що з того 
удасться» (IP НБУВ. — Ф . 357. — №  70).

Незважаючи на всі плани й зусилля, М. Гру шевському не вдалося реалізувати відродження УСІ 
на українському ґрунті. Не вдалося перенести в Україну і всю книгозбірню УСІ, а в її складі і власну 
книжкову колекцію. З'ясувати долю цих збірок спробували наприкінці 1930-х pp. львівські друзі, ко
леги та учні вченого. На запит М.Мочульського 11 квітня 1937 р. Я.Бідло відповідав: «Проф. М.Гру
шевський, коли вирішив поїхати до Києва, попросив мене, щоб я тимчасово зберігав у своєму семінарі
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його книги. Оскільки їх було багато, я взяв лише частину з  них. Це збірка літератури із соціології. Ці 
книги досі зберігаються у спеціальному відділенні історичного семінару Карлова університету в Празі 
[...]. Книге майже3 шафи — близько 1000 томів» (Ц Д ІАЛ  України. — Ф . 379. — Оп. 1. — Спр. 9. — 
Арк. 9 —10 зв.). Очевидно, бібліотека УСІ та власна книгозбірня празького еміграційного періоду, за
лишені в Карловому університеті, творили єдине ціле. Останні згадки про празьку бібліотеку УСІ та 
приватну збірку М.Грушевського, плани об’єднання останньої з його львівською колекцією зустріча
ються в листі В.Дорошенка до М.Мочульського від 5 листопада 1938 p.: «Про книжки Мих[айла] 
Сергійовича] у Бідля [на той час професор Я.Бідло вже помер. — Упоряд.] я розвідався у Празі через 
земляків. Добре було б їх забрати й спровадити сюди до бібліотеки Покійного» (Там само. — Спр. 5. — 
Арк. 12—12 зв.). Найвірогідніше, реалізувати цей план не вдалося, і доля празької збірки УСІ вимагає 
на сьогодні окремого спеціального дослідження.

Обставини повернення вченого в Україну складалися так, що він не мав можливості перевезти й 
інші еміграційні книжкові надбання відразу до Києва. До певної міри, робив це свідомо. Так, у листі до 
сестри Ганни від 17 листопада 1923 p., висловлюючи сумніви щодо перспектив діяльності в Україні, 
М.Грушевський писав: «Я , розуміється, тому не буду ніскільки настоювати на тім, щоб пропустили мої 
видання або навіть і бібліотеку У.С.І., а тільки мою підручну робочу бібліотеку; все може останеться тут 
де-небудь на складі до кращого часу. Я сам не маю ніяких ширших плянів як тільки мати змогу попра
цювати над продовженнєм « Іст[орії] літ[ератури]» й « Іст[орії] Укр[аїни]». Коли час принесе кращі 
обставини — добре, коли ні — я зіставлю молодшим» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 1425. — С. 2 9 1 -2 9 4 ).

З а  свідченнями Катерини Грушевської 1938 р. відомо, що у 1924 р. вчений зміг переправити до 
Києва лише книжкову колекцію УСІ з його колишнього женевського осідку та частину «лично наших 
книг», на безмитне перевезення яких вдалося отримати дозвіл за допомогою місії У ССР (Відділ руко
писних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Шевченка Н АН України. — Ф . 122. — 
Од. зб. 20). Так само не міг М.Грушевський відразу перевезти і наклади видань УСІ, а серед них і 
власні праці, що залишилися на зберіганні на складі Дніпросоюзу у Відні (Там само). Про цю обстави
ну вчений писав американському приятелю В.Кузіву: «[...] вислати на Україну свої видання чи УСІ не 
можна, прийдеться тут у Відні замкнути на складі» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 266. — Арк. 15—15 зв.). Цим останнім виданням пощастило більше: під час закордонного від
рядження у 1928 р. Катерині Грушевській вдалося переправити їх до Києва та Львова (Листи Михай
ла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 
1997. — С. 223).

„.випустив я 12 книг... —  у своїй доповіді «Український соціологічний інститут і дослідча катедра 
історії України — загальної й української» від 14 березня 1924 p. М.Грушевський називає цю саму 
цифру та подає відомості про всі видання, групуючи їх за серіями (інформаційно-інтернаціональна, за 
гальні соціологічні курси та монографії, соціальна історія України) (Сохань П.С., Ульяновський В.І., 
Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 205—206). 
Ці самі відомості він подає також у низці оголошень, зокрема на 4-й сторінці обкладинки до 3-го тому 
«Історії Української літератури» (Київ; Відень, 1923).

Серія інтернаціональна:
М .Hrushevsky. Abrégé de L ’histoire de L ’Ukraine. — Paris—Genève—Prague, 1920. — V I1+256.
Antologie de la littérature ukrainienne jusgu’au milieu du Х І Х -iéme siècle. — Paris—Genève—Prague,

1921. — X X IV +143 .
Серія загальна:
Грушевський М. Початки громадянства. Генетична соціологія. — Відень, 1921. — 328 с.
Старосольський В. Теорія нації. — Відень, 1922. — 228 с.
Шраг М. Держава і соціялістична суспільність. — Відень, 1923. — 224 с.
Грушевська К. Примітивні оповідання, казки й байки Африки і Америки. — Відень, 1923. — 

192 с.
Серія розвідок і матеріялів до історії соціяльного руху на Україні:
З  починів соціялістичного руху. Мих[айло] Драгоманов і женевський соціялістичний гурток /  

Зладив М.Грушевський. — Відень, 1922. — 212 с.
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917—1920. — Відень, 1921—

1922. — T. І—IV (Т. 1 (1921); T. II (1922); T. III (1921); T. IV (1922)). — 152 с., 204 с., 160 с., 144 с.
Лозинський М. Галичина в 1918—1920 pp. — Відень, 1922. — 228 с.
Тайне всі книш цензура туди пускає —  насправді ж, книги не лише забороняли до ввезення 

в Україну, але і знищували ті, які все ж туди потрапили. Так, у листі до американського приятеля В.Ку-
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зіва від 19 липня 1923 p. М .Грушевський писав: «Виявляється, що мої книги й ріжні иньші видання, мною 
редактовані, захоплені більшовиками в 1919—20 pp., здебільшого були перероблені на папір або розпро
дані як макулатура до склепів, і висланий торік великий транспорт Дніпросоюза спіткала та ж доля: пере
робили на картон зпочатку «Ілюстровану історію», потім «Старі часи», а тепер взялись до «Історії 
України для шкіл»» (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 235—238). Дме. 
також коментар до листа «Д о  шановних земляків в Америці» (не пізніше 4 квітня 1923 p.).

Кілька разів звертавсь я до наших земляюв в Америці... — серед опублікованих звернень, окрім 
даного, відомо: «В  справі Українського соціологічного інституту», «Від Мих[айла] Грушевського. До 
шановних земляків в Америці» (20 листопада 1921 p.), «Від Українського соціологічного інституту» 
(див. у цьому томі). Так само в публікаціях на інші теми М.Грушевський завжди згадував проблеми 
УСІ. Турботами про забезпечення інституту коштами та розповсюдження його видань наповнене і при
ватне листування вченого. Див.: Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  ма- 
теріялів Музею-архіву ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Публікація М. Антоно
вича / /  Український історик. — 1969. — Ч. 4. — С. 83—84, 86—87, 8 9 —90, 94; Листи М.Грушев
ського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островського. З  матеріялів Музею-архіву 
ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Коментар і примітки М. Антоновича / /  Україн
ський історик. — 1970. — Ч. 1—3. — С. 171; Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (за час від 
28.1.1922 до 12.11.1927) /  До друку підготував М.Антонович / /  Український історик. — 1976. — 
Ч. 1—4. — С. 123,125—128; Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  До друку підготував 
М.Антонович / /  Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. 121—123.

...припинити інтернаціональну серію... —  інформацію щодо цієї серії М.Грушевський подає у 
доповіді «Український соціологічний інститут і дослідча катедра історії України — загальної й української» 
від 14 березня 1924 p.: «В  серії інформаційній інтернаціональній (на французькій мові) 2 книги — ко
ротка історія України, написана мною; антольогія української літератури до Шевченка включно, укла
дена мною і моєю донькою К.Грушевською (що працювала весь час разом зо мною в УСІ і була моєю 
найблизшою помічницею в сій роботі), з передмовою звісного французького філолога А.Майє. Иньші 
книги — як історія української] літератури, економічна географія України тощо не вийшли з браку фон
дів, бо книги сеї серії не повертають коштів розпродажею навіть вчасті, як иньші публікації, через те 
особливо тяжко лягають на бюджет» (СоханьП.С., Ульяновський В.І.,Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський 
і Academia: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — С. 205).

Нема коштів на друк давно приготованої економічної географії України... —  ще 7 жовтня 
1920 р. М.Грушевський звернувся з пропозицією до І.Фещенка-Чопівського видати під фірмою УСІ 
його «Економічну географію України» в перекладі французькою, на що той відповів згодою (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 14,19; Спр. 65. — Арк. 201—202 зв.). Переклад 
праці здійснив І.Борщак. Через брак коштів анонсоване видання не вийшло.

с. 334 ...вони виказані на обгортках томів... —  імена жертводавців названі на обгортках чет
вертого тому «Заміток і матеріялів до історії української революції 1917—1920» П.Христюка, праці 
М.Ш рага «Держава і соціялістична суспільність» та ін.

..JHhhuk УСІ... —  про намір видавати «Річник УСІ» М.Грушевський згадує у листах до свого 
американського приятеля Т.Починка, пропонуючи йому опублікувати в ньому підготовлену працю з 
історії українського соціалістичного руху в Америці (Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду
Н.Григорієва). — С. 95; Листи М.Грушевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д .О ст
ровського. — С. 176). Про це ж видання йдеться і в листах до В.Кузіва, зокрема про друк у ньому 
замовленої пастором праці « З  історії релігійної думки»: « З  технічного боку, що се має бути праця не
велика, я вважав би за краще вмістити її в «Річнику Укр. Соціол. Інституту», котрий би хотів випусти
ти на весну 1924 року. Має бути там ще стаття моєї доньки про початки америк. культури і одного 
співробітника з Вел. Укр. про сучасне економічне житє. Разом рахую аркушів на 12 цілої книги» (Гирич І. 
Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва / /  Український історик. — 1995. — Ч. 1—4. — С. 200). 
Детально обговорює проект та перспективи видання з К.Студинським, адже передбачав опублікувати 
і його статтю про студентські громади (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського 
(1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 106, 107,131, 137). Про 
зміст «Річника УСІ» згадує і в листах до брата Олександра, запрошуючи його до участі у проекті 
(Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 1285. — Арк. 4 7 6 -4 7 7 , 5 02-505 , 5 9 4 -5 9 7 ). 
Проте здійснити задум цього видання як в еміграції, так і в Україні М. Гру шевському не вдалося.

Bd складки, хоч би найдрібніші... — серед опублікованих виявлене звернення « Від Українського 
соціологічного інституту» (див. у цьому томі). Виявлена також машинописна копія звернення від 
20 червня [1923 p.] (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 18) з подяками
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«Комітету злучених товариств помочі Україні» в Ньюарку за надіслані через В. Кузіва 35 $ та учасникам 
віча в Детройті, які зібрали для УСІ таку ж суму і передали через Е.Фариняка.

З  Великої України
Вперше опублікована: Громадський голос (Львів). — 1923. — Ч. 25. — 28 липня. — С. 1. Під

пис: Мих. Грушевський. Дату автор не зазначив. Фрагменти статті передруковані за «Громадським 
голосом» у виданні: Америка (Джерзі Ситі). — 1923. — Ч. 97. — 18 серпня.

Подається за першодруком.

Стаття написана в час розгортання політики «коренізації», яка увійшла в історію як політика 
«українізації», санкціонованої XII з ’їздом РК П (б) (17—24 квітня 1923 р.) (див. детально: «Україні
зація» 1920—30-х років: передумови, здобутки, уроки. — K., 2003).

с» 335 ...omri спостереження і міркування, котрі я виймаю з одною листа, писаного в кінці 
червня з України одним з видніших членів Української партії соціалістів-революціонерів... —  про
цей лист (так само не називаючи імені кореспондента) М.Грушевський згадує і в своїй кореспонденції 
від 25 серпня 1923 р. до Е.Фариняка: «Два тижні тому я надрукував в «Громадському] Голосі» ви
тяги з листа одного члена Центрального Комітету Укр[аїнських] Соціялістів-Революціонерів, чоловіка 
дуже не приятного большовикам, котрий дуже не оптимістично оцінює їх українізацію і весь їх режім. 
Одначе з його листу ясно видно, що ні селянство, ні інтелігенція не хочуть ні повстань, ні заграничного 
наступу на большовиків. Вони найбільше бажали б, щоб большовики прийшли до розуму, пошукали 
справді зв ’язку, «смички» з українським селом, з  українським народом, з українською] інтелігенцією, 
соціялістами. Яка там не паршива нинішня українізація, як бачу з ріжних листів, що приходять відти, 
так з неї не сміються, там — таки треба правду сказати — констатують якусь користь від неї, накрес
люють деякі, хоч невеликі поліпшення і сподіваються більших. Люде, котрі серіозно журяться долею 
України — а не блягують тільки про неї як Ваші газетярі, ті більш усього трівожаться можливістю, що 
большовики впадуть наслідком своїх великих, злочинних помилок, не встигши виправити їх, а на місце 
большовизму прийде російська монархічна реакція — ще більш безпощадна і безнадійна для Українства. 
Люде, котрі проливали свою кров за Україн[ську] державність і серіозно до неї ставляться, цінять, що 
як ні як, а все-таки нинішна Радянська] Укр[аїна] — хоч по імені, єсть Україн[ською] Державою» 
(Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) /  До друку підготував М.Антонович / /  Український 
історик. — 1977. — Ч. 1 -2 . — С. 127).

Інформація, що міститься в ранішому листі М.Грушевського до іншого американського приятеля 
Т.Починка (від 5 липня 1923 p.), дає змогу передбачити, що згаданим кореспондентом найвірогідніше 
був М.Чечель: «6 .VII. я вже зовсім був зібрався нести сього листа на почту, коли прийшов з Харкова 
лист від нашого секретаря Чечеля; він описує свою розмову з Раковським, до котрого він ходив разом
з т. Христюком, в справі легалізації наших київських товаришів. Вражіннє їх таке, що українізація 
все-таки йде — не тільки її заповідають; служащі дійсно мусять братись за українську граматику і 
словник, котрий випускає для них державне видавництво. Треба почекати, щоб судити» (Листи 
М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д.Антоно- 
вича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Публікація М. Антоновича / /  Український історик. — 
1969. — Ч. 4. — С. 96).

Інші кореспонденти М.Грушевського також передавали подібні настрої. Про них у листі до Олек
сандра Олеся у вересні 1923 р. вчений зауважував: «Листи, котрі відти одержую, переняті все-таки 
деяким вдоволеннєм з «національного курсу», його там не вважають цілковитою фікцією, житє навчи
ло бути вдоволеними і малим!» (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — С. 256).

А що вони можуть дати — дивись «сЧервоний шлях» — йдеться про громадсько-політичний і 
літературно-науковий журнал «Червоний шлях», що постав на хвилі українізації. Виходив у Харкові у
1923—1936 pp. Перші редактори — Г.Гринько, О.Шумський, М.Яловий, М.Хвильовий. 3 J9 2 7  р. —
В.Затонський. На сторінках часопису друкувалися твори В.Сосюри, Т.Осьмачки, М.Йогансена, 
М.Хвильового, П.Тичини, суспільно-політичні статті М.Скрипника, О.Шумського, М.Любченка та 
ін. Журнал репрезентував на своїх сторінках усі процеси українського національного відродження 
1920-х pp. Партійні функціонери, які опікувалися журналом, ставили за мету протиставити його деяким 
українським еміграційним виданням, насамперед «Новій Україні», що виходила у Празі за редакцією
В.Винниченка й М.Шаповала, та схилити до співпраці з  ним відомих в еміграційних колах громадських 
і культурних діячів. Через представництво Українсько-американського видавничого товариства «Космос»
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«Червоний шлях» поширювали серед українців С Ш А  та Канади. Тут кореспондент М.Грушевського, 
вірогідно, має на увазі, насамперед, друге число журналу за травень 1923 p., у якому була опублікована 
розлога стаття М.Любченка «Чотири роки української еміграції» з  характеристикою всіх емігрантських 
осередків, і, зокрема, Закордонної делегації УП СР.

Досить успішно, напр., розвивається національний церковний рух —  йдеться про Українську 
Автокефальну Православну Церкву, організаційне оформлення якої відбулося на Всеукраїнському 
православному соборі в Києві 14—30 жовтня 1921 р. Відомості про український церковний рух М. Гру
шевський отримував і від свого чотириюрідного брата, активного учасника руху за автокефалію право
славної церкви, єпископа УАПЦ Марка Грушевського, якого він поохочував до написання статей для 
публікації в американських часописах. Про це свідчить і лист М.Грушевського до пастора В.Кузіва від
4 жовтня 1923 p.: «Коли Ви прочитали, може, статі єп. Марка Гр[ушевського], післані при останньому 
листі, Ви побачили еволюцію, перейдену церковним рухом Вел. Укр[аїни] за останні роки. [...] Авто
кефальний рух самотужки підноситься і переходить в реформу. На місце мало приємних бійок за церк
ви 1919—1920 pp. прийшла гарна черга на внутрішнє оновленнє церкви, наближеннє її до народної 
релігії і до раціоналістичної ревізії канонів і практик церковних» (Гирич І. Листи Михайла Грушевсько
го до Василя Кузіва / /  Український історик. — 1995. — 4 .1 —4. — С .2 0 2 ).

Новітні документальні видання містять багатий фактичний матеріал, що відтворює як історію 
українського церковного руху загалом, так і літопис окремих парафій та діяльність провідних діячів 
У \П Ц  зокрема. Див.: Перший Всеукраїнський Православний Собор УАПЦ. 14—30 жовтня 1921 ро
ку: документи і матеріали /  Упоряд. Г.Михайліченко, Л.Пилявець, І.Преловська. — Київ; Львів, 1999; 
«В  Українській Церкві велика була духовна сила...»: Становлення Української автокефальної право
славної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Серед
ньому Подніпров’ї. 1917—1925 pp. /  Упоряд. А.Зінченко. — Ніжин, 2012. Огляд джерел див.: Пре- 
ловська І. Джерела з  історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921—1930) — Україн
ської Православної Церкви (1930—1939). Монографія. — K., 2013.

Пекуча справа
Вперше опублікована: Америка (Філадельфія). — 1923. — Ч. 133. — 10 листопада. — С. 2; 

Свобода. — 1923. — Ч. 228. — 1 жовтня. — С. 2. Підпис: Михайло Грушевський. Дату автор не 
зазначив.

Подається за публікацією в «Америці».

У статті автор закликає підтримати почин «Товариства помочи письменникам», заснованого в 
американському місті Трентоні І.Бородайкевичем. В умовах кризи національного культурного життя 
збір пожертв для українського письменства, видавничого руху в Великій Україні, Галичині, Буковині, на 
еміграції автор вважає великою патріотичною справою.

Панської України не збудувати!
Вперше опублікована в газеті: Громадський голос (Львів). — 1923. — Ч. 41. — 17 падолиста. — 

С. 1—4. Підпис: Мих. Грушевський. У кінці автор зазначив дату: 25.Х.І923.
Подається за першодруком.

Як лідер Закордонної делегації У П С Р та автор її основних програмних документів, послідовний 
речник «трудового принципу» М.Грушевський у черговий раз відстоює його в цій статті.

с. 338 ..ді шпальт «Громадського голосу»  (ч. 37) залунав сей значущий оклик: « Панської 
України будувати не будемоІ» — Йдеться про статтю: Пушкар Кирило. Про панську Україну / /  
Громадський голос (Львів). — 1923. — 23 жовтня. — Ч. 37. — С. 1—2.

«Громадський голос» — газета, що виходила у Львові у 1895—1902, 1906—1939 pp. У 1922— 
1925 pp. виходить як радикальний, політичний і економічний часопис. Серед видавців та відповідальних 
редакторів цього періоду були Ілля Салагуб, Василь Кіцула, Іван Волошин, Осип Навроцький. Часопис 
був зорієнтований на політичне освідомлення українського селянства.

с. 339 ...«не минаючи титли, ані т ії коми», як казав Шевченко... —  М.Грушевський цитує 
поезію Т.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє 
дружнєє посланіє». З а  останнім академічним виданням творів Т. Шевченка, ця фраза має редакцію: 
«Не минайте ані титли, /  Ніже тії коми» (Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. — K.,
2001. — Т. 1: Поезія 1837-1847. — С. 351).
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Не менше як три четвертини українського народу складається з селян настільки малозе
мельних і бідних... —  за даними, які М.Грушевський наводить у праці «Соціальна і політична бороть
ба в Україні в 1917—1918—1919 pp.» (див. у цьому томі), в 9 українських губерніях селяни володіли 
приблизно 23 млн десятин землі, приблизно 13 млн належало великим землевласникам, а 3 млн були 
фіскальними, церковними землями тощо.

З а  даними сучасних дослідників, на 1917 р. із 44,1 млн десятин земельної площі 36,7 % станови
ла власність поміщицьких, удільних, казенних, монастирських і церковних господарств. Решту її розпо
діляли поміж більш ніж 4 млн селянських дворів (Х м іл ь  і . ,  Куташев І . Наростання селянського екс
тремізму в Україні (березень — жовтень 1917 р.) / /  Проблеми вивчення історії Української революції 
1917—1921 pp. — K., 2002. — C. 53). На той самий рік 57 % сільських господарств обробляли менше 
З десятин і могли вважатись бідними селянами. Середнє селянство з 3—10 десятинами налічувало ЗО % 
господарств. Заможні власники, що володіли понад 10 десятинами, становили 12 % і в середньому 
володіли 32 десятинами. Дідичі, становлячи 0,8 %, володіли ЗО % землі (Лозовий B.C. Аграрна рево
люція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 
1917 р. — квітень 1918 p.). Монографія. — Кам’янець-Подільський, 2008. — С. 115).

с. 340 Пок[ійний]  Драгоманов був найбільш рішучим і голосним речником сих поглядів... — 
див. у цьому томі статтю «Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства» та 
коментар до неї.

Українська Центральна Рада... уиїла під загрозою військового українського перевороту... —
див. у цьому томі статтю « Світова війна і революція»  та коментар до неї.

с. 341 ...так званому «Протофісот»... — див. у цьому томі статтю « Світова війна і рево
люція»  та коментар до неї.

Нині нацюналісти-монархісти і всякі праві панські елементи розписують якнайкращими 
фарбами сю відроджену « гетьманщину»...  —  М.Грушевський мав на увазі публіцистичні виступи
B.Липинського і насамперед його «Листи до братів-хліборобів», перші три частини якого побачили світ 
у 1920—1923 pp. У них відомий український історик, філософ, головний ідеолог і лідер гетьманського 
руху в еміграції обґрунтовував концепцію спадкової монархії в Україні, покликуючись на досвід «старої 
Гетьманщини» X V II—XV II ст. Див.: Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею та органі
зацію українського монархізму / /  Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. — Київ; Ф іла
дельфія, 1995. — Том 6. — С. 63—110.

...негідна карикатура української державності... — подібні характеристики Української Дер
жави та її очільника М.Грушевський подає також у статтях «По шкоді» та «Світова війна і революція» 
(див. у цьому томі).

« Гетьман»  скінчив тим, що приєднав Україну назад до Р от... — йдеться про грамоту П . Ско
ропадського про федеративний зв ’язок України з майбутньою небільшовицькою Росією, проголошену
14 листопада 1918 р. Детально див.: Ралдугіна Т. Федераційна грамота Павла Скоропадського: внут
рішні і зовнішні чинники її проголошення / /  Вісник Київського національного лінгвістичного універси
тету. Серія «Історія, економіка, філософія». — K., 2006. — Вип. 11—12. — С. 111—119.

...нині публіцисти панської організації... розхвалюють, немов якусь ідеальну, добу української 
державності — на відміну від прихильників Української Центральної Ради та Української Народної 
Республіки, які виступали з критикою П.Скоропадського (В .Винниченко, М.Лозинський, І.Мазепа,
C.Петлюра, П.Христюк та ін.), група прихильників гетьмана возвеличувала історичну форму націо
нального державного правління — гетьманат — та ідеалізувала постать П.Скоропадського (В.Липин- 
ський, Д.Дорошенко, С.Томашівський, О.Скоропис-Иолтуховський та ін.).

Смію думати, що для висвітлення дійсного змісту нашої старої козаччини т а  її гідних при
кмет мало хто більше зробив понад мене — історії козаччини М.Грушевський дійсно присвятив 
низку своїх історичних праць та узагальнив і власні напрацювання, і напрацювання своїх учнів в «Істо
рії України-Руси» (на той час вийшли з цієї проблематики VII та VIII томи ), «Ілюстрованій історії 
України» та «Очерках истории украинского народа».

с* 342 ...передусім укр[аїнських]  соціалістів-революціонерів ріжних течій... — детально див.: 
Бевз Т. Між романтизмом і реалізмом (Сторінки історіїУПСР). — K., 1999; ї ї  ж. М.Грушевський та 
Українська партія соціалістів-революціонерів / /  Михайло Грушевський — науковець і політик у кон
тексті сучасності. — K., 2002. —  С. 208—216; ї ї  ж. Партія національних інтересів і соціальних пер
спектив (Політична історія У П С Р ). Монографія. — K., 2008; ї ї  ж. Фракція українських есерів у 
Центральній Раді і Генеральному секретаріаті: між конструктивністю й опозиційністю / /  УІЖ. —
2009. — №  2. — С. 110-123.
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Від Українського соціологічного інституту
Серед виявлених першодруків: Народна воля (Скрентон). — 1923. — №  136. — 27 листопада. 

Підпис: Михайло Грушевський. Дату автор не зазначив. Стаття не зафіксована в жодному бібліогра
фічному покажчику праць М.Грушевського.

Подається за публікацією в «Народній волі».

Публікація належить до тематичного блоку звернень і листів, що висвітлюють історію Українсько
го соціологічного інституту (див. коментар до «Проекту Українського соціологічного інституту»).

с. 343 ...редакцію «сНародної волі» ... —  українська газета, тижневик, що видається з 1911 р. у 
м. Скрентон (штат Пенсільванія, С Ш А ). На сторінках часопису за сприяння пастора Української пре- 
світерської громади в Ньюарку Василя Кузіва у 1921—1923 pp. друкувалися публіцистичні статті, відо
зви, звернення М.Грушевського в справі збору пожертв на Союз «Голодним України» та Український 
соціологічний інститут, засновані вченим.

В останній відозві У[крагнського]  с[отологічного]  і[нституту]... — йдеться про відозву 
«В  ім'я української культури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном Український 
соціологічний інститут звертається з гарячим прошениям помочі» (див. у цьому томі).

Продажа його видань — джерело його існування... —  головною темою листування М.Грушев
ського з американськими приятелями В.Кузівим, Т. Починком та Е.Фариняком було забезпечення 
збору пожертв на видання УСІ та їх продаж. І саме це листування є найдетальнішим коментарем до 
цього сюжету (див.: Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва / /  Український історик. — 
1995. — Ч. 1 -4 . — С. 190-203 ; Ц ДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266; Спр. 576; 
Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (за час від 28.1.1922 до 12.11.1927) /  До друку підготував 
М.Антонович / /  Український історик. — 1976. — Ч. 1—4. — С. 121—130; Листи М.Грушевського до 
Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью- 
Йорку, С Ш А  /  Публікація М.Антоновича / /  Український історик. — 1969. — 4 .4 .  — С. 88—98; 
Листи М.Грушевського до Т.Починка з додатком ^вох листівок до Д.Островського. З  матеріялів 
Музею-архіву ім. Д.Антоновича при УВА Н  у Нью-Йорку, С Ш А  /  Коментар і примітки М.Антоно
вича / /  Український історик. — 1970. — Ч. 1—3. — С. 167—182).

Сподіваючись на допомогу американських земляків, у листі до В.Кузіва від 8 лютого 1922 р. 
вчений наголошував: «Жалко мині, що з субсідією з Ньюарк. Комітету для Укр. Соц. Інституту нічого 
не вийшло, і Ви відійшли від нього. Признаюсь, що ся підмога мала для мене і для У.С.І. не тільки 
чисто матеріяльне, але і моральне значіннє. Гірко мині, що досі ні одна громадська організація Америки 
не послухала мене і нічим не підмогла Укр. Соц. Ін. (не кажучи вже про делегацію У П С Р і Борітеся— 
Поборете). Наскладали Петрушевичу, складають тепер Шептицькому, відзиваються на иньші поклики, 
але мині не хочуть увірити, коли я на ріжні гласи закликаю до допомоги отсим справам, які я особисто 
веду. Тим більше, розуміється, вдячности почуваю я тим немногим, на жаль, приватним людям, таким, 
як Ви, які приватною дорогою стараються помогти мині в нинішній тяжкій і дуже гіркій хвилі! Велике 
Вам спасибі!» (Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва. — С. 197—198).

Пізніше, дякуючи за допомогу, у листі до Т.Починка від 18 вересня 1923 р. М.Грушевський 
писав: «Передусім ще раз дякую, що невважаючи на свої клопоти і брак часу при новій роботі Ви таки 
не залишаєте праці в росповсюдженню книг моїх і Українського] Соціологічного] Цнституту]. Є то 
нині єдине джерело нашого істновання — мого і Українського] Соціологічного] Цнституту], форма 
помочи найкраща і найкористнійша, котру в нинішніх незвичайно прикрих обставинах я високо ціню і 
ніколи не забуду» (Листи М. Гру шевського до Т.Починка з додатком двох листівок до Д.Островсько
го. _  С. 171).

Подяка [від Союзу «Голодним України»]
Вперше опублікована: Америка (Філадельфія). — 1923. — Ч. 11. — 26 грудня. — Ч. 11. — С. 2. 

Підписи: « За Союз « Голодним України»: М.Грушевський — голова: І.Коссак — скарбник». Дата не 
зазначена. Публікація не зафіксована в жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського.

Подається за першодруком.

Коротке звернення належить до тематичного блоку статей і листів М.Грушевського, що висвітлю
ють проблему голоду в Україні 1921—1923 pp. та діяльність віденського Союзу «Голодним України» 
(див. перелік у коментарі до «Листа від М.Грушевського» (10 квітня 1922 р .)) .  Як голова Союзу 
«Голодним України» М.Грушевський вживав усіх заходів щодо збору коштів на підтримку української
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людності, при тім вважав своїм обов’язком висловити публічно через газети вдячність організаціям чи 
приватним особам за їх жертовність. Див. у цьому томі лист «Д о  Українського Червоного Хреста в 
Канаді» (24  грудня 1922 p.).

До земляків в Америці (17 лютого 1924 р.)
Стаття виявлена у передруках: Народна воля (Скрентон). — 1986. — Ч. 31. — 14 серпня. — 

С. 5; Михайло Грушевський у 110 роковини народження: 1866—1976 /  Записки Н Т Ш . — Нью-Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1978. — T. C X C V II (розділ «Деякі документи про діяльність Грушевсько
го на еміграції» /  Упорядкував Матвій Стахів). — С. 157—158. Тексти ідентичні. Підпис, місце та дата 
написання зазначені в кінці тексту: « Михайло Грушевський Баден коло Відня, 17 лютого 1924». 
Публікація не зафіксована в жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського. Про неї 
згадує вчений у листі до К.Студинського від 2 лютого 1924 р. (Листи Михайла Грушевського до Ки
рила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 142).

Подається за передруком у виданні: Михайло Грушевський у 110 роковини народження: 1866—1976.

Публікація належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного характеру, вміщених 
у цьому томі (див. коментар до «Листа від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 р . ) ) ,  пов’язана з поверненням вченого в Україну у 1924 р. Див. також лист «До 
редакції «Вперед»-у уЛьвові»  та коментар до нього.

с. 344 Повертаючи на Україну... —  своїми планами щодо повернення в Україну М .Грушевський 
ділився зі своїми приятелями — К.Студинським, О.Олесем, В.Кузівим, Т. Починком та Е.Фариняком. 
Див.: Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 рр.) /  Упоряд. Г.Сварник. — 
Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 103, 115, 121, 124, 125, 131—133, 140—141; Листування Михайла 
Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. 
Л.Винар. — С. 254,261; листи до В.Кузіва (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — 
Арк. 5—5 зв., 15 зв., 144—144 зв., 161 зв., 235—235 зв., 283—284 зв., 285—285 зв., 286—286 зв.); 
Листи М.Грушевського до Т.Починка ( 3  фонду Н.Григорієва). З  матеріялів Музею-архіву ім. Д .А н
тоновича при У ВАН у Нью-Йорку, CLUA /  Публікація М. Антоновича / /  Український історик. — 
1969. — Ч. 4. — С. 96; Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (1923 р.) (До друку підготував 
М.Антонович) / /  Український історик. — 1977. — Ч. 1—2. — С. 126—127,129—130. Кожний із цих 
листів наповнений як роздумами і сумнівами («Я  большевикам ніякий приятель, мало хто стільки по
терпів від них, як я»; «Н а Україну нема надій. Пишуть товариші, щоб ані мислив! Большевики — ка
жуть — використали б мій приїзд з провокаційними цілями»), так і головним мотивом повернення — 
продовження наукової праці, завершення фундаментального проекту «ІсторіїУкраїни-Руси». У листі до 
Олександра Олеся в листопаді 1923 р. надзвичайно виразно прочитується «роздоріжжя», на якому 
стояв М.Грушевський: « З  одної сторони серіозні мотиви, навіть загально-національного характера, 
наказують їхати на Укр[аїну], з  другого боку докази непережитого ще українофобства большевиків, їх 
заходів против громадської] ініціативи і страшного зубожіння краю змушують з смутком думати про 
сю перспективу» (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто,
1997. — Т. 1 /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — С. 261).

Одну з контроверсійних гіпотез щодо причин повернення М.Грушевського, не підтверджену і не 
заперечену на сьогодні іншими джерелами, подає М.Стахів. Він переказує свою розмову зі вченим, який 
утаємничив його в головні аргументи такого кроку: «Я на 51 % рішився вертатися до Києва, бо я гли
боко переконаний, що там незабаром буде революція і що я там, у тій ситуації, буду конечно потрібний. 
[...] Світ стоїть тепер перед новою світовою війною, а принаймні перед великою війною в Європі [...]. 
Внаслідок того прийде третя революція на Сході Європи, і в тім також нова революція в Україні. Ось 
така головна спонука, яка каже мені вертатись до Києва» (Стахів М. Чому М.Грушевський повернув
ся в 1924 році до Києва? (Жмут фактів і уривок зі спогадів) / /  Записки Наукового товариства ім. Ш ев
ченка. — 1978. — Т. C XCV II. — С. 137—141). Див. також у цьому томі лист «До редакції 
«Вперед»-у у Львові» та коментар до нього.

Проблема повернення М.Грушевського в Україну обговорювалася на сторінках українських часо
писів Америки, львівських періодичних видань. Щ е за місяць до цієї публікації в американській газеті 
«Свобода» з ’явилася замітка «Проф. Мих. Грушевський їде на Україну», у якій наголошувалося: «Це 
не є з  його боку «визнаннєм» совітської влади, як не є й доказом того, що та влада змінила свою при
роду й стала українською. Під оглядом політичним це крок цілком невтральний. Зате під оглядом на
ціональним переїзд проф. Грушевського має остільки позитивне значіннє, що в його особі українські
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національні круги здобудуть нову видатну силу, яка певно йтиме не проти них, а з  ними. Москалем проф. 
Грушевський ніколи не стане, а як Українець, учений і громадський діяч він на Україні принесе більше 
користи, ніж на еміграції» (Свобода. — 1923. — Ч. 291. — 14 грудня; підпис «Р —н»).

Інакше оцінювали цей крок політичні опоненти, зокрема Закордонний комітет УП СР. У своєму 
листі вони заявляли: «Мы считаем, что Вам принадлежит только Ваше бренное существование и научная 
слава, а Ваш титул Председателя Украинской Центральной Рады, в который Украина вложила все со
держание своей крупнейшей освободительной идеи и идеи своих суверенных государственных прав, 
принадлежит украинскому народу. [...] Однако теперь мы читаем, что Вы собираетесь ехать на Украи
ну, поверженную в прах под ногами московской оккупации. Под эти ноги кидаете Вы свой титул, 
символ суверенной Украины, полученный через нас от украинского трудящего люда. На какую Украину 
Вы едете и зачем? [...] Вы ведь отвечаете не только перед собой, и не только перед нами, а перед всей 
будущей украинской вечностью. Желаете Вы того или нет, но Вы уже сами себе не принадлежите, Вас 
будут судить не только Ваша совесть, но и все потомки». Цей лист був вручений М.Грушевському в 
січні 1924 р. у Відні, а в квітні 1924 р. надісланий в Україну для розповсюдження в українських колах 
з метою компрометації вченого. Перлюстрований документ, перекладений російською, зберігався в 
Архіві СБУ, згодом переданий до IP Н БУВ (Ф . 357. — №  42).

Рефлексії на повернення вченого містять і мемуарні джерела. Див., зокрема: Єфремов С. Щ о
денники. 1923—1929. — K., 1997. — С. 46 ,51—5 2 ,8 5 ,8 7 ; Винниченко В. Щоденник. — Едмонтон; 
Нью-Йорк, 1893. — T. II (1921—1925). — С. 250, 2 79 ,286 , 395. Рясніла різноманітними інформа- 
ціями і тогочасна українська преса.

На широкій, різноманітній джерельній базі питання повернення М.Грушевського в Україну ви
світлене в низці публікацій: Шевченко Ф .  Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську 
Україну? / /  УІЖ. — 1966. — №  11. — С. 13—30; Стахів М. Чому М.Грушевський повернувся в
1924 році до Києва? (Жмут фактів і уривок зі спогадів). — С. 109—147; Пиріг Р. Життя Михайла 
Грушевського: Останнє десятиліття (1924—1934). — K., 1993. — С. 16—35 (розділ «Шлях на Бать
ківщину»); Пристайко В ., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ—Н КВД. Трагічне десятиліття:
1924—1934. — K., 1996. — С. 19—34 (розділ «Компроміс повернення»); Піскун В. Повернення 
Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизму й надія на дію / /  Михайло Грушевський — на
уковець і політик у контексті сучасності. — K., 2002. — С. 45—54; Ульяновський В. Чому не було 
створено «празької історичної школи» М. Грушевського? І  І  Український історик. — 2002. — Ч. 1—4. — 
С. 209—256; Пиріг Р. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою 
владою І  І  УІЖ. — 2006. — №  5. — С. 4 —19; Його ж . Михайло Грушевський і більшовицька влада: 
ціна компромісу / /  Українська історична наука на шляху творчого поступу: Матеріали III Міжнародно
го наук, конгресу українських істориків. Луцьк, 17—19 травня 2006 р. — Луцьк, 2007. — С. 358—364; 
Його ж. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації / /  Вісник КНУ імені Тара
са Шевченка. — 2007. — Вип. 91/93. — С. 47—50. Добірку документів див.: Михайло Грушевський. 
Між історією та політикою (1920—1930-ті роки): Збірник документів і матеріалів. — K., 1997. — 
С. 3 4 -3 5 .

..JMого п'ятилітнього перебування за кордоном... — за статтею автобіографічного характеру 
«В  першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. — лютий 1920 р.)» 
(див. у цьому томі), закордонним і дипломатичним паспортами М.Грушевського, що зберігаються в 
Національному музеї історії України (копії — в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського), 
та іншими джерелами встановлено, що 31 березня 1919 p. М.Грушевський виїхав з Кам’янця-Подільського 
на конференцію II Інтернаціоналу в делегації від партії українських соціалістів-революціонерів. З а  де
кілька днів він дістався Станіславова, де пробув до 15 квітня 1919 p., а вже 18 квітня 1919 р. прибув до 
Праги. Так розпочався еміграційний період М.Грушевського, який завершився поверненням в Україну 
7 березня 1924 р.

Я не забуду їх ніколи... не перерву зносин... —  підтвердженням цих слів може слугувати листу
вання М.Грушевського другої половини 1920-х pp. з  його попередніми кореспондентами з Америки, 
зокрема, В.Кузівим (Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва //Український історик. —
1995. — Ч. 1—4. — С. 190—203; повний корпус взаємного листування М.Грушевського з В.Кузівим 
зберігається: ЦДІАК України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266; Спр. 576), Е.Фариняком (Листи 
М.Грушевського до Е.Фариняка (Від 18 березня 1924 до 12 лютого 1927) /  До друку підготував 
М.Антонович / /  Український історик. — 1977. — Ч. 3—4. — С. 106—112) та Т.Починком (Листи 
М.Грушевського до Т. Починка з додатком двох листівок до Д.Островського. З  матеріялів Музею-архіву 
ім. Д. Антоновича при У ВАН у Нью-Йорку, С Ш А  /  Коментар і примітки М. Антоновича / /  Україн
ський історик. — 1970. — Ч. 1—3. — С . 178—182). Листи містять важливі відомості як про обстави-
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ни повернення М.Грушевського з еміграції, так і його діяльності в Україні. Зокрема, в листі до Т .П о
чинка від 18 грудня 1923 р. вчений писав: «Я  сподіваюсь і з  Київа підтримувати з  Вами зносини» 
(Листи М.Грушевського до Т.Починка... — С. 176). Проте, найвірогідніше, це листування обірвалося 
після двох взаємних листів: Т.Починка від 10 серпня 1924 р. та відповіді на нього М.Грушевського від
16 вересня 1924 p., у якому історик на закиди американського знайомого спробував пояснити причини 
свого повернення в Україну (Там само. — С. 179—182). З  Е.Фариняком, якому М.Грушевський так 
само обіцяв «старатись підтримувати зв ’язки» і з Києва, листування продовжувалося до лютого 1927 р. 
(Листи М.Грушевського до Е.Фариняка (Від 18 березня 1924 до 12 лютого 1927). — С. 106—112). 
Найбільш тісним було спілкування М.Грушевського з В.Кузівим, який у 1927 р. відвідав вченого в Києві, 
гостював на Паньківській, 9 та «Старій Пасіці» в Китаїві, про що залишив свої згадки (див.: БиковськийЛ. 
Василь Кузів і Михайло Грушевський. Взаємовідносини 1921—1927. — Вінніпег, 1968).

с. 345 ...професорові Кирилові Студинському... котрий завідуватиме виданнями моїми Україн
ського соціологічного інституту за кордоном — повертаючись в Україну, М.Грушевському не вда
лося відразу перевезти наклади видань УСІ, серед них і власні праці. Вони залишалися на зберіганні на 
складі Дніпросоюзу у Відні. Розпоряджатися продажем цих видань М.Грушевський доручив К.Сту- 
динському (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.). — С. 141—146; 
листи від 2, 11, 25 лютого та 2 березня 1924 p.). У листі від 2 лютого 1924 р. наголошував: «В  про
щальнім листі до американських] земляків вкажу В[ашу] адресу як того, що завідує виданнями УСІ і 
моїми? Чи не буде се для Вас незручним? Цінники для Америки і Праги пришлю» (Там само. — С. 142). 
У листі до Т.Починка — розповсюджувача видань УСІ та власних книг М.Грушевського в Америці — 
18 грудня 1923 р. М.Грушевський також повідомляв: «Відсильний склад замкну, але зістанеться львів
ський, звідки відсилатиме К.Студинський» (Листи М.Грушевського до Т.Починка... — С. 177).

Лише під час закордонного відрядження у 1928 р. Катерині Грушевській вдалося переправити до 
Києва та Львова наклади праць вченого, що вийшли під титулом УСІ. Ці видання зберігалися на львів
ській віллі до грудня 1941 p., коли на вимогу німецької окупаційної влади все майно з  вілли, а з ним і 
бібліотеку, було перевезено до вже ліквідованого на той час Наукового товариства імені Шевченка. 
Перевезенням і впорядкуванням безпосередньо займався учень М.Грушевського В.Дорошенко. Щоб 
добути кошти для догляду за речами з вілли, В.Дорошенко звернувся до Марії Сильвестрівни Грушев- 
ської з  пропозицією: «Правда, гроші можна б добути, продаючи книжки («Національний] рух», 
«Всесвітню історію», «Ілюстровану історію України», «Історію української літератури») та видання 
Українського] Соціологічного Інституту. Але на це треба Вашого дозволу. Чому Ви не доручите цього 
тому, кому вірите? Та ж шкода, що книжки 20 літ а то й більше лежать без руху у великих накладах, і 
ні Ви з них не маєте матеріяльної користе, ні укр[аїнське] громадянство духової» (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 956. — С. 7—8; лист від 21 травня 1942 p.). Повторно звертався з цією 
пропозицією і в листі від 8 червня 1942 р. (Горинь В. Вілла Михайла Грушевського у Львові. — Львів, 
1999. — С. 56). Перебуваючи у скруті, М.Грушевська погодилась: кошти від продажу В.Дорошенко 
різними шляхами передавав до Києва (Вальо М . Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка 
(1942—1943 pp.) І  І  Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. — Львів, 2004. — 
Вип. 12. -  С. 4 6 4 -4 9 4 ).

[Виступ М«Грушевського на ювілейному засіданні з нагоди 60-х роковин від дня його на
родження та 40-річчя наукової праці] (3 жовтня 1926 р.)

Вперше опубліковано у виданні: Ювілей академика М.С.Грушевського: 1866—1926. І. Ювілейні 
засідання. II. Привітання. — K., 1927. — С. 23—26. Передрук: Великий Українець: Матеріали з 
життя та діяльності М.С.Грушевського /  Упоряд. А.П.Демиденко. — K., 1992. — С. 414—420.

Подається за першодруком.

З  новітніх досліджень, що висвітлюють заходи з організації ювілею М.Грушевського, ставлення 
до них керівництва ВУАН, Ц К  К П (б)У  та ГПУ У СРР, інші аспекти події див.: Пиріг Р  Життя 
Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924—1934). — K., 1993. — С. 55—72; Пристайко В., 
Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГП У —Н К ВД . Трагічне десятиліття: 1924—1934. — K.,
1996. — С. 34—50; Шаповал Ю . Занурення у темряву: Михайло Грушевський у 1919—1934 pp. / /  
Актуальні проблеми вітчизняної історії X X  ст. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті акад. 
Н АН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х тт. — K., 2004. — Т. І. — С. 340—349; Тель- 
вак В. Життєвий і творчий шлях М.С.Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. //У ІЖ . — 2008. — 
№  6. — С. 111-125.
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с. 345 ..мд представників нашел радянської влади... —  від Київського окрвиконкому з приві
тальною промовою виступив його голова П.Любченко (Ювілей академика М.С.Грушевського: 1866—1926.
І. Ювілейні засідання. II. Привітання. — С. 34—36). Згадуючи про цей виступ, учасник зібрання літе
ратурознавець Г.Костюк зазначав: «Гарний, інтелігентного вигляду, з  русявою борідкою клинцем і хви
лястим чубом, досвідчений промовець, колишній член Центральної Ради від У П СР, пізніше — опози
ціонер, боротьбист, а через 6 років — голова всієї Київщини. Минув той час, коли він, ще зовсім молодий, 
запальний хлопець бігав коридорами Центральної Ради «у жовтих чобітках», як іронічно про нього за
нотував десь у свій щоденник Винниченко, і жадібно прислухався до авторитетного голови ЦР. Тепер 
доля жартівливо ролі поміняла. Колишній авторитет і голова відродженої української держави повернув
ся з еміграції в ролі тільки скромного вченого-історика, а колишній скромний юнак, що «бігав у жовтих 
чобітках» у Центральній Раді, тепер уже в поважній ролі господаря не тільки Києва, а й цілої Київської 
округи. Він прийшов на ювілейне засідання вже як влада, як представник держави і керівної партії...» 
(Костюк Г. Зустрічі і прощання: Книга спогадів. — Едмонтон, 1987. — Кн. І. — С. 190—191).

...й професійних організацій... — від імені Українського Центрального бюро секції наукових ро
бітників виступив академік ВУАН Д.Багалій (Ювілей академика М.С.Грушевського: 1866—1926.
І. Ювілейні засідання. II. Привітання. — С. 8—10); від імені Київської філії спілки робітників освіти 
(секції наукових робітників) ювіляра вітав М.Л.Баран (Там само. — С. 13—14).

..Лшвської академії т а  її президента... —  у своєму привітанні президент ВУАН В.І.Липський 
відзначив наукові здобутки М.Грушевського, підкресливши особливе значення фундаментальної «Історії 
України-Руси»: «Тепер, коли вона вже єсть, навіть трудно собі уявити, як без неї можна було жити. [...] 
Якби навіть у Вас була тільки одна ця праця, то й тоді б вона була вічним нерукотворним пам’ятником» 
(Там само. — С. 7 —8).

...і нашої старшої, хоч невінчаної академічним титулом. Львівської академії... — від імені 
Наукового товариства імені Шевченка ювіляра вітав його голова К.Студинський, наголосивши: «Не 
тільки Товариство імени Шевченка, але й український нарід Ви своєю плодотворною працею ввели в 
сем’ю культурних європейських народів» (Там само. — С. 10—11). Окрім К.Студинського з Галичини 
на ювілей прибув та виступив з привітанням директор Національного музею у Львові І.Свєнціцький 
(Там само. — С. 28—29).

...представників вищих шкіл білоруської й литовської народностей... — від імені Білорусько
го державного університету виступив його ректор В.Пічета (Там само. — С. 12); від імені Литовсько
го університету — професор І.Ионінас (Там само. — С. 14—15). Про зв ’язки М.Грушевського з ли
товським істориком і літературознавцем І.Ионінас ом детально див.: Непорожня Н. Листування М. Гру
шевського та Ігнаса Ионінаса в контексті литовсько-українських науково-культурних взаємин першої 
половини X X  ст. / /  Михайло Грушевський — науковець і політик у контексті сучасності. — K.,
2 0 0 2 .—  С. 381-396 .

..л котрими ми сходилися на з'їзді народів у 1917 році... —  йдеться про скликаний з ініціативи 
Центральної Ради З ’їзд народів Росії ( З ’їзд поневолених народів), що відбувся 8 —15 вересня у Києві 
(див. у цьому томі статтю « З  їзд народів Росії» та коментар до неї). З  числа делегатів було 8 біло
русів та 9 литовців. Почесним головою з ’їзду був обраний М.Грушевський, з чотирьох співголів литовців 
презентував В.Бєльський. На останньому засіданні з ’їзду 15 вересня 1917 р. були прийняті постанови. 
У постанові «Про Білорусів» наголошувалося на негайному прийнятті декрету Тимчасового уряду про 
автономію Білорусії в межах Російської демократичної республіки, у постанові « Про литовську справу» — 
прийнятті декрету про визнання права литовського народу на утворення суверенної Литовської держави 
(Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. — K., 1996. — Т. 1. — С. 288—312).

..я  котрими ми працювали колись у царському підпіллі... — як свідчать епістолярні та мемуар
ні джерела, М.Грушевський активно співпрацював з діячами литовського й білоруського національних 
рухів, насамперед Антанасом Сметоною, Юозасом Тумасом, Іваном та Антоном Луцкевичами.

Ймовірно, перше знайомство вченого з лідером литовського національного руху, майбутнім Пре
зидентом Литви А.Сметоною відбулося з ініціативи останнього. 1 (14) грудня 1908 р. він надіслав до 
М.Грушевського листа, у якому змалював польські шовіністичні настрої щодо литовської мови, преси, 
культури та висловив побажання про розміщення у німецькомовному українському часописі « Ruthenische 
Revue» відомостей з Литви (див.: Мицик Ю . З  листів до Михайла Грушевського / /  Український іс
торик. — 2002. — №  1—4. — С. 493—494). Невдовзі, 12 (25) лютого 1909 p., дорогою з Петер
бурга до Львова М.Грушевський зупинявся у Вільно, де мав бесіду в редакції газети « Viltis» з  її заснов
никами А.Сметоною та Ю.Тумасом (Ц Д ІА К  України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — 
Арк. 248 зв.). У червні 1910 р. А.Сметона «загостив до львівських українців і був ними прийнятий 
скромним банкетом». Ця «гостина» «дала нову нагоду переконатися, яка тісна солідарність інтересів



КОМЕНТАРІ 537

в’яже обидва народи — український і литовський» ( Грушевський М. На українські теми. Похорони 
унії І  І  Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 2. — С. 149). Того ж року, ЗО жовтня, 
М.Грушевський знову зупинявся у Вільно, зустрічався з А.Сметоною, Ю.Тумасом та А.Луцкевичем 
(Панькова С. Щоденник Михайла Грушевського 1910—1914 pp. у купюрах Київського губернського 
жандармського управління //Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2006. — 
T. CCLI. Праці Історично-філософської секції. — С. 614). Наступна зустріч, так само у Вільно, ініці
ювалася одним із лідерів білоруського національно-визвольного руху, засновником і співробітником 
газети «Наша ніва» Антоном Луцкевичем, про що свідчить його лист від 7 грудня 1911 р. (Ц Д ІА К  
України. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 618. — С. 4). Вірогідно, всі зустрічі відбувалися конспіратив
но через переслідування жандармерії: про обшуки «охранки» та вилучення його рукописів А.Луцкевич 
повідомляв у одній із своїх кореспонденцій до М.Грушевського у 1910 р. (Там само. — С. 2). Щ е одна 
з відомих зустрічей з  братами Луцкевичами відбулася у Вільно 1 квітня 1914 р. на запрошення Івана 
Луцкевича, про що свідчить його лист до М.Грушевського від 28 березня 1914 р. (Ц Д ІА К  України. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 871. — Арк. 131 зв.).

с. 346 ..завдяки діяльності організаційною комітету з шановним академіком Тутківським 
на чолі... — в листі до К.Студинського від 8 березня 1926 p. М.Грушевський писав: «Ученики і спів
робітники мої завзялись святкувати 60-і роковини мого життя. Се не дуже своєчасне, але вони не схо
тіли від сього відстати. Нехай буде як буде» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського 
(1894—1932 pp.) /  Упоряд. Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 193). Організаційний ко
мітет, який розпочав свою діяльність у липні 1926 р. без узгодження з керівництвом ВУАН, викликав 
протидію з боку С.Єфремова та А.Кримського, що становили опозиційне ядро Академії у протистоян
ні з  М.Грушевським. Однак 27 вересня 1926 р. на Спільному зібранні ВУАН були підтримані заходи з 
підготовки до відзначення ювілею, прийняте рішення доручити президентові ВУАН В.Липському ви
ступити з вітальною промовою, а також видати збірник праць та автобіографію ювіляра. Склад Орга
нізаційного ювілейного комітету див.: Ювілей академика М.С.Грушевського: 1866—1926. І. Ювілейні 
засідання. II. Привітання. — С. [143]).

...що припало на п ятдесятліття царського указу 1876 року... — до 50-ліття сумнозвісного 
Емського указу М.Грушевський опублікував статтю «Ганебній пам’яті» (Україна. — 1926. — №  4. — 
С. 46—51), що стала підставою критичних виступів на його адресу наркома освіта УСРР О.Шумського.

Українське громадянство й наукові круги інших країн... —  окрім гостей, що прибули на ювілей, 
сотні наукових та освітніх установ, закладів культури Києва, Одеси, Дніпропетровська, Вінниці, Жи
томира, Кам’янця-Подільського, Миколаєва, Ніжина, Полтави, Прилук, Ромен, Тульчина, Умані, 
Херсона, Чернігова та інших міст надіслали вітальні листи (Ювілей академика М.С.Грушевського: 
1866—1926. І. Ювілейні засідання. II. Привітання. — С. 43—82). Низка привітань надійшла з різних 
куточків Західної України, Росії, закордонних установ (з Берліна, Братислави, Відня, Женеви, Крако
ва, Парижа, Праги, Чікаго та ін.) (Там само. — С. 99 —142). Численні вітальні адреси надійшли від 
окремих осіб, як прихильників, так і опонентів ученого (А.Кримського, Д.Яворницького, Ю.Сіцінсько- 
го, В.Вернадського, В.Липківського, М.Заньковецької, О.Олеся, Я.Бідло, М.Макаренка, І.Коссака,
B .Голубовича, І.Лизанівського, В.Міяковського, В.Винниченка, М.Шаповала та ін.) (Там само. —
C. 83—98). Окрім Києва, урочистості з нагоди 60-літнього ювілею М.Грушевського відбулися в 
Харкові, Кам’янці-Подільському та Одесі (Там само. — С. 38—39). Підсумовуючи ювілейні урочис
тості, М.Грушевський писав до американського приятеля В.Кузіва: «Святкували мій ювілей (60 літ 
віку), сильно відгукнулась Україна наша і галицька, натомість впало в око, що не відізвались американ
ські земляки» (ЦДІАКУкраїни. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 314).

..для багатьох з нас такій пам'ятній залі... — ювілейне зібрання відбулося 3 жовтня 1926 р. 
в актовій залі Київського університету (на той час Київського інституту народної освіти), де свого часу, 
1894 p., Михайло Грушевський захищав свою магістерську дисертацію. На подію відгукнувся «хреще
ний батько» М.Грушевського в громадсько-політичному житті О.Кониський словами: «В університет
ській залі я дивився на портрет Миколи Першого, і в душі моїй мимоволі виникало радісне почуття 
морального задоволення. От в присутності того, хто так тяжко наложив свою руку на українське слово, 
закинувши на заслання геніального поета України — Шевченка, се покаране ім’я промовляється тепер
з повагою, як ім’я патрона наукової установи, а університетська колегія вінчає науковим титулом україн
ця, що перейнятий тими самими національними ідеалами, які вперше так виразно виявив Шевченко» 
(див.: Лотоцький О. Сторінки минулого. — Варшава, 1932. — Частина 1. — С. 183—184).

с. 348 Підсумовуючи для себе в останніх роках культурний процес України під аспектом іс
торії української літератури... — див коментар до статті «Життя Михайла Грушевського від 
вибуху війни».
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[Заключне слово М.Грушевського, виголошене на ювілейному засіданні з нагоди 60-х ро
ковин від дня його народження та 40-річчя наукової праці] (3 жовтня 1926 р.)

Вперше опубліковано у виданні: Ювілей академика М.С.Грушевського: 1866—1926. І. Ювілейні 
засідання. II. Привітання. — K., 1927. — С. 37—38. Передрук: Михайло С. Грушевський. Вибрані 
праці. Видано з нагоди 25-річчя з дня його смерти (1934—1959) /  Зібрав і упорядкував матеріали 
Микола Галій. — Нью-Йорк, 1960. — С. 225; Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності 
М.С.Грушевського /  Упоряд. А.П.Демиденко. — K., 1992. — С. 425—427.

Подається за першодруком.

с. 350 Ви могли обівватись хіба телеграмами, листами... — тексти телеграм і листів опубліко
вані: Ювілей академика М .С. Гру шевського: 1866—1926. І. Ювілейні засідання. II. Привітання. —
С. 43-142 .

с. 351 ...«Нині отпущаеши»  —  М.Грушевський цитує «Пісню Симеона» — наведені в Єван
гелії від Луки слова Симеона Богоприємця, які він виголосив у Єрусалимському Храмі в день Стрітен- 
ня. Пісня увійшла до складу богослужбових співів християнських церков.

Та прийде час, і ти  огнистим видом... —  М. Грушевський подає витяг з прологу до поеми «Мой- 
сей» І.Франка.

Одвертий лист акад[еміка] М .С .Грушевського до учасників його ювілейного свята 3 жовтня 
(4 жовтня 1926 р.)

Вперше опублікований: Новий час. Ілюстрований популярний часопис. Видає і за ред. відповідає 
Іван Тиктор (Львів). — 1926. — Ч. 78. — 22 жовтня. — С. 6 —7. Підпис: Михайло Грушевський. 
Дату автор зазначив у кінці: 4 жовтня І 926 р. Машинописні копії статті зберігаються: IP НБУВ. — 
Ф . 357. — №  13; Центральний державний архів громадських об’єднань України. — Ф . 1. — Оп. 20. — 
Спр. 2257. — Арк. 9 8 —102. Передрук: Пиріг РЯ . Невідомий лист М.С.Грушевського / /  Літератур
на Україна. — 1989. — №  39. — 28 вересня; Михайло Грушевський. Між історією та політикою 
(1920—1930-ті роки): Збірник документів і матеріалів. — K., 1997. — С. 82—86. Публікація не за
фіксована в жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського.

Подається за «Новим часом».

Після ювілейних урочистостей М.Грушевський підготував листа з подякою всім учасникам свята 
та кореспондентам, які надіслали численні привітання. У ньому він повторив головні тези свого ви
ступу та заключного слова, виголошених на урочистому ювілейному зібранні в Києві 3 жовтня 1926 р. 
З а  відомостями сучасних дослідників, цей лист-подяку М.Грушевський підготував за «підказкою» 
ГПУ (Шаповал Ю . Занурення у темряву: Михайло Грушевський у 1919—1934 pp. / /  Актуальні 
проблеми вітчизняної історії X X  ст. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті акад. Н АН Украї
ни Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х тт. — K., 2004. — Т. І. — С. 346). Вчений мав намір опуб
лікувати свою подяку в «Пролетарській правді», проте в результаті відповідних консультацій редак
ція запропонувала скоротити підготовлений текст. Після відмови автора, без узгодження та його відо
ма, лист був скорочений та опублікований у формі огляду з цитатами окремих місць, переважно про 
владу (До ювілею академіка Грушевського / /  Пролетарська правда. — 1926. — 9 жовтня). Пара
лельно примірник листа для публікації у львівських часописах М.Грушевський передав через К.Сту
динського, який був присутній на урочистостях у Києві. Невдовзі після його від’їзду М.Грушевський 
писав: «Чую, що мою подяку сконфісковано у Львові. Коли маєте копію, може б післали до котроїсь 
американської?» (Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894—1932 pp.) /  Упоряд. 
Г.Сварник. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — С. 194; лист від 21 жовтня 1926 p.). Невідомо, про кон
фіскацію в редакції якої газети йшлося в листі, проте з ’ясовано, що 22 жовтня 1926 р. ілюстрований 
популярний часопис «Новий час», видавцем і редактором якого був Іван Тиктор, опублікував цю по
дяку повністю.

Реакцією на всі ювілейні заходи і публікації, що вийшли до певної міри з-під контролю влади, 
стала стаття П.Любченка «Старі теорії й нові помилки», опублікована в журналі «Життя і революція» 
(1926. — № 1 2 . — С. 75—88). Документи ГПУ зафіксували реакцію М.Грушевського на ці випади 
влади: «В  цій статті [...] тов. Любченко різко критикує нинішні політичні погляди академіка Грушев
ського на підставі відкритого листа останнього до всіх, хто привітав його з ювілеєм наприкінці 1926 року. 
[...] Грушевський вважає нечесним з боку Любченка те, що останній у своїй статті критикує ті місця 
листа Грушевського, які не було вміщено в газеті і взагалі у нас не надруковані» (цит. за: Шаповал Ю. 
Занурення у темряву... — С. 346—347).
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Публікація належить до тематичного блоку статей і листів автобіографічного характеру, вміщених 
у цьому томі (див. коментар до «Листа від М.Грушевського [ у відповідь на запросини до Америки] »  
(2  вересня 1919 р . )) .

с. 351 Вам присутнім на самім зібранні я висловив мою сердечну подяку і радість... —  на
ювілейному зібранні, яке відбулося 3 жовтня 1926 р. в актовій залі Київського університету М.Грушев
ський виступив двічі. Вперше — після привітань голови ювілейного комітету П .А.Тутківського, пре
зидента ВУАН В.І.Липського, академіка Д .І.Баталія, голови Н Т Ш  К.И.Студинського, представника 
Народного комісаріату освіти Л.Левицького та інших гостей; вдруге — наприкінці зібрання (див. у 
цьому томі).

..зробили з мого персонального свята велику машфестафо української культури і культур
ності... — на цьому М.Грушевський двічі наголосив у своїх виступах на зібранні: «[...] це нинішнє свято 
перетворилось з ювілею персонального на свято національне: на свято української науки, української на
ціональної культури» (Ювілей академика М.С.Грушевського: 1866—1926. І. Ювілейні засідання.
II. Привітання. — K., 1927. — С. 23); «Повторяю, що я вважаю сьогоднішнє наше свято за маніфес
тацію на честь української культури, української науки» (Там само. — С. 37). У нарисі Н.Полонської- 
Василенко «Українська академія наук», який носить інколи суб’єктивний характер, автор так само наголо
сила на всеукраїнському значенні ювілею: «[...] такого ювілейного свята, такого свята української науки 
ще не бачив Київ» (Полонська-Василенко Н. Українська академія наук. Нарис історії. — K., 1993. —
С. 47). Учасник зібрання Г.Костюк охарактеризував ювілей як свято великого національного піднесення: 
«В  той момент, за винятком кількох шпиків, що, напевне, сиділи серед публіки, для учасників ювілейного 
свята, можна з певністю сказати, не існувало ні радянської влади, ні комуністичної партії та її диктатури. 
В її свідомості панував лише образ великої соборної України та її духовного вождя — академіка Михай
ла Грушевського» (Костюк Г. Зустрічі і прощання: Книга спогадів. — Едмонтон, 1987. — Кн. І. —
С. 193). Як зазначають сучасні дослідники, під час свого ювілею М.Грушевський «здобув своєрідну 
морально-політичну перемогу над владою» (Шаповал Ю. Занурення у темряву... — С. 344).

с. 352 Як констатував голова Укрнауки на київській сесії ї ї  в очні цього року... —  на згаданій 
сесії, що відбулася у Києві 23—28 січня 1926 p., виступили голова Укрнауки, заступник наркому освіти 
Я.П.Ряппо та фактичний керівник Укрнауки М.І.Яворський. З  доповіддю про перспективи розвитку 
української науки виступив і М.Грушевський, тези якої були подані в «Пролетарській правді» (1926. — 
№  23. — ЗО січня) та інших газетах. Зважаючи на те, що промова М.Грушевського «в часописах була 
передана не завсіди докладно», вчений опублікував її повний текст, а також зміст доповідей Я.Ряппо та 
М.Яворського у статті «Перспективи і вимоги української науки (Київ, сесія Укрнауки)» (Україна. — 
1926. — №  1. — С. 3—15; передрук: Український археографічний щорічник. Нова серія. — K.,
1992. — Вип. 1. — С. 19-31).

с. 354 ..лк нараніиіім академічнім зібранні, так і на стильній вечері, що відбулася вечором... — 
урочисте засідання відкрилося о 12 год., а завершилося о 16 год. ЗО хв. Товариський банкет розпочався
о 18 год. ЗО хв. в залі готелю «Континенталь» (колишня вул. Миколаївська). Окремі деталі банкету 
описала учасниця урочистостей Н.Полонська-Василенко: «О  7-й год. вечера того ж дня був пишний 
банкет з концертом ліпших музичних сил Києва в ліпшому готелі Києва « Контіненталь». На цей банкет 
покладали найбільші надії організатори свята. В призначену годину зібралися гості й відчули якусь 
трівогу серед родини Грушевських і членів Комітету. Всі про щось таємничо переговорювалися, бігали 
до телефону, поверталися з неспокійними, схвильованими обличчями. Пройшла година, півтори... На
решті запросили до залі, де стояли столи «покоєм», і гості почали розшукувати свої місця, позначені 
картками. І тоді виявилася сумна картина: на вузькому кінці «покою» були позначені місця для родини 
Грушевських і членів партії й уряду: жоден з них не прийшов» (Полонська-Василенко Н. Українська 
академія наук. Нарис історії. — С. 48).

...особливо заслуженого голову нашої другої Академії наук, старшої, хоч і не вінчаної акаде
мічним титулом... — йдеться про виступ К.Студинського (див. коментар до [Виступу М.Грушев
ського на ювілейному засіданні з нагоди 60-х роковин від дня його народження та 40-річчя науко
вої праці]  (З  жовтня 1926 p.).

Як відгомін знаходили привіти з Галичини... —  з Галичини надійшли десятки привітань: від 
Виділу, секцій і комісій Н Т Ш , бібліотеки та музею Товариства, від товариств, навчальних закладів та 
окремих осіб зі Львова, Заліщиків, Калуша, Косова, Рогатина, Станіславова, Тернополя та ін. (Ювілей 
академика М.С.Грушевського: 1866—1926. І. Ювілейні засідання. II. Привітання. — С. 107—121).

..Холмщини... — привітання надіслали біженці-холмщаки у Києві, музичний етнограф Холм- 
щини О.Витошинський і товариство «Рідна хата» в Холмі (Там само. — С. 61, 86,121).
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..Закарпаття... —  з Ужгорода надійшли привітання від товариства «Просвіта», особисто від 
Августина Волошина, Аркадія Животка та Івана Панькевича (Там само. — С. 121—122).

І я закінчив своє прощання з присутніми й неприсутніми учасниками нашого свята тими 
словами, що я не хочу сказати: «Нині одпущаеш» і хочу працювати, боротися і страждати разом 
з нашими братами з невизволених іще українських земель... —  пор.: [Заключне слово М.Грушев
ського, виголошене на ювілейному засіданні з нагоди 60-х роковин від дня його народження та 40-річчя 
наукової праці] (3 жовтня 1926 p.).

ДОДАТКИ
Академічний Дім
Подається за першодруком у виданні: Діло (Львів). — 1904. — Ч. 287. — 4 січня (22 грудня 

1903 р.). — С. 1. Наприкінці поданий підпис: Михайло Грушевський, дату: 20/ X II (2/1 ) .  Стаття не 
зафіксована в жодному бібліографічному покажчику праць М.Грушевського. У ній автор розглядає 
проблему спорудження у Львові Академічного дому, якій присвятив низку своїх праць: Щ о робити з 
«Академічним фондом?» (Л Н В. — 1902. — T. X X . — Кн. X .— С. 51—54, передрук: Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — С. 241—243); В справі «Академічного дому» (Л Н В. — 
1902. — T. X X . — Кн. XII. — С. 176—178; передрук: Там само. — С. 234—235); Грушевський М., 
Макух Ів. Академічний дім (Л Н В. — 1904. — T. X X V III. — Кн. XII. — С. 229—230; передрук: 
Там само. — Львів, 2005. — Т. 2. — С. 487—488); Академічний дім (Л Н В. — 1905. — T. X X X II. — 
Кн. XII. — С. 177—178; передрук: Там само. — Львів, 2002. — Т. 1. — С. 277—278). З  сучасних 
публікацій див.: Панькова С. Чикаленко і Академічний дім у Львові / /  Пам’ятки України: історія та 
культура. — 2012. — №  12. — С. 30—37 ; Мороз М. Академічний дім у Львові / /  Наукове товариство 
імені Шевченка. Енциклопедія. — Львів, 2012. — T. І. — С. 104—106.

с. 357 ...куди обернути останки сецесійного фонду... — вперше ідею спорудження Академічного 
дому М.Грушевський оприлюднив у своїй статті «Щ о робити з «Академічним фондом?»», написаній у 
Криворівні 11 вересня (29 серпня) 1902 р. Академічний фонд був створений для збору коштів на підтрим
ку студентів-українців, які після арештів та виключення з Львівського університету окремих учасників віча, 
що відбулося 19 листопада 1901 p., вдалися 1 грудня 1901 р. до сецесії. Як форма боротьби за український 
самостійний університет у Львові, сецесія тривала до кінця 1901—1902 навчального року, скінчилася з 
літнім семестром. Після цього комітет Академічного фонду, у розпорядженні якого залишалося 17 806 ко
рон готівки, звернувся до громадськості для вирішення питання про подальше використання цих коштів. 
М.Грушевський подав ідею спрямування коштів фонду на спорудження Академічного дому (Щ о робити з 
«Академічним фондом?» / /  Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — С. 242).

..л  виступив т о т  (в «Літ[ературна-]  наук[овім] еістнику», 1902, X ) з проектом... — у цій 
же статті — «Щ о робити з «Академічним фондом?» — вчений подав і план реалізації проекту: «Ґрунт 
під дім повинна дати громада міста Львова. Наколи б шовінізм так засліпив наш магістрат, що він того 
відмовив, можна недорого купити в якійсь часті Львова, в недалекім сусідстві університету, відповідне 
місце. Я радив би побудувати новий будинок, з  спеціальним планом, ніж адаптувати якусь давнішу, мало
придатну будову, хоч тепер і будинки досить дешеві. [...] Окрім матеріальних користей, були б і моральні. 
Спільне життя в такім Академічнім домі причинилися б до солідарності» (Там само. — С. 242—243).

на мій голос обізвався звісний діяч на полі української народної освіти в Росії д[обродій] 
Євген Чикаленко... — ознайомившись з першою публікацією М.Грушевського у справі Академічного 
дому, відомий український меценат Є.Чикаленко «захопився нею не тільки до глибини душі, але й до 
глибини кишені» (Листування Михайла Грушевського. Т. 5: Листування Михайла Грушевського та 
Євгена Чикаленка /  Упоряд.: І.Старовойтенко, О.Тодійчук; ред. Л.Винар, І.Гирич, С.Панькова. — 
Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2010. — С. 44—45). Виконуючи свою обіцянку про фінан
сову підтримку справи спорудження Академічного дому, Є.Чикаленко «продав селянам шматок землі»,
і вже 5 грудня (ст. ст.) 1902 р. переслав на ім’я М.Грушевського перший транш — 10 тис. рублів 
(25 250 корон). Менш як за рік, 25 жовтня (ст. ст.) 1903 р. надіслав чергові 5 тис. рублів, а наступної 
осені, 18 вересня (ст. ст.) 1904 p., ще 10 тис. рублів, зложивши загалом за 2 роки суму в 25 тис. рублів 
(Там само — С. 46—49; 55—56).

с. 358 Се й подав я до загальної відомості з кінцем минувиюго року... — йдеться про статтю: 
В справі «Академічного дому» (Л Н В. — 1902. — T. X X . — Кн. XII. — С. 176—178; передрук: 
Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — С. 234—235).
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Протягом року вилинуло ще кілька датків... — завдяки енергії Є.Чикаленка важливу громад
ську справу підтримали й інші меценати з Великої України: В.Симиренко (1000 рублів) та М.Аркас 
(500 рублів) (Листування Михайла Грушевського. Т. 5... — С. 45, 148). Пізніше імена цих наддні
прянських меценатів Академічного дому та суми пожертв за касовими книгами Н Т Ш  назвав у своєму 
нарисі «З а  Академічний Дім» К.Студинський (Діло. — 1927. — Ч. 183. — 18 серпня).

Реальність буде заінтабульована на Наукове товариство імені Шевченка — до остаточного 
вирішення ця справа розглядалася Виділом Н Т Ш  не раз. 9 грудня 1903 р. «порішено в засаді заінта- 
булювати на Наукове товариство ім. Шевченка Академічний дім, але по затвердженню окремої умови» 
(Ц Д ІА Л  України. — Ф . 309. — On. 1. — Спр. 34. — Арк. 36). 22 червня 1904 р. «фондаційний 
акт Академічного дому», над проектом якого працювала комісія у складі М.Грушевського, С.Федака 
та І.Макуха, був прийнятий на засіданні Виділу Н Т Ш  (Там само. — Арк. 48 зв .—49).

...комітет, зложений з кураторів Ак[адемічною] Дому... — кураторами Академічного дому 
були М.Грушевський, Є.Чикаленко та І.Франко. 24 квітня 1904 р. була створена Комісія зі споруджен
ня Дому, до складу якої увійшли І.Левинський, І.Макух, С.Федак, І.Франко.

В сім році надіємося ми приступити до будови... — на початок 1904 р. на розі вулиць Супін- 
ського та Мохнацького були закуплені дві суміжні ділянки. Маючи на кінець 1904 р. 70 702 корони,
з них 67 054 — від Є.Чикаленка, В.Симиренка та М.Аркаса, все ж не вдалося приступити до спору
дження Дому через різке зростання цін на будівельні матеріали. Протягом 1906 р. будівельні роботи 
виконувала фірма І.Левинського за проектом Т.Обмінського та Ф.Левицького. На кінець року Акаде
мічний дім прийняв студентів-українців вищих шкіл Львова, а також — до придбання у 1912 р. нового 
будинку для Н Т Ш  на вулиці Чарнецького, 24 — бібліотеку, музей, адміністрацію Товариства (Х ро
ніка Н Т Ш . — Львів, 1907. — Ч. ЗО. — С. 4).

Українське питання (Украинский вопрос)
Первісний варіант статті українською мовою, написаний влітку 1905 р., став основою для німець- 

комовної праці М.Грушевського, опублікованої під назвою «Die Kleinrussen» 1906 р. у Франкфурті 
у збірнику: Russen über Russland /  Ein Sammelwerk, herausgegeben von Josef Melnik. — S. 616—639.

У 1906 p. автор вніс працю до збірника «Освобождение России и украинский вопрос», що вийшла 
у Петербурзі. Того ж року одночасно зі збірником товариство «Общественная польза» видрукувало 
працю й окремою брошурою: Украинский вопрос. — СПб., 1907. — 32 с. Рукопис статті, написаний 
різними почерками (до арк. 67 — рукою Марії Грушевської, арк. 103—104 — рукою Михайла Грушев
ського, інші — невстановленою особою), зберігається: ЦДІАЛ України. — Ф . 401. — Оп. 1. — 
Спр. 43. — Арк. 51—194. Рецензію на видання подав І.Джиджора (Л Н В. — 1907. — T. X X X IX . —
С. 451-452).

Подається за публікацією у збірнику «Освобождение России и украинский вопрос» (С . 12—41) 
в перекладі І.Сварника.

Стаття є коротким нарисом історії українського питання в Росії, акцент в якому зроблено на за 
боронах царатом української мови, театру, книгодрукування, періодичних видань.

с. 367 ..Див. про це нижче: «Український П'ємонт» — йдеться про статтю, опубліковану в 
тому ж збірнику «Освобождение России и украинский вопрос». Передрук у перекладі українською див.: 
Грушевський М . Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — С. 444—447.

с. 369 ..Див. далі статтю  про українські кафедри — йдеться про статтю «Вопрос об украин
ских кафедрах и нужды украинской науки», опубліковану в тому ж збірнику «Освобождение России и 
украинский вопрос». Передрук у перекладі українською див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів,
2 0 0 2 .— Т .1 . — С. 4 5 8 -4 8 4 .
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Абеляр П. 187
Абрамович (Бурчак) Л .1.313,509 
Айхгорн Г. 234, 445 
Аксельрод П.Б. 128 
Алеппський П. 370 
Альошин П. 510 
Андрієвський О. 440 
Антонович В.Б. 65—67,347,

348,353, 380, 407, 515 
Антонович Д. VI, 388, 410, 

436, 526 
Антонович М.Д. VI, 403, 419,

428 ,451 ,484 , 500, 
50 5 -5 0 7 ,5 0 9 , 518, 523,
525, 528, 5 2 9 ,5 3 2 -5 3 4  

Антонов-Овсієнко В. 395 
Аріман, міфол. 82 
Аркас М. 541 
Атена, міфол. XI

Б.К. — див. Кістяківський Б. 
Бабанська Н. 400 
Бавико О.Д. 378, 449 
Баталій Д. 380, 536, 539 
Батте П. 376, 470 
Байрон Д. 54, 403 
Бакунін М .0 .179 
Балабанов М. 444 
Баран М.Л. 536 
Барановський X . 443 
Барвінський В. Г. 180 
Батиський В. (W.Batycky) 475 
Бахтурина А .Ю . 520 
Бачинський В. 508 
Бачинський Л. 469 
Бачинський Ю .О. 91,178, 410, 

424, 425, 450, 491, 504 
Бевз Т.А. VI, 389, 405, 406, 

414, 429, 435, 437, 438,
448, 470, 488,531 

Безпалко O .1 .144 
Безручко М. 500,501,502 
Бендер X . 476 
Бендзя П. 144 
Бенеш Е. 114,136 
Вермонт-Авалов П.Р. 414 
Бернекер Е. 506 
Бернштейн Е. 133 
Бертелемі Ю . 471, 472 
Бельський В. 399,536 
Биковський Л. 535 
Бібіков Д. 402

Бідло Я. VII, X IV , X V , 495, 
526,527, 537 

Біднов В.О. 390, 391,469 
Білецький Г. 497 
Білецький Л. 484 
Білецький О. 400, 481 
Білозерський В. 402 
Білокінь С.І. XIII, 461, 475, 

477 ,481 ,503 ,508  
Біляшівський М .Ф . 71 
Бісмарк О. 94,183,187 
Блакитний В.М. — див.

Еллан-Блакитний В.М. 
Блан Л. 187
Бобринський Г. О. 441,519 
Бобринський О. 448 
Богуславський О. X  
Боженко В. 395 
Бойко О.Д. XV II, 376-3 7 8 , 

384, 389,395, 436, 443,
448 ,449 , 460 

Болотова Г. 421 
Борисов А. 409 
Борисов П. 409 
Борковський О. 380 
Бородайкевич I. 336, 337 
Борохов Б.М. 47, 399 
Борщак I. 493, 528 
Бота Л. 42, 393, 394, 472 
Бочковський I. 452 
Бочковський Л. 434 
Брантінг К. 123 
Бредов М .Е. 395, 414 
Брилинський В. 328 
Будзиновський В. 425 
Буняк П. 504
Бурлака Г.М. VII, XVIII, 380, 

390, 428, 431, 480,503, 
518, 520,529, 533 

Бурнатович О. XII, 405 
Бутич І.Л. 421 
Бутич М.І. 407, 422, 508 
Бутовський В. 391

В.К. — див. Кучабський В. 
Ваал, бібл. 175 
Валуев И.О. 364 
Вальо М. 535 
Варлыго A.A. 478 
Вартовий — див. Грінченко Б.Д. 
Василенко М. 516 
Вашингтон Д. 263

Векілов М. 399
Вернадський В.І. 441, 444, 477, 

4 7 9 ,4 8 3 -4 8 4 ,5 1 6 , 537 
Верстюк В .Ф . 375, 377,378, 

383, 386, 391,396,415, 
4 3 8 ,4 4 2 -4 4 4 , 446, 449, 
474, 487,512, 524 

Веселовський С .Ф . 481 
Виговський Є. 452 
ВинарЛ. VII, VIII, 376, 428, 

431, 480, 499, 503, 518, 
520,529, 533,540 

Винниченко В. K. V, 43 ,50,248, 
312, 378, 384, 386 ,388 ,
399, 400, 413, 416,436, 
439, 4 4 0 ,4 4 2 -4 4 5 , 448,
449, 478, 483 ,484 , 486, 
489 ,500 ,501 ,509 , 510,
512,529,531,534,536,537 

Вислоцький I. 483 
Витошинський О. 539 
Віднянський С. 487 
Вільгельм II 442 
Вільсон В. 117, 385, 401, 416,

417, 454, 471, 472 
Вільямс Д. 497 
Вітик C. 386
Вітовський Д. 451, 454, 472 
Власенко В.М. 414 
Вовк А. 468 
Вовк О.Б. 409 
Вовк Ф .К . (С.-о.; Сірко) 66, 

95, 407, 410 
Вовчок Марко 426 
Возняк М .С. 311, 480, 508 
Володимир, князь 23 
Волошин А. 540 
Волошин I. 530 
Волошин О. 518 
Волховський Ф .В . 181, 426 
Вольдемар А. 399 
Волянський О. 476 
Вороний М. 400 
Врангель П.Н. 100,106—110, 

151, 413, 414 
Всеволодський-Генгрос В. 400

Гаврилко М. 478 
Гавронський 127 
Гай-Нижник П. 386, 395, 446, 

447,500, 502 
Гайова О. 522, 523
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Гайовий І. 343 
Галабутська Г. 400 
Галаган Г.П. 403 
Галаган М. 395, 489, 491 
Галій М. VIII, 414, 490 ,538  
Галіп А. 416, 454 
Галлер Ю . 42, 253 ,260 ,394 , 

472
Галущинський М. 508 
Ганкевич М. 425 
Ганна — див. Грушевська 

(Шамрай) Г.С.
Гардінг Г. 515 
Гейне Г. 403 
Гендерсон А. 123 
Геращенко Т. 377 
Гербель С.М . 383 ,384 ,438  
Герцберг 363 
Гете И. 403 
Гильфердінг Р. 133 
Гирич І.Б. VI, VIII, X , X I, XII, 

XVIII, 380,405,419,420, 
441, 465, 482, 498, 514, 
518, 530, 532 ,534 ,540  

Гіберт [Ножанський] 182 
Гірняк Н. 499 
Глизь І.І. 407, 422 
Гнатів Я. 425 
Гнатюк С. 396, 446 
Гоголь В.П. 49, 400 
Голіцин О. 448 
Голубець М. 508 
Голубко В. 487 
Голубович В. 389, 434, 445,

462,537 
Гольц Р. 126 
Горак B.C. 395 
Гордійчук М. 400 
Горинь В. 535 
Горький М. 313,510 
Гофман М. 470 
Грабова Н. 421 
Гранат А. 455 
Гранат И. 455 
Григоріїв Н.Я. VI, XII,

418-420 , 437, 438, 451, 
484, 506,509, 523-525 , 
528, 529, 532, 533 

Гримм Д.Д. 479 
Гриневецький 238 
Гринько Г .Ф . 191, 412, 489,529 
Грицак Я. 424, 425,504 
Гриценко Т.Т. V  
Грінченко Б.Д. (Вартовий, 

Катренко-Вартовий) 70, 
177,180, 408, 410,422, 
423, 425,426 

Грінченко М. 410

Грушевська (Шамрай) Г.С.
X V , 499, 527 

Грушевська К.М. VII, 433, 463, 
479 -4 8 1 ,5 0 5 ,5 2 7 ,5 3 5  

Грушевська М .С. 480, 481,
483, 503, 535, 541 

Грушевський М .Ф . 530 
Грушевський О.С. (A .C .) VIII, 

478, 484, 515,516,518, 
521,523,528 

Гувер Г. 316-318, 514, 517 
Гудь Б. 487 
Гулак М.І. 311 
Гуцало Є. 504 
Гюісманс Ж.-К. 126

Габсбурги 41, 260, 299, 300, 
302,385 

Ґотич М. 476 
Ґренер В. 271, 499 ,500

Давид Г. 499
Данило, князь 64—66, 329 
Данилович С. 425 
Данте А  263
Дацьків І.Б. 394, 445, 453, 454, 

470, 472, 504 
Дашинський 1.107 
Дашкевич М .П. 407 
Дашкевич Р. (Дивний Р.) 501 
Дашкевич Я .Р . VI, 421 
Демиденко А .П . IX, XIII, 405, 

419 ,431,461,476, 481,
535,538 

Демченко В. 448 
Денікін А.І. 42, 44,101,102, 

107,108,117-119,130, 
132 ,140,142,235,242, 
2 4 5 ,2 4 6 ,2 7 8 ,2 9 2 ,2 9 4 , 
401, 413, 414, 416, 418,
460 ,464 , 473, 499 

Держалюк М.С. 376 
Джиджора І.М. 288, 478, 498, 

499
Джуньковський В .Ф . 477, 479 
Дзюбан Р. 480
Дивний Р. — див. Дашкевич Р. 
Дідушок П. 111,118,119,121, 

124,128,131,133,135, 
137, 416, 454 ,490 , 491 

Дікштейн С. 410 
Дітковський М. 487 
Дітмар М. 448 
Дмитришин В. 395, 446, 482 
Дмовський Р. 245, 394, 463, 

472, 489 
Добрий А. 448, 500 
Добровольський Л. 482 
Довбня В. 502,503

Довженок В. 443 
Долгов О. 399 
Домбський Я. 411, 487 
Донцов Д. XII, 405 ,478  
Дорошенко В.В. VIII, X V , 403, 

478, 508, 511,527,535 
Дорошенко Д. XII, 396, 405, 

420, 426, 438, 452, 470, 
478, 520, 531 

Дорошенко П.Д. 361, 362 
Доценко О. 463, 487 
Драгоманов М .П. 65, 66, 85, 

169-171 ,173-182 ,258 , 
291,296, 311,340,347,
353,406, 407, 409, 410, 
4 2 0 -4 2 6 , 499, 527 

Дуднік О.Я. 496 
Дудяк О. 393 
Дурдуківський В. 410 
Дуткевич М. 487 
Духонін М.М . 470 
Дьяконов М.А. 479 
Дюнан А. 474 
Дядюк М. 480

Еланський — див. Еллан-Бла
китний В.М.

Елецкий П. 477 
Еллан-Блакитний В.М. 

(Еланський, Блакит
ний В.М .) 103, 412, 489 

Елоїза 187 
Енгельс Ф . 59 
ЕрлеА. 412,459 
Ефіальт 98

Євин П. 525
Євшан М . — див. Федюшка- 

Євшан М.
Єдлінська У. 522, 523 
Єнджеєвіч В. 487 
Єфименко П.С. 364 
Єфремов С.О. 70, 407, 408, 

410, 426, 443, 479,511, 
520,522, 534, 537

Животко А. 420, 485, 540 
Житецький П. 515 
Жук А. 441,476, 478 
Жуковський A. V , X , 423, 457 
Жуковський О.Т. 112,113,117, 

132-134,140,142,144, 
191 ,283-286 , 381,394,
408, 414,420, 428 ,429 , 
436, 437, 450, 454, 462, 
4 8 8 ,4 9 0 ,4 9 1 ,4 9 5 ,4 9 6

Заливчий А. 438 
Залізняк В. 420, 436—438 
Залізняк М. 478
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Заньковецька М. 400, 537 
Зарецька Т. 394, 462, 487 
Зарудний О. 438 
Затонський В. 433, 529 
Захарченко П. 384, 448 
Зевс, міфол. XI 
Зензінов В.М. 127 
Зібер М.І. 425 
Зінченко А. 530 
Зозуля Я. 438

Іванова Р.П . 421 
Івченко М. 381 
Ігор, князь 23
Ісаєвич Д.Г. 110-113,118,119, 

121,124,128,134,137,
139,141,148,236,251,
262, 414, 416, 417,438,
449, 450, 453-455 ,461 , 
466 ,471 ,490 , 4 9 0 -4 9 2  

Ісаєвич Я.Д. 415, 438, 446 
Іслам-Гірей III 411

Иогансен М. 529 
Ионінас І. 536

Калакура Я. 385, 396, 446, 448 
Калінін М.І. 517 
Калінчик В. 487 
Каліта І.Д. 19 
Капніст В. 363
Карл І (імператор Австро-Угор

щини) 385 
Карл XII 361, 362, 409 
Карпенко-Карий І. 50 
Карпус 3 . 496 
Кастелянський А. 455 
Катерина II 67, 362, 363 
Катренко-Вартовий — див.

Грінченко Б.Д.
Каутський К. 133 
Качала С.Т. 180, 425 
Кашен М. 123 
Квислінг В. 514 
Квітка К.В. X V I, 520 
Керенський О .Ф . 48, 258,313, 

314, 383,442, 444, 510, 
512, 520 

Кибальчич Н. 478 
Кивлицький Є. 407 
Кирилюк Є. 403 
Кисіль 238 
Кисіль О. 400 
Ківшар Т. 490
Кіржаєв С.М. 447, 457, 459, 

483,506, 516, 522,527, 
528

Кірпотенко 478 
Кістяківський Б. (Б .К .) 424 
Кіцула В. 530

Клемансо Ж. 116,117,141,142, 
250 ,261 ,394 , 454, 463, 
4 6 4 ,4 6 6 ,4 7 1 ,4 7 2  

Клепатський П. 420 
Климовський С. 49, 400 
Кобилянський Е. 424 
Кобилянський Л.Р. 71 
Ковалевський М.М. 112,113, 

392, 406, 414, 415, 418, 
436, 438, 445,485, 488 

Ковалевський М.М. 479 
Коваленко O.K. 142, 435, 438,

450, 491,493 
Ковалів Л. 438 
Коваль М. 420 
Ковальчук М. 395, 413, 444, 

459, 460, 462, 502 
Когут Л. 422, 423 
Козак О. XV II, 392, 397,401, 

435, 438 
Козловський В. 476, 478 
Козловський 3 .  392 
Кокін С. 434 
Колесса О. 524 
Колесса Ф . 508 
Колосовський В. 416, 454 
Колчак О.В. 115,117,130, 235, 

278,401,413, 416 
Комаров Б. 518 
Комаров М. 380 
Кон 0 . 129,130,133,134,144 
Кондратенко 488 
Кондуфор Ю .Ю . 535, 538 
Кониський О .Я. 364, 537 
Коновалець Є. 384,387,500—503 
Кононенко К. 444 
Копачевський Я. 254 
Копп В.Л. 144-147, 486 
Корбич Г. 380 
Корж К. 434 
Корнілов Л.Г. 512 
Короленко В. 444,515 
Королів (Старий) В. 452 
Корольов Г. X , XI, 396, 397, 

398 ,462 , 487 
Корчак-Чепурківський О. 518, 

521
Корчинський М. 518 
Косач О. 509 
Косевич Євген — див.

Кравчинеький С.М.
Косик В. 376 
Косіор С. 405, 408, 419 
Коссак І.О. X V , 344,376,518,

532,537 
Костомаров М.І. 52,67,170,173,

258,311,347,353, 364, 
402 ,407 ,410 , 421, 422

Костток Г. 536,539 
Котляревський І.П. 49, 50, 369 
Котовський Г. 413 
КоцкоА. 297,503 
Коцюбинський М. 426 
Коцюбинський Ю .М . 430, 518 
Кошовий В. 393 
Кравчинський С.М . (Степняк, 

Косевич Євген) 181, 426 
Кревецький І. 522 
Кримський А .Ю . 313, 406, 

509,510,516, 522, 537 
Криницький Р. 492, 495 
Крип’якевич І. (Петрович І.)

508, 520 
Кричевська Є. 482 
Кричевський В.Г. XV I, 271,518, 

520,521 
Кріспін А. 147 
Кропивницький М.Л. 50 
Кропоткін П. 444 
Круглашов А. 421 
Крушельницька Л.І. 441 
Крушельницький А. 433, 485 
Кршичка П. 452 
Кудря Д.Е. XIII, 189,190,196, 

197, 427, 4 3 0 ,4 3 2 -4 3 4 , 
453,505 

Кузів В. VI, IX, X I, X V , X V I, 
419, 429, 453, 465, 498,
499 ,504 , 506,513,514,
516,517, 519-523, 525, 
5 2 7 -5 3 0 ,5 3 2 -5 3 5 ,5 3 7  

Куліш П.О. 5 2 ,5 3 ,6 6 , 67 ,70 , 
171-173,175,311,364,
400, 4 0 2 -4 0 4 , 407, 408 

Кульчицька О. 469 
Кульчицький О. 416, 454 
Купцов А. 496 
Кураєв О.О. 376, 378, 445 
Курах М. 499
Курдиновський Б. 98, 411, 487, 

494
Курилишин K.M. XVIII 
Куріца Г. 459 
Куташев І. 531 
Кучабський В. (В .К .) 483, 

500-502  
Кушнір М. 416, 454 
Кшиштофович 255

Лавров П.Л. 179 
Лавровський (Лаврів-

ський) Ю .Г. 180, 425 
Лазарев Є.Є. 181 
Лазаревський О.М. 67, 68,348, 

353,407 
Лазаревський Ф .М . 96,411, 519 
Лансінг Р. 117
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Лаппо-Данилевський A.C. 479 
Лебедева І.М. 446 
Лев, король 329 
Левинеький В. 504 
Левинський I. 358, 441, 541 
Левитський М. 416 
Левицький Є. 425 
Левицький К. 451 
Левицький Л. 539 
Левицький М.В. XIII, 71, 

189-191,196,197, 408, 
416, 427, 4 3 0 -4 3 4 ,4 5 3 , 
454, 505,518 

Левицький О. 412, 459, 460 
Левицький O.I. 402, 515 
Левицький Ф . 541 
Ледерей Е. 266—268, 475 
Ленін В.І. 74,101,102,109, 

138,145,382, 408, 417, 
430, 432, 470 

Леонтович В. 380 
Лизанівський I. 389, 415, 418,

437 .438 .485 , 502, 537 
Лизогуб Ф .А . 438 
Липинський В. [Правобережець]

X , X I, XII, 405, 406,
419, 420, 430,531 

Липківський В. 537 
Липський В.І. 536,537 
Лисенко 454 
Лисенко М.В. 380 
Лисенко H .V II, 428, 431,518 
Лисняк О. 412, 459 
Лисяк Рудницький I. 421, 423, 

462
Литвин М .Р. 393,417,471 
Литвинов М.М . 144,145 
Личко I. 518
Лівицький А. 97, 98, 411, 464,

473.485, 487, 494 
Ллойд-Джордж Д. 51,108,

116,117,138,141,142, 
334, 401, 454 ,466 , 471 

Лобода А. 522 
Логвіна В. 392 
Лозинський М.М . 236, 262, 

282, 308, 334, 394, 449,
450, 455,460, 461, 467, 
471 ,472 ,491 ,493 , 495, 
497, 506, 531 

Лозовий B.C. 390, 391, 436,
512, 531 

Лонге Ж. 122,123,125,126 
Лондон Джек 509 
Лопатін Г. 444 
Лорд 117 
Лотоцький В. 453 
Лотоцький О. 442, 510, 537

Лукашевич К. 397 
Лукіянович Д. 478 
Луценко I. 447 
Луцкевич А. 536, 537 
Луцкевич I. 536, 537 
Лучицький I. 515 
Львов Г.Є. 180, 442, 444 
Любинський М.М. 144,438,482 
Люблінський Ю. 409 
Любовець О. 377, 389, 436, 

443, 447 
Любченко М .П. 529,530 
Любченко П.П. 412, 438, 489,

536,538 
Людендорф Е. 445 
Ляхоцький А. Г. 170

Магунь М.К. 481 
Маєвський O.A. 313, 443,509 
Мазепа І.П. 361, 362 
Мазепа 1с.С. 141—144,273,

418, 419 ,462 ,475 , 485, 
487, 488,531 

Мазуренко В. 196,433,459,526 
Макаренко А. 440, 462 
Макаренко М. 537 
Макаров B.I. 477 
Макдональд Р. 123,126,141,142 
Макензен Е. 313 
Макіавеллі 109 
Маковей О. 380 
Максимович М.О. 347, 353 
Макух I. 418, 541 
Малик Я. 477,525 
Малиновський 255 
Малич I. 507 
Малішевський 255 
Мальований В. 409 
Малюта О. В. 437 
Мандичевський I. 424 
Мануїльський Д .З . 317, 505,

513, 515 
Марголін А. 416, 454 
Маринця — див. Грушев- 

ська М.С.
Марія Сильвестрівна — див.

Грушевська М.С. 
Маркович О. 402 
Марковський Є. 400 
Маркс К. 59,122,149,184-186,

263, 427 
Марочко В. V , VI, VII, X , XI, 

413, 418, 449 
Марганець О. 495 
Мартос Б.М. 111,144, 443, 485, 

526
Мар яненко І. 518, 521 
Масарик Т. 114, 237 ,286 , 415,

416 ,452 ,486 , 496, 498

Масненко В. 430 
Матушевський Ф .П . 70, 408, 

410, 511
Матюшенко Б.П. 111,118,119, 

121,125,127,128,135, 
416, 454, 490,491 

Матяш I.B .V I, 430 ,457 ,459 , 
479,525 

Махно Н .1.108, 414 
Мацієвич К. 413, 414, 494 
Мегас О. 463, 468 
Мезенцов 478 
Мейє А. 308 ,506  
Меленевський М. 476 
Мельник А. 500, 501, 503 
Мельник О.М . VIII, 518 
Мельниченко В. 477,510 
Меттерніх К. 94 
Микешин М.И. 410 
Микитин Н. 254 
Микитка О. 460 
Микола І 537 
Миколай II 313 
Миронець Н.І. 419 
Михайличенко Г. 411, 434, 438, 

489
Михайліченко Г. 530 
Михайло Васильович — див.

Левицький М .В. 
Михайлова О. 463, 464, 487 
Мицик Ю . 536 
Міллер Є. 416 
Мільо 139 
Мілюков П. 442 
Міхновський М. 410, 447 
Міщук P.C. 421 
Міяковський В. 402,537 
Мовчан О.М . 513, 517 
Могила Петро 87 
Мокроус П. 381 
Молчановський Н.В. 311, 402, 

406, 508 
Мольєр 64 
Моргуліс З .Г . 313 
Морізе А. 198 
Моріо 139
Мороз A B . XV II, 435 
Мороз М. 540 
Москаленко В.А. 421 
Мочульський М.М . X V , 381,

526, 527 
Мудрий М.М . XVIII 
Музичка А. 499 
Музичук О. 477 
Мумм А. 500 
Муравйов М. 382, 434 
Муха 68 
Мякотін В. 444
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Навроцький О. 530 
Назарук О. 385, 500, 501 
Нансен Ф . 316,323,513-515, 

517,518 
Наполеон Бонапарт 94 
Наріжний C. V , 496, 497 
Науменко В.П. 380, 515 
Науменко К.Є. 393, 471 
Незлобін П.І. 511 
Непорожня Н. 536 
Несук М. 379, 446, 482 
Нечуй-Левицький І. 403 
Немец 125
Нікітюк К.С. XVII, 466 
Ніковський А. 378, 407, 448 
Новаковський (Новаківський)

Ю .С. XIII, 189,190, 427, 
430, 4 3 2 -4 3 4 ,4 5 3 ,5 0 5  

Новицький О.П. 518, 521

Оберучев K.M . 512 
Обмінський Т. 541 
Обнінський В.П. 45,46,397,398 
Овдіенко П. VI 
Огієнко І. 390, 460 
Огоновський О.М. 180,425,426 
Одрина Д.А. 133,134,144,386,

389, 418, 475, 485 ,488  
Олег, князь 23 
Олексів М. 344
Олесь Олександр (Кандиба О.І.) 

VII, X V , 50,248,381,400, 
428 ,431 ,480 , 503,509, 
518, 520, 529, 533, 537 

Ольденбург С .Ф . 441, 444, 479 
Омелянович-Павленко М. 468, 

471,472 
Онишкевич С. 468 
Орландо В. 454, 471 
Орлик П.С. 361, 409 
Орлов О. 402 
Ормузд, міфол. 82 
Остапенко С. 388, 415,440,485 
Осташко Т. 434, 443 
Островський Д. VI, X V I, 484, 

507 ,525 ,528 , 532, 534 
Осьмачка Т. 529 
Охримович В. 393 
Охримович Ю. 438

Павленко М. 468, 496 
Павлик А. 424
Павлик М .1.171,174,176, 336,

409, 4 2 2 -4 2 6  
Павлишин О.И. XVIII, 386,467 
Павлочек Я. 254 
Павлюк О. 487
Падеревський І. 394, 472, 487, 

494

Паливода І. 415, 418, 485 
Палієнко М. 407 
Панейко В.Л. 139, 416, 418,

454, 472 
Панченко П. 438 
Панькевич І. 540 
Паньківський К. 441 
Панькова С.М. XV II, XVIII, 

4 7 6 -4 7 8 ,4 9 8 , 507, 537,
540

Папакін Г.В. 377, 395, 446,
447, 477 

Партацький О.О. 180 
Пастернак Я. 497 
Патер І. 441 
Пачковський В. 392 
Пелеш Ю. 175, 422 
Передирій В. 504 
Перетц В. 400
Петлюра С.В. 25, 97-100,107,

108,127,139,140,142-144, 
246 ,273 , 2 7 4 -2 7 6 ,2 9 4 , 
312, 3 7 9 ,3 8 4 ,3 8 6 -3 8 8 , 
398, 413, 414, 416, 418, 
419, 436 ,440 , 443, 460, 
462, 4 6 4 ,4 7 3 ,4 8 6 ,4 8 7 , 
4 9 4 ,500 ,509 , 531 

Петрик (Іваненко Петро) 68 
Петро І (Петро Великий) 234, 

362,363 
Петров М. 400 
Петровський Г.І. 412,514,517 
Петрушевич А. 416, 454 
Петрушевич Є .0 .107,386, 459,

4 6 0 ,4 6 2 ,4 6 4 , 500, 532 
Пилипчук П.К. 38,100,411,438 
Пилявець Л. 530 
Пиріг P Æ V ,V II ,  377-379 , 

383, 384, 386, 395, 396,
428, 431,434, 4 4 6 -4 4 9 , 
483, 487, 500,504, 534,
535,538 

Пілсудський Ю . 151, 245, 277, 
394, 4 6 0 ,4 6 2 ,4 6 3 , 472, 
487, 489 

Піскун В.М. V , VII, 450, 534 
Пітар 139 
Пічета В. 536 
Пішон С. 116 
Плавт 48 
Платон 22 
Платонов С .Ф . 479 
Платтен (Платен) Ф . 134,144, 

145
Плохій С. 410
Подолинський (Подолінський) С.

409,425 
Полоз М. 438

Полозов М.М . 313 
Полонська-Василенко Н. 539 
Полонський 410 
Полтавець-Остряниця І. 447 
Поняташин П. 453, 491 
Порохнюк Г.В. XVIII 
Порш М. 388, 436,443, 510 
Потоцький А. 451, 503 
Потульницький В.A. VI, X IV , 

430, 457, 465,495 
Починок T. VI, IX, XII, X V I, 

419, 420, 451 ,465 ,484 , 
506,507, 5 0 9 ,5 2 3 -5 2 6 , 
528, 529 ,532-535  

Преловська І. 530 
Пристайко В .I. VII, 534, 535 
Притуляк П. 376, 445, 470 
Приходько А. 190, 438 
Приходько В. 391 
Приходько О. 313 
Пришляк В. 498 
Прокопій [Кесарійський] 82—83 
Прокопович В .К. 411, 488, 494 
Прудон П. 85 
Пугач I. 434 
Пугачов 0 . 1.179 
Пужак 254 
Пулюй I. 403
Пуришкевич В.М. 313, 510 
Путова Г.В. 409 
Пушкар К. 530 
Пушкін О.С. 53, 403 
Пшеничний Є. 499 
Пшибиловський В. 476 
П ’ятаков Г.Л. 44,146

Радек К.Б. 134 
Разін С.Т. 179 
Раковський І. 508 
Раковський Х .Г . XIII, 44,191, 

193,195,198,201, 303,
330,406, 412 ,427-431 , 
451,453, 505,513, 514, 
524,529 

Ралдугіна Т .П . 379, 383, 384,
448, 484, 531 

Распутін Г.Ю . 313, 510 
Ренодель П. 122,125,126 
Репик 451 
Рибалко О. XVII 
Рильський Ф . 380 
Робинсон М.А. 477 
Роздольський О. 478 
Романишин Ю .О. XVIII 
Романов К.К. 478, 479 
Романович-Ткаченко Н.Д. VIII, 

380,381,518, 521,522 
Романченко I. 485 
Романчук Ю. 422, 508
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Рубльов О.С. V  
Рудницький В. 444 
Рудницький С. 508 
Рузвельт Ф . 453 
Русанов 127 
Русов О. 410 
Русова С. 469 
Ряппо Я .П . 539

Савенко Є. 477 
Савченко Ф .Я . (Savthenko 

Theodore) 236, 240, 416, 
449,450,453,454,461,491 

Садов A. V , IX, 449 ,450 ,461 , 
474, 4 9 0 -4 9 5  

Садовський В. 443 
Садовський М. 390, 400 
Салагуб І. 530
Саліковський О .Х. 313,509, 510 
Салтан М .В. 111 
Самохвалов П. 478 
Сараджев С. 444 
Сварник Г. VI, 428, 466, 476, 

498,513, 516, 520-522 , 
527, 528, 533, 537, 538 

Сварник I. XV II, 541 
Свєнціцький І. 441, 536 
Святослав, князь 23 
Севрюк О . 0 . 140, 416, 436, 

438, 454 
Сельський Щ . 424 
Сербии Р. 513,514,516,521,523 
Сергеевич В.І. 360 
Сергійчук В. 513, 514 
Сетон-Уотсон У. 114 
Сидоренко Г. 401, 416, 454 
Симеон Богоприємець, св. 538 
Симиренко В .Ф . 380, 541 
Сиротенко Г. 485 
Сихлер Л. 423 
Сіменович 238, 283 ,306  
Сінклер В. 487
Сірий Ю. — ^ив. Тищенко Ю . 
Сіцінський Є.И. 392, 537 
Січинський В.Ю . 392, 484 
Січинський М.М . IX, XIII,

236 ,297 , 408, 429, 436, 
45 0-454 , 503 

Скакун О .Ф . 421 
Скальський В. 436, 512 
Скловський И. 444 
Сковорода Г.С. 49 
Скоропадський П.П. 6, 8 ,2 4 , 

44 ,234 , 376-3 7 9 , 
3 8 3 -3 8 5 ,3 9 5 ,3 9 6 , 414, 
426 ,440 , 446, 447, 449,
484, 500—503,522, 531

Скоропис-Иолтуховський О.
476,502, 531

Скрипник М. 529 
Славек В. 487
Славинський М.А. 46 ,237,382, 

397 ,398 , 452, 455, 458, 
492, 510 

Смаль-Стоцький С.И. 285 
Сметона А. 536, 537 
Смоктій Н. 377 
С -о.; Сірко — див. Вовк Ф .К . 
Солдатенко В.Ф . 396,440,446, 

487
Соловей Д. 441 
Соловйова A.A. V  
Сологуб Л.Г. 509 
Соломон, бібл. 65 
Сосюра В. 529
Сохань П. С. 447,457,459,483,

506, 516,522, 527,528 
Срібняк^. 487, 496 
Сталін И. 382 
Старицька-Черняхівська 

(Черняхівська) Л .М . 
X V I, 469, 511, 520 

Старицький М. X V I, 520 
Старков В. 476 
Старовойтенко I. V , 540 
Старосольський В. 308, 451, 

478, 506,526, 527 
Старух Т. 386 
Стасюк М. 443
Стахів М. V , VII, 447,519,533, 

534
Стебницький П. 442, 510 
Стемповський С. 489 
Степаненко А. 418, 439, 462,

485, 488 
Степаненко О. 507 
Стефанів Г. 467 
Стешенко I. 443, 483 
Стойко В. 397 
Струве П.Б. 109 
Струтинський 238 
Струтинський М. 478 
Студинський K .M .V I,V II, IX, 

XV I, 345, 4 2 8 -4 3 0 ,4 6 6 , 
476, 480, 498, 513-518, 
5 2 0 -5 2 4 ,5 2 7 , 528, 533, 
535-539 , 541 

Суворов О.В. 47 
Судин Д .Ю . VI, X IV , 43, 457 
Суличичі 483 
Сумцов М. 518 
Супрун Г. 133 
Суровцова H. V , X V , 518 
Сухомлин 127,128 
Сухомлин В. 409

ТабуїЖ . 375,470 
Тадра Г. 284

Тарнавський М. 459, 460 
Таек О.Я. 511
Тельвак В. X , XII, 407, 457,

507, 535 
Темницький В.М. X IV , 130, 

131,133,134,416, 457,
458,485, 492 

Терещенко М. 383, 444 
Терлецький О. 424 
Тетеря П.І. 97 
Тимошенко С. 416, 454 
Тимченко Є.К. X V I, 518, 520, 

521
Тимченко Р. 385, 464, 487 
Тинченко Я. 395 
Тихий Ф . 452 
Тичина П. 529
Тишкевич М .С. 136,137, 416, 

454
Тищенко Ю . (Тищенко-Сі- 

рий Ю ., Сірий Ю .) VII, 
VIII, X V , 465, 466, 490,
507,518, 525 

Ткаченко I. 507 
Ткаченко М. 388, 436, 485 
Товстоніс В. 507 
Тодійчук О. 540 
Толмачов Г. 121,140, 414 
Томашівський C. XII, 393, 405, 

416, 418, 454 ,499 ,524 , 
525, 531 

Трепов Ф . 477 
Трофимук М. XVII 
Троцький Л.Д. 109,138, 382 
Трощинський В. V  
Трощинський Д.П. 400 
Тумас Ю. 536, 537 
Тургенев І.С. 410 
Тутківський П.А. 346,539 
Тьер Л .182,183,187,188 
Тютюнник Ю . 489

Угрин-Безгрішний М. 499 
Удовиченко О. 460 
Українка Леся X V I, 50, 400, 

426, 509,520 
Ульяновський В.І. VI, 430, 447, 

457, 483, 506, 516, 522,
527, 528, 534 

Уляницький 307 
Урусов С. 444

Фариняк E. VI, IX , 428, 465,
500,505, 518, 525, 528, 
529, 532-535 

Федак И. 400 
Федак С. 358, 441,541 
Федорук О. XVIII, 403 
Федорук Я. XVIII, 404, 481
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Федорців Ф . 508 ö 
Федюшка-Євшан М.И. 113,288, 

392, 498 
Ф ест 308,506
Фещенко-Чопівський I.A. 282,

455, 469, 493,495, 528 
Флоринський Т.Д. 312 
Фош Ф . 472 
Франклін-Буйон 116 
Франко І.Я. 169,170, 311, 336, 

351,354,380, 400,403,
406, 408, 421-426 , 538,
541

Франко О.О. 407, 422 
Франково.Ф. 424 
Франц Иосиф 1260, 442, 479, 

509 
Футала В. 471

Ханенко Б. 447 
Хвильовий М. 529 
Хвиля А. 499
Хмельницький Б. 24, 66, 99, 

360 ,361 ,363 ,404 , 411 
Хмельницький Ю . 361 
Хміль І. 531 
Холодний І. 475 
Хома І.Я. 502, 503 
Хомадовський 272, 391 
Християн Георгієвич — див.

Раковський Х.Г.
Христюк П.О. 282, 308,315, 

334, 389, 415,418,420, 
4 3 6 -4 3 9 , 443, 448 ,488 , 
4 93 ,4 9 5 ,4 9 7 , 500, 506, 
512, 52 6 -5 2 8 , 531 

Хробак М. 497

Цвенгрош Г. VI 
Цегельський Л. 437 
Цеглинський М. 451, 452 
Церетелі І.Г. 126,128,383, 444

Чайківський В. 499 
Чарнецький С. 508 
Часник І. 418, 488 
Чепига І. 392 
Черкасенко С. 400 
Черкаський Т. 418, 488 
Черник Ф . 295,501,502 
Черничко І. 400 
Чернін О. 376, 445 
Чернов Е. 477
Черняхівська — див. Стариць- 

ка-Черняхівська Л.М . 
Черняхівська В.О. 469 
Черняхівський О.Г. 257, 469 
Чехов А .П . 81
Чеховський (Чехівський) В.М. 

111,386,388,390,440,485

Чечель М .Ф . VII, X , X V , 112, 
132,133,134,140,141,144, 
156,189,190,193,195, 
196,200, 303, 389, 408, 
413,414, 417, 418,420, 
428-431 , 4 3 3 ,4 3 6 -4 3 8 , 
44 9 ,4 5 0 ,4 8 8 , 490,491, 
495, 502, 505, 517, 518, 
520, 526,529 

Чижевський П. 450, 491 
Чикаленко Є .Х . V , 357, 358, 

380, 419, 426, 447 ,449 , 
450, 464, 4 6 8 ,4 6 9 ,4 7 3 , 
478, 483, 4 8 6 ,5 0 0 -5 0 2 , 
511, 540, 541 

Чичерін Г.В. 109 
Чоловський П. 254 
Чубинський П.П. 364 
Чумак В. 412, 489 
Чупринка Г. 509 
Чхеїдзе Н.С. 119 
Чхенкелі А .1 .136,139

Шалдун М. 485 
Шаміль 139 
Шаміль-Шаплі 139 
Шамрай С. 407, 520 
Шаповал М .Ю . V , X , XII, 71, 

111,113, 378, 384, 392, 
405, 408, 413, 420, 421,
429, 4 3 6 -4 3 8 , 445 ,448 , 
450, 4 8 4 ,4 8 8 -4 9 1 ,4 9 5 , 
498, 526,529, 537 

Шаповал Ю.І. VII, 437 
Шарловський А. 406 
Ш ах С. 508
Шахматов О.О. 477, 479 
Шаховський О.О. 400 
Швець Ф . 400, 462 
Шевченко Т.Г. 7, 3 2 -3 6 , 52, 

5 3 ,6 6 ,6 7 ,6 9 ,7 0 ,9 5 - 9 7 , 
170,174-176 ,179 ,180 , 
182,258,307,308,311,324, 
325, 327, 339, 364, 368,
390, 391, 395,402, 403,
407, 410, 411, 4 2 0 -4 2 2 , 
477, 505, 506, 508,519, 
521,524, 528, 530, 537 

Шевченко Ф .П . VII, 534 
Ш ев’якова К. 400 
Шейко В. 515 
Шекирик П. 284 
Шекспір В. 54 ,263, 403 
Шелухін С. 416, 449, 454, 486, 

489 
Шемет С. 446 
Шептицький А. 532 
Шиллінґ Н. 460 
Шинкар М. 448

Шифтер 486 
Шишманов І. 421 
Шіллер Ф . 403 
Шмераль Б. 125 
Шнайдер 253 
Шраг І.Л. 380
Шраг М.І. V , X , 112,113,140,

143,191, 308, 313, 389,
408, 414,420, 428, 
4 3 6 -4 3 8 , 450, 488 ,490 , 
491, 495, 502,506, 527, 
528

Шрамченко Л. 415, 418, 488 
Шредель О. 477, 478, 508 
Штайн Ал. 134 
Штепаник 114 
Штефан І.Д. 189, 428, 526 
Штольценберг Ф . 500, 502 
Шульгин О. 416, 417, 454 
Шульгин Я. 515 
Шумський О.Я. 103,191,396, 

412, 4 2 8 -4 3 0 , 433, 438, 
489 ,504 ,505 , 518, 529 

Шухевич В. 385 
Шухевич С. 460, 461, 499

Щербак М. 478 ,509  
Щербак Н. 478, 509 
Щербатток В.М. 384, 448 
Щербина В. 515 
Щоголев С.Н. 312 
Щорс М. 395

Ю да Соломонович — див. 
Новаковський (Новаків- 
ський) Ю .С.

Юденич М.М . 117, 278, 416 
Юзефський Г. 489 
Юнаков М. 460 
Юркевич Л. 408 
Юрченко О. 383 
Юсупов Ф .Ф . 313, 510

Яворницький Д. 518, 537 
Яворський М.І. 539 
Ядловський С. 453 
Яловий М. 529 
Ямпольська Г. 507 
Ямпольський І. 403 
Ян II Казимир Ваза 411 
Яната О. 516 
Ясь О. 404

Эрнст Ф . 482

HimkaJ.-P. 421,425

Josef Melnik 541
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Австралія 125
Австрія (Австро-Угорська

імперія; Австро-Угорщи
на, Austria) 25, 26, 37, 41, 
125,143,149,179,180,
196,213 ,214 ,230 ,252 ,
2 6 0 ,2 9 4 ,2 9 7 ,2 9 9 , 300, 
328, 329, 334, 359,360

Австро-Угорська імперія — 
див. Австрія 

Австро-Угорщина — див. Австрія 
Азербайджан 45,138,142 
Азовське море 275 
Акерман, м. 350 
Америка (Американські 

Сполучені Держави; 
Сполучені Держави) 18,42, 
51,108,116,117,125,139,
140 ,142 ,236 ,238 ,247 , 
248 ,284 ,285 ,316 ,317 , 
322, 324,328, 334, 343

Американські Сполучені
Держави — див. Америка 

Амстердам, м. 113,114,121,129, 
133

Англія — див. Великобританія 
Аргентина 125 
Арменія — див. Вірменія 
Архангельськ, м. 364

Баден (Baden bei Wien), м. 328, 
334, 343, 345 

Балкани 124,151 
Бельгія 125
Бережанський пов. 254 
Берестя (Брест-Литовськ), м. 

1 28 ,233 ,253 ,256 ,257 , 
299

Берлін, м. 130,132-134,142,
144,145 ,148 ,268  

Берн, м. 129 ,133-136 ,286  
Бескиди, г. 351 
Бессарабія 45, 89,139,281 
Бессарабська губ. 359 
Біла Церква, м. 141 
Білорусія — див. Білорусь 
Білорусь (Білорусія) 115,151,274 
Богородчанський пов. 254

Болгарія 125 
Бостон, м. 283, 285, 307 
Бразилія 249, 279 
Брест-Литовськ — див. Берестя 
Брюссель, м. 136 
Буг, р. 42, 64, 257 
Будапешт, м. 112 
Буковина 25 ,26 , 42, 235, 252, 

253,281,337,354,359,369 
Бучацький пов. 254 
Бяла, м. 253

Вадовиці, м. 253 
Варшава — див. Польща 
Варшава, м. 100,143,144, 273 
Велика Росія — див. Росія 
Велика Україна — див. Україна 
Велике князівство Руське — 

див. Київська держава 
Велике князівство Руське 361 
Велике Литовське князівство — 

див. Литва 
Великобританія (Англія) 51,108, 

114,116,125,236,257,263 
Великоросія — див. Росія 
Венгрія — див. Угорщина 
Версаль, м. 186
Відень (Wien), м. 121,131,133,

135,147,168,189,190, 
191 ,194 ,196 ,202 ,248 , 
2 4 9 ,2 6 7 -2 6 9 ,2 7 7 ,2 8 1 ,
28 3 ,2 8 8 ,2 9 7 , 310,316, 
318, 322, 324, 328, 
332-334 , 345, 352 

Вінниця, м. 27,132, 227 
Вінніпег, м. 307 
Вірменія (Арменія) 125,142 
Вісла, р. 359 
Волга, р. 45
Волинська губ. 319, 359, 361, 

365
Волинь 25, 97, 99,218, 227, 

233,242,271,313
Володимир-Волинський — 

див. Володимир 
Володимир (Володимир-Во

линський), м. 23, 252 
Волощина — див. Молдавія

Воронезька губ. 360

Габсбургів монархія 260 
Галицька Республіка — див. 

Західноукраїнська 
Народна Республіка 

Галицька Україна — див.
Галичина 

Галицько-Волинська держава — 
див. Галицько-Волинське 
князівство 

Галицько-Волинське князівство 
( Галицько - Волинська 
держава, Галицько-Воло- 
димирська держава) 23, 
41,259, 329 

Галицько - Володимире ька
держава — див. Галиць
ко- Волинське князівство 

Галич, м. 23, 252,350 
Галичина ( Галицька Україна, 

Галичина-Лодомерія, 
Східна Галичина, Україна 
австрійська, Galicia)
2 4 -2 7 , 3 3 ,3 7 ,4 1 ,4 2 ,8 9 , 
97,108,115-117,132, 
139-142,149,170, 
178-180,203,211,213, 
214 ,224 ,230 ,235 , 
2 3 8 -2 4 0 ,2 4 3 ,2 4 5 -2 4 8 , 
2 5 0 - 2 5 6 ,2 5 8 -2 6 2 ,2 6 6 , 
2 6 8 ,2 6 9 ,2 7 2 ,2 7 4 , 
2 7 9 - 2 8 2 ,2 8 4 ,2 8 5 ,2 8 7 , 
2 9 1 -2 9 6 ,2 9 9 -3 0 1 ,3 0 8 , 
315 ,327-332 , 337,342, 
352, 354, 359, 364, 368, 
369, 372; див. також 
Західноукраїнська 
Народна Республіка 

Галичина-Лодомерія — див.
Галичина 

Тарасів-Седмигорки, м. 95 
Германія — див. Німеччина 
Гетьманщина (Українська

Держава) — див. Україна 
Гетьманщина 68, 90, 99,172, 

219, 341 
Голландія 123,125

*  Покажчик містить перелік назв, що згадуються у працях М.Грушевського.
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Гомель, м. 246 
Греція 125,177 
Гродненська губ. 359 
Грузія 142
Гусятинський пов. 254

Данія 125 
Демблін, м. 253 
Детройт, м. 334 
Дніпро, р. 23, 36, 96, 359 
Дністер, р. 246 
Довга Войнилівська, с. 254 
Долинський пов. 254 
Домб’є, м. 253
Дон (Донська Область) 15,19, 

213,232, 360 
Дон, р. 332
Донбас (Донецький басейн, 

Донецький район) 103, 
151,152 

Донецька губ. 319 
Донецький басейн — див. 

Донбас
Донецький район — див. Донбас 
Донеччина 275
Донська Область — див. Дон 
Дорізон, м. 307 
Дрогобицько - Бориславський 

район 152

Естонія 125,137

Європа 78, 93, 98,116,175,182, 
21 4 ,2 3 5 ,2 3 8 ,2 3 9 ,2 4 6 , 
251,266, 301,312, 369 

Європейська Росія — див. Росія 
Європейська Росія 360 
Європейський Схід

Ж аб’є, с. 284 
Женева (Geneve), м. 121, 

133-137,139-141,148,
2 3 7 -2 3 9 ,2 4 1 -2 4 3 ,2 4 7 , 
2 4 9 ,2 5 9 ,2 6 4 -2 6 6 ,2 6 8 , 
2 6 9 ,2 8 0 ,2 8 7 , 310,332, 
333,352 

Женевська Республіка 142 
Житомир, м. 246 
Жмеринка, м. 267

Закарпатська Україна — див.
Угорська Русь 

Закарпаття — див. Угорська 
Русь

Запоріжжя — див. Запорозька 
Січ

Запорізька губ. 319

Запорізька Україна — див.
Новоросія 

Запорозька Січ (Запоріжжя, 
Січ) 67, 68, 363 

Засяння, околиця Перемишля
253

Західна Європа 205,237, 347 
Західна область Української 

Народної Республіки — 
див. Західноукраїнська 
Народна Республіка 

Західна область Української 
Республіки — див. 
Західноукраїнська 
Народна Республіка 

Західна Республіка — див. 
Західноукраїнська 
Народна Республіка 

Західна Україна 68,235 , 247, 
328, 350

Західна Українська Республі
ка — див. Західноукраїн
ська Народна Республіка 

Західне Підкарпатське 
Подністров’я 25 

Західне Поділля 140 
Західноукраїнська Народна 

Республіка (Галицька 
Республіка, Західна 
область Української 
Народної Республіки, 
Західна область Україн
ської Республіки, Західна 
Республіка, Західна 
Українська Республіка, 
Західноукраїнська 
Республіка) 26, 37, 41,
115,224,247,251,252, 
260, 294, 301; див. також 
Галичина 

Західноукраїнська Республі
ка — див. Західноукраїн
ська Народна Республіка 

Збаразький пов. 254 
Зборів, м. 99 
Зборівський пов. 254 
Збруч, р. 253 
Золочів, м. 255 
Золочівський пов. 254

Ірландія 125 
Іспанія 125 
Італія 125,269

Йозефов (Юзефов), м. 286,288

Кавказ 139,151, 351 
Казань, м. 270, 312 
Калуський район 254 
Кам’янець — див. Кам’янець- 

Подільський 
Кам’янець на Поділлю — див.

Кам’янець-Подільський 
Кам’янець- Подільський

(Кам’янець, Кам’янець на 
Поділлю), м. 43,111,112, 
117,133,134,139,147, 
157 ,228 ,246 ,272  

Кам’янеччина 37 
Камчатка 21
Канада 125 ,249 ,279 , 328 
Карлсбад, м. 130, 278, 282 
Карпати (Карпатські гори) 42,

251,269, 332
Карпатські гори — див. Карпати 
Катеринославська губ. 319, 359 
Катеринославський район 152 
Київ, м. 10,15,17, 2 3 ,2 5 ,2 7 , 

33, 4 2 - 4 6 ,4 8 , 8 3 ,89 , 
101,105,106,111,129,
130,132,152,173,190,
191,196,197,218,219, 
2 2 1-224 ,227 ,231 ,233 , 
2 3 5 ,2 5 2 ,2 6 9 -2 7 2 ,2 7 6 ,
2 9 4 ,2 9 5 ,2 9 9 , 310-312, 
314, 315, 318, 323,326, 
328, 329, 345, 346, 350, 
352, 365, 368 

Київська губ. 181, 319, 359, 361, 
365

Київська держава ( Велике
князівство Руське, Руська 
держава) 23,252,259,359 

Київщина 23 ,25 , 99 
Королівство Угорське — див.

Угорщина 
Косів, м. 268 
Краків, м. 255 
Кременчуцька губ. 319 
Крим 89 ,100 ,108 ,360  
Кубанська область — див.

Кубань 
Кубань (Кубанська область)

115, 360 
Курська губ. 360

Ланьцут, м. 253 
Латвія 125,126,137,142 
Лемберг — див. Львів 
Литва (Велике Литовське

князівство) 125,137,138, 
142, 274, 360
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Ліберець, м. 285 ,288  
Лівобережжя 132, 275 
Лісок, с. 268 
Літин, смт 143 
Лозанна, м. 121,137 
Лондон, м. 181 
Луцьк, м. 350 
Львів (Лемберг, Leopol,

Lemberg) 23, 41,114,152, 
1 8 0 ,1 9 3 ,2 5 1 -2 5 5 ,2 6 0 , 
270 ,294 , 303, 322, 329, 
345,350 ,357 , 367 

Львівський пов. 254 
Люблінська губ. 359 
Люцерн, м. 114,121,129,133, 

1 35 ,236 ,238 ,240 ,250

Мала Азія 151 
Малоросія — див. Україна 
Малорусь — див. Україна 
Марцеліні, м. 284 
Миколаївська губ. 319 
Мінська губ. 359 
Могилев-Подільський, м. 246 
Модлін, м. 253,256 
Молдавія (Волощина) 25, 360 
Москва — див. Росія 
Москва, м. 45,134,144,145, 

147,189,270, 303, 312, 
313,319,322,324 

Московія — див. Росія 
Московська держава — див. 

Росія
Московщина — див. Росія 
Мостиський пов. 254

Наддніпрянська Україна
(Наддніпрянщина) 25, 37, 
171,174,176,177,179, 
2 4 7 ,2 4 8 ,2 8 5 ,3 5 9

Наддніпрянщина — див.
Наддніпрянська Україна 

Наддністрянська Україна 25, 26, 
3 7 ,2 4 7 ,2 4 8

Народна Республіка — див.
Україна 

Німецьке Яблонне, м. 285 
Німеччина (Германія) 5, 6,125,

157,165,183,209,219, 
221 ,230 ,251 ,253 ,265 , 
281,298

Новоросія (Запорізька Україна, 
Степова Україна) 90 

Ножан 182 
Норвегія 125
Ньюарк, м. 288, 306, 307, 334

Нью-<фкерсі, штат 283, 336 
Нью-Йорк, м. (New York) 279, 

2 8 2 ,2 8 3 ,2 8 4 ,2 8 7

Одеса, м. 43, 89,101,152,193, 
222, 303, 319, 329 

Одеська губ. 319 
Озірна, с. 255 
Орда 64, 99 
Острог, м. 350

Палестина 125 
Парана, штат 284 
Париж (Paris), м. 114—121, 

130,131,134-136,139, 
1 8 2 ,1 8 4 -1 8 7 ,2 3 6 -2 3 8 , 
2 4 0 ,2 4 3 ,2 6 0 ,2 6 2 ,2 7 8 , 
301 ,307,328 

Перекоси, с. 254 
Перемишль, м. 251—253, 329 
Петербург (Петроград), м. 47, 

48, 53,231,314,315
Петроград — див. Петербург 
Пикуличі, с. 253 
Північна Буковина 252, 359 
Північний Кавказ 138,139,142, 

359
Підзамче, передм. 254 
Підкарпаття 284 
Поволжя 319
Поділля (Подністров’я Східне)

25, 9 9 ,2 4 2 ,2 4 6 ,2 6 7 , 
268

Подільська губ. 179, 319, 359, 
361, 365

Подністров’я Східне — див.
Поділля 

Позен, провінц. 257 
Полтава, м. 49, 276, 369 
Полтавська губ. 319, 359, 365 
Полтавщина 23,275 
Полуднева Америка 142 
Полуднева Африка 125 
Польська Республіка — див.

Польща 
Польща ( Варшава, Польська 

Республіка) 24,25, 42, 43, 
46, 67 ,83 , 97-101,103, 
106-109,115-117,125, 
137,139,140,142,143, 
151,152,173,209,210,
2 3 8 -2 4 0 ,2 4 2 ,2 4 5 ,2 4 6 , 
2 5 0 - 2 5 3 ,2 5 6 ,2 5 8 -2 6 2 , 
2 6 5 ,2 7 3 -2 7 5 ,2 8 0 ,2 8 1 , 
29 2 ,2 9 4 ,2 9 5 , 300, 302, 
328, 337, 360, 361

Правобережжя (Правобічна 
Україна, Україна Право
бічна) 90, 97, 275 

Правобічна Україна — див.
Правобережжя 

Прага (Praha, Prague) 113—116,
121,130,134,142-144,
147,148,169,189,191, 
2 3 6 ,2 3 7 ,2 4 0 ,2 4 9 ,2 6 5 , 
2 7 2 ,2 7 7 ,2 7 8 ,2 8 2 -2 8 8 , 
333

Принкіпо — див. Принцеві 
острови 

Принцеві острови (Принкіпо)
138

Прип’ять, р. 359 
Пріжбрам, м. 286 
Прудентополіс, м. 279 ,284  
Пруссія 183 
Прут, р. 21

Радянська Республіка — див.
Україна 

Радянська Соціалістична
Україна — див. Україна 

Радянська Україна — див.
Україна 

Радянська Українська Респуб
ліка — див. Україна 

Радянський Союз (Союз) 346, 
350,353 

Раперсвіль, м. 140 
Рівне, м. 112,113,227 
Російська держава — див. Росія 
Російська імперія — див. Росія 
Російська Федерація — див. 

Росія
Росія (Велика Росія, Велико- 

росія, Москва, Московія, 
Московська держава, 
Московщина, Російська 
держава, Російська 
імперія, Російська 
Федерація, Совітська 
Республіка Російська, 
Совітська Російська 
Республіка, Совітська 
Росія, Федеративна 
Совітська Росія) 4 —6,10, 
1 1 ,1 5 ,1 7 -1 9 ,2 1 -2 6 ,2 9 , 
ЗО, 33 -3 5 , 41 -4 8 , 
5 0 -5 2 , 6 1 ,6 7 ,7 4 ,7 5 ,8 3 , 
86, 9 1 -9 4 , 97, 99-105 , 
107-110,112,114-120, 
122-130 ,138 ,140-147 , 
151-153,174,176,179,



552 ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

181 ,205 ,209-215 ,217 , 
219 ,221 ,222 ,225 , 
2 3 0 -2 3 5 ,2 3 8 ,2 4 0 ,2 4 2 , 
2 4 5 ,2 5 2 ,2 5 7 ,2 6 0 ,2 6 4 , 
2 6 6 ,2 7 2 -2 7 6 ,2 7 8 -2 8 1 , 
2 9 4 ,2 9 5 ,2 9 8 ,3 1 2 -3 1 4 , 
317-319, 321, 322, 330, 
341, 345, 3 5 9 ,3 6 0 -3 6 5 , 
367-371 ,373 , 374 

Румунія 108,125,139,142,151, 
165,248,281,302,313,337

Руська держава — див. Київська 
держава

Сан-Ремо, м. 98 
Сент-Луіс, м. 307 
Сєдлецька губ. 359 
Сибір 45, 46 ,211 ,230 ,270 , 

29 4 ,3 2 4 ,3 6 0  
Симбірськ, м. 270, 314 
Січ — див. Запорозька Січ 
Скалатський пов. 254 
Скрентон, м. 283, 306 
Слобідська Україна 90 
Случ, р. 64, 246 
Совітська Українська Республі

ка — див. Україна 
Союз — див. Радянський Союз 
Сполучені Держави — див.

Америка 
Ставропольська губ. 360 
Станіславів, м. 112,113,248,251 
Степова Україна — див.

Новоросія 
Стрий, р. 42
Стшалково, гм. 253, 255,257 
Схід 175, 296, 299 
Східна Галичина — див. Галичина 
Східна Європа 44, 50—52,117, 

120,123-125,129,131, 
136,137,139,153,175,199, 
2 3 7 ,2 3 9 ,2 6 6 ,2 7 9 , 319, 
332 ,334 ,340 , 349, 350 

Східна Росія 324 
Східна Україна 23, 41, 68, 209,

22 4 ,2 3 3 ,2 3 7 ,2 4 7 , 328, 
336

Таврійська губ. 359 
Теребовлянський пов. 254 
Тернопіль, м. 253, 255, 301 
Тернопільський пов. 254 
Тетерів, р. 64 
Тотьма, м. 364 
Трансільванія 360, 361 
Трентон (Trenton), м. 336, 337

Туреччина (Турція) 125,360,361 
Туркестан 294, 324 
Турція — див. Туреччина

Угорська Русь (Закарпатська 
Україна, Закарпаття, 
Угорська Україна) 25, 26, 
114 ,235 ,237 ,248 ,284 , 
354

Угорська Україна — див.
Угорська Русь 

Угорщина (Венгрія, Королівство 
Угорське) 25,125,151,251,
252 ,269 , 359, 360 

Ужгород, м. 350 
Україна (Велика Україна,

Гетьманщина (Українська 
Держава), Малоросія, 
Малорусь, Народна 
Республіка, Радянська 
Республіка, Радянська 
Соціалістична Україна, 
Радянська Україна, 
Радянська Українська 
Республіка, Совітська 
Українська Республіка, 
Українська держава, Укра
їнська Народна Республі
ка, Українська Радянська 
Республіка, Українська 
Радянська Соціалістична 
Республіка, Українська 
Республіка, Українська 
Совітська Республіка, 
УН Р, У СРР) 3-13 , 
1 5 -1 9 ,2 1 -3 0 , 3 2 -4 4 , 
4 8 -5 0 ,5 2 ,5 7 -5 8 ,6 0 -6 1 , 
64, 67-71 , 7 3 - 7 6 ,7 9 , 
8 2 - 8 4 , 86, 88-111, 
114-117,120-122, 
125-134 ,137 ,139-148 , 
150-155,157-162, 
165-167,169-171, 
174-181 ,189-201 , 
2 0 5 -2 1 4 ,2 1 6 -2 2 5 ,2 2 7 , 
2 2 9 ,2 3 1 -2 4 0 ,2 4 2 , 
2 4 4 -2 4 5 ,2 4 7 -2 4 8 ,2 5 0 , 
2 5 2 ,2 5 7 -2 6 4 ,2 6 6 -2 7 6 , 
2 7 9 -2 8 0 ,2 8 3 ,2 8 6 , 
291-300 , 303-306 , 
308-312, 314-344, 
346-354 , 358-3 6 4 , 
3 6 6 -3 6 7 ,3 6 9 , 371,373, 
374

Україна австрійська — див. 
Галичина

Україна Правобічна — див.
Правобережжя 

Українська держава — див. 
Україна

Українська Народна Республі
ка — див. Україна 

Українська Радянська Респуб
ліка — див. Україна 

Українська Радянська Соціаліс
тична Республіка — див. 
Україна 

Українська Республіка — див. 
Україна

Українська Совітська Республі
ка — див. Україна 

У Н Р — див. Україна 
Урал 319
УСРР — див. Україна

Фесляу, м-ко 189 
Філадельфія, м. 283, 306, 343 
Фінляндія 115,125 
Франція 51,108,114,116,125, 

137,143,157,158,165, 
182-184 ,186 ,234 ,253 , 
257

Харків, м. 89,103,152,190, 
193,195,214,232,303, 
317,318, 320, 322, 326 

Харківська губ. 319, 359 
Харківщина 275 
Херсонська губ. 319, 359 
Хмільник, м. 143 
Холм, м. 350,354 
Холмщина 97 
Хотин, м. 350

Центральна Європа З 
Центральна Україна 209 ,220  
Цюрих, м. 130,140

Черкаси, м. 276 
Чернівці, м. 350 
Чернігівська губ. 319, 360, 365 
Чернігівщина 23, 52 
Чесько-Словацька Республі

ка — див. Чехо-Словач
чина

Чехія — див. Чехо-Словаччина 
Чехословакія — див. Чехо- 

Словаччина 
Чехословаччина — див.

Чехо-Словаччина 
Чехо-Словаччина (Чесько- 

Словацька Республіка,
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Чехія, Чехословакія, 
Чехословаччина) 93, 95,
112,115,125,130,142,
1 4 3 ,196 ,238 ,265 ,269 , 
2 7 4 ,2 8 3 ,2 8 5 -2 8 8  

Чигиринський пов. 272 
Чикаго, м. 238, 283 
Чорне море 18, 246, 351,354 
Чорноморська губ. 360 
Чортківський пов. 254

Швейцарія (Швейцарський 
Союз) 125,130,136,139, 
140 ,143 ,160 ,236 ,242 ,
2 4 3 ,2 6 5 ,2 6 6 ,2 6 8

Швейцарський Союз — див.
Швейцарія 

Швеція 23,123,125 ,360 , 361

Югославія 125 
Южна Росія 107 w 
Юзефов — див. Иозефов

Ярослав, м. 255

Austria — див. Австрія

Baden bei Wien — див. Баден

Galicia — див. Галичина 
Geneve — див. Женева

Lemberg — див. Львів 
Leopol — див. Львів

New York — див. Нью-Йорк

Paris — див. Париж 
Prague — див. Прага 
Praha — див. Прага

Trenton — див. Трентон

Wien — див. Відень
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