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Василь Кузів (1887-1958) належить до ТlЄl групи українських 

культурних й громадських діячів, з котрими М. Грушевський мав 

найтісніші й найжвавіші стосунки, і був одним з небагатьох людей, 

з якими історик був у дружніх і теплих відносинах до останнього 

моменту. 

Пастор Василь Кузів на початку 1920-х рр. був проповідником 

української громади в Нью-Йорку протестантської евангелицької 
церкви. Знайомство їх відбулося через листування. Професор 

звернувся до української еміграції Північної Америки в зв'язку з 

жахливим голодом в Україні в 1921-1923 р. Заклик було надруковано 
в кількох українських часописах. Василь Кузів відгукнувся одним із 

перших. Під його впливом в Нью-Йорку було створено Комітет 
об 'єднаних товариств помочі У країні. Зібрані кошти, посилки з 

харчами переправляли у Відень дО М. Грушевського і вже звідти 

йшли головним чином до Києва, де історик найбільшу увагу 

приділяв українській інтелігенції. 

Але найпоширенішою темою у листуванні була допомога і 

підтримка для Українського Соціологічного Інституту (УСІ) у Відні, 

що створив і очолював М. Грушевський. Кінець 1921 р. був 

моментом дуже сильної грошевої кризи цієї інституції. Кошти, які 

мав Михайло Сергійович в перші роки еміграції, майже вичерпалися 

і УСІ, а також журнал закордонної делегації УПСР «Борітеся -
поборете!» могли припинити своє існування, тільки почавши діяти. 

Під впливом В. Кузіва вищезгаданий комітет та комітет 

«Відродження» в Детройті зробили невеликі грошові внески на 

підтримку віденських установ М. Грушевського. Та для історика 

було необхідне постійне джерело фінансування. Його він розра
ховував мати в США через численні українські книгарні й видав

ництва Америки, котрі, продаючи книжки, видані УСІ та іншими 

видавництвами, пов'язаними з М. Грушевським, і пересилаючи 

доляри у Відень, тим самим фінансували наукові установи про

фесора. Але плянам спочатку не судилось цілком оправдатися. 
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Історичні книжки брали українські книгарні Північної Америки без 

охоти, виплачуючи знижені ціни за примірники. 

В. Кузів, на прохання історика, почав з свого боку впливати на 

видавців й книгарів, підштовхувати, контролювати розповсюдження 

і пересилати виручені гроші до Відня. Справа продажу за його 

допомогою направилася. Були видані нові книжки у видавництві 

УСІ, зокрема: «З початків українського соціялістичного руху. 

Драгоманов і женевський гурток», та «Початки громадянства. 

Генетична соціологія» М. Грушевського, чотири томи «Замітки й 

матеріяли до української революції 1917-1920 рр.» п. Христюка, 
«Галичина В 1918-1920 рр.» М. Лозинського, «Теорія нації» В. 

Старосольського, «Держава і соціялістична суспільність» М. Шрага, 

«Примітивні оповідання, казки й байки Африки і Америки» К. 

Грушевської. Через В. Кузіва М. Грушевський нав'язав більш тісні 

контакти з найбільшими книгопродавчими установами Північної 

Америки, передусім з вінніпезьким, «Канадійським ранком» і його 

видавцем З. Бичинським, з Нью-Йоркською книгарнею «Січовий 
базар» - В. Цісиком і М. Сурмачем, з книгарнею «Український 

базар» - І. Фариняком і ю. Цебринським. З більш меншими 

установами контакти були епізодичними. І 

Крім видань УСІ і журналу «Борітеся-побороте!» М. Гру

шевський через В. Кузіва продавав також книжки видані власним 

коштом, а саме т. 8 «Історії України-Руси», перші три томи «Історії 
української літератури», видані «Дніпросоюзом», «Ілюстровану 

історію України», «Культурно-національний рух»; шкільні читанки 

J історії України І. Копача і А. Крушельницького, що виходили в 

Галичині і де друкувалися популярні нариси історика. 

В. Кузів незабаром став представником інтересів М. Гру

шевського; йому історик доручав виключне право користуватися 

коштами отриманими від продажу книжок, коли почав готуватися 

до повороту на Україну. 

Довіря М. Грушевського дО В. Кузіва збільшувалось з кожним 

місяцем. Відчувши незручність пересилки грошей в поштових 

конвертах історик попросив пастора поладнати справу пересилки 

)~олярів одним з американських банків через кореспондентські 

рахунки Женевського банку на своє прізвище в останньому. В. 

Кузів знову досить оперативно виконав це прохання - доручення 

історика. 

В 1923 р. М. Грушевський навіть попросив В. Кузіва взяти під 
свою опіку, в разі своєї смерти, дружину і доньку, на що пастор 

Василь знову погодився. Історик був сам здивований цією безко

рисною допомогою і невідмовністю В. Кузіва. Він вважав В. Кузіва 

І Від редакціі: В «Українському Історику» видруковано «Листи М. Грушевсь-

1(01'0 дО Е. Фариняка» за редакцією М. Антоновича, У.І. ч. 1-4, 1976, ч. 1-3, 1977, ч . 
. '-4, 1977. 
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поряд з К. Студинським У Львові двома наИВlрнішими й найдо

віренішими своїми особами. Перший зв'язував М. Грушевського з 

Америкою, другий з Галичиною. 

Тому не дивно, що прохання В. Кузіва написати книгу <в історії 

релігійної думки на Україні», в тих обставинах, коли вся родина 

Грушевських в основному могла існувати в еміграції за рахунок 

підтримки пресвітеріянського проповідника; не могло бути не 

виконаним. Тим більше, щО М. Грушевському ця робота була, як 

замовна спеціяльно, оплачена. Цю умову історик обумовлював як 

обов 'язкову. 

В листуванні заторкувалися й інші теми. Зокрема питання 

повороту на батьківщину, що обговорювалась від початку спілку

вання в 1921 - по самий від'їзд у 1924 рр.; проблема відносин М. 
Грушевського з урядом Е. Петрушевича і взагалі новини з га

лицького політичного життя; новини Київського злиденного життя 

української інтелігенції; контакти М. Грушевського з представника

ми радянського уряду України в Відні та Празі. Релігійна тематика 

розглядається в листах приблизно в такому ж обсязі, як вище 

подані теми. 

В. Кузів запрошував М. Грушевського дО США, щоб той став 

професором П ринстонського університету. В зв 'язку з цим історик 

порушував питання свого ставлення до української еміграції 

Північної Америки. 

З поверненням М. Грушевського на Україну, його зв'язки з В. 

Кузівом не припинилися. Він закінчив у 1924 р. рукопис. «З історії 
релігійної думкю>. Потім в наступні роки полагоджував справу 

приїзду пастора на Україну. 

Листи М. Грушевського, що зберігаються в ЦДІА України в м. 

Києві, ф. 1235, оп. 71, Спр. 226, охоплюють період з 1921 - по 1927 
рр. (найактивнішими часами були 1922-1923 рр.). На схороненні 

знаходиться біля ста листів М. Грушевського, що переховуються в 

оригіналах і копіях через кальку. Копії були у віденському емігран

тському архіві історика, оригінали віддані В. Кузівом в 30-ті рр. в 

архів Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (Л. Биковський 

«В. Кузів і М. Грушевський», Вінніпег-Детройт, 1968, стор. 18). 
Після Другої світової війни вони були об'єднані в одному фонді і в 

одній справі. Нижче подано в цілості або скороченні лише ті листи, 

або ті місця в листах, де йдеться про відношення М. Грушевського 

та його оцінки релігії та церкви.2 

2 Від редакції: Зв'язки В. Кузіва з М. Грушевським обговорено в монографіі 
Лева Биковського, Василь Кузів 1887-1958. Його життя і діяльність. Торонто
Детройт: Українське Євангельське Об'єднання в Північній Америці, 1966, стор. 28-
30, а зокрема в статті Л. Биковського, «В. Кузів і М. Грушевський, «Євангельський 
Ранок (Детройт), ч. 1023-1027, 1968, стор. 4-9 (цю статтю видано окремою 
відбиткою ). 

Пастор Василь Кузів написав такі статті і спогади про проф. М Грушевського: 
«М. Грушевський, а євангельська справа, «Віра і Наука (Коломия), чч. 8-9, 1935: 
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Ч.l 

V oslau, villa Rien Wien, Kirchengasse 41 
25.УІІІ.1921 

В. Поважаний Добродію! 

Рівночасно одержав я Вашого листа з 28.УІІ (а перед тим довшого листа з 

15. УІІІ - на котрий взявсь відписувати - але перервавсь, довідавшись, що 

прийшов новий лист) - і також листа від д. Костева з чеком на $50. Я пишу 
Аому разом з сим, але що його адреса дуже сумарична, то долучаю його копію 

- Ви будете ласкаві йому передати, якщо він його не дістав. 

Не повторюючи писаного в нім, я перед усім висловлю щиру подяку за 

Вашу готовність на повороті зайнятися справою Укр. Соціол. Інституту 

Драг[оманівських] громад і ширення своїх книжок. Хоч якісь там легкодушні 

люди, як Ви пишете, заявляють, що вони не допускають можливості, аби я був 

в матеріяльній потребі, - проте зістається сумним фактом, що тих кілька 

тисяч книг, які я одержав за гонорар від «Дніпросоюзу», 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 .. ! Знаю, що се не легко 
"де і у Вас - до багатьох я звертався, але маю, дуже мало хто взяв сю справу 

собі до серця. Але у Вас, здається кращий елемент, ніж де іньше. 

Укр. Соц. Інститут се зараз майже єдина наша наукова репрезентація перед 

світом, се має своє значіння! Остання книжка - Антологія укр. літератури по 

французьки стрічає велике спочуття. Але його засоби матеріяльні вичерпались. 

Я мусів припинити друк Історії революції Христюка - хоч се єдина скільки 

lІебудь повна і об'єктивна праця, яку можна противставити ворожим брехням. 

Нема з чим узятись за виданнє (по франц.) історії літератури, а навіть не знаю 

як докінчити книжку Лозинського про Галичину 1918-1920 р., що вийшла понад 
Ilреміяльні кошти - був шого фонду «KOMl1t:TY Незалежної України», через 

"щорожіння друку. Коли зможете заохотити Ваших людей на якусь пожертву, 

колись се вдячно згадається Вам! Має воно не тільки культурне, а й на

ціонально-політичне значіння! 

Ваше пояснення, що Ви працюєте в пресвітеріянському семінарі, мене дуже 

'Іацікавило, особливо в зв'язку з тим, яким я пізнаю Вас у Ваших листах. При 

ІІагоді, коли матимете вільну хвилю напишіть мені про українських пресвіте

ріян: чи багато їх, чи пресвітеріянство відбивається на їх моральнім громадськім 

характері, чи багато інтеліrенції, проповідників, чи мають поміч від америк. 

орrанізацій (не укр.), як живуть з укр. не пресвітеріянами, чи Ваш комітет 

міщаний чи пресвітеріянський, чи в Ню-Арку самім багато пресвіт.? 

Се не пуста цікавість. Признаюсь Вам довірочно, що мене дуже займає 

lал.ка про моральне виховання укр. народу після пережитої руїни. На правосл. 

«Михайло Грушевський а Євангельська Церква (Спомини), Всеукраїнський гро

,чадський релігійний збірник. кн. 2, Майнц-Кастель, 1948, стор. 21-23; «Моя подорож 
НО Києва. Спомини», Канадійський Ранок (вінніпег) чч. 725-730, 1951. Листи М. 
('рушевсткого дО В. Кузіва від 9. ІХ. 1921 до 25. УІІІ. 1925 видруковано в ж. Віра і 
lІаука. чч. 8-9, 1935. 

І. Гирич і В. Ульяновський обговорюють відношення історика до релігії в 

t' lіітті «Релігія та церква в житті і творчості Михайла Грушевського», в М. С. 

('рушевський, Духовна Україна. Збірник творів. Киів, «Либідь», 1994, стор. 521-544 
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церкву, хоч навіть вони УКРаІНІЗУВались би, я не маю надІИ, так само й на 

штунду, на котру надіялись старші укр. соціялісти (Драгоманів і т.н.). Я думав 

про квекрів, яка Ваша гадка про них - і про можливість пресвіторіяльних 

місій? Але се річи дальшого часу, і тому прошу о довірочність. Підчеркну, що 

мене займає не релігійна сторона, а виховання характеру, солідарности, 

моральности. Вибачте нерозбірне писаннє. Ваш М. Грушевський. 

P.S. Я тепер на селі· і не маю книжок під рукою, незадовго пошлю Вам 

Борітеся і все иньше. «Драгоман. 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 большо

виками 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. Така провідна гадка моєї діяльности: «Не 

вважай на врожай, сій жито - хліб буде». Ваш М.г. 

• Як би ті Панове, ЩО не вірять в .мое трудне nоложенне, бачили те піддаше в 
Vos!au, в якім я пересидів і працював в сьогоднішню спеку - виславши хору жінку і 

доньку на курацію; щоб хоч трохи Їх підлікувати - а сам мусів щадити на собі як міг, 

може б прикусили язика! А прецінь за 30 літ тяжкої і хосенної праці я може заслужив 

того, щоб мати якусь вигоду на старість. 

ЦДІЯ України в м. Києві, ф. 1235. - Оп. 1. - Спр. 266. - Арк. 2-4 

Ч.2 

9.ХІ.1921 

Високоповажаний Добродію! 

Тільки що одержав Вашого листа з 15.Х, в котрім Ви висловлюєте 

побоювання щодо Січ[евого] Базару. Стримую дальшу висилку книг йому, а 

Вас дуже прошу -
1) допильнувати, щоб він гроші за післання йому вислав 
2) ужити иньших способів і впливів до продажі моїх особистих і наших (Укр. 

Соц. Інституту і Борітеся) видання - бо се наша єдина дошка ратунку в 

нинішній критичній хвилі. Через це остаюсь Вам клопотати голову. 

Спішачись відповісти, не буду писати ширше про порушену раніше справу. 

Скажу коротко: початком Вашої акції на Україні я вважав би не вербуваннє 

охотників до Вашого семінарія серед інтелігенції, особливо емігрантської, а 

організацію хоч би невеликої місії на Україну, яка б попрацювала на грунті, по 

селах, знайшла б адептів між молодіжю сільською - сею нашою надією 

многонадійною, яка представляється дуже гарно, як оповідають новоприбулі 

люде. Я не неї у всім рахую, і втім моральнім підйомі, про котрий пишу. 

До річи, чи Вам відомо, що пок[ійний] Драгоманов, з початку дуже 

цікавившись штундою, пізнійше сам уложив рід с е о для нової реліг. 

організації? Вона надрукована в УІ т. переписки з Павликом. Коли Вам се не 

звісно, сього тому не ма, а Вас се заінтересує, я Вам перепишу (воно дуже не 

велике). 

Поки що витаю і дуже прошу що можна зробити. 

Ваш М. Грушевський 

ЦДІЯ України в м. Києві. - ф. 1235. - Оп. 1. - Спр. 266. - Арк. 12 
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ч.з 

Wien УІІ Kirchengasse 41 
22.ХІІ.1921 

ВПоважний Добродію. Отже вибрався я з Відня, де нам так тяжко жилося 

сеі осени, та згідно з обіцянкою берусь до листа до Вас з приводу Вашої 

програми Собору. 

Я згадував про відомости з України (м. ин. з Харкова від знайомих, що 

туди поїхали в вересні - про зріст релігійности в населенню. Сей зріст одначе 

використовується найбільше старим православним духовенством для скріплення 

своїх впливів, в меньшій мірі, очевидно, використовується українцями для 

українізації церкви - часто зверхньої, тому я не вважаю її цінним. Але єсть 

"ри тім деякі реформаційні течії, котрим бракує об'єднання, помочи організації. 

Коли б союз євангельських сект в своїй акції на Україні потрапив зв'язатись з 

сими течіями се здавалось би мені важним для справи. Союз міг би це зробити 

включивши в свій склад «Свободні православні громади», чи як вони там 

ШlЗивались, се облегшило б для багатьох, котрим не хотілось би розривати з 

батьківською вірою, приступлення до нової організації, котрий союз міг дати 

інтелектуальні і організаційні сили. Як Ви мабуть знаєте, правосл. церква в 

відносинах до інших церков і сект не така рігористична і нетолерантна, як 

католицька. Багато значить, що у неї нема такого зовнішнього центру як Рим, 

коли вона стане фактично автономною дорогою місцевих соборів і буде 

мабуть можна зреформувати знарядом морального підвищення. Тому не треба 

до неї ставитись задиркувато, войовничо, а притягати сучасні елементи, не 

жадаючи різкого розриву формального відразу. 

Признаюсь, мені не зовсім ясно, наскільки се підходить нинішнім прес

иітеріянам. Стара Прав[ ославна] церква була дуже нетолерантна супроти 

інакомислящих, цупко тримались за букву Біблії і т. інш. Тим часом для 

наного моменту, я думаю, треба як найбільшої толеранції в питаннях про 

догмат, св. Письмо, пекло, рай, взагалі річи позасвітові, як найбільш натиску 

класти на упорядкування життя на землі - гуманність, чесність, доброту, 

солідарність, відцаність свому народу, але краще людству, і т.д. З сього боку 

IІпересує мене акція, і з сього боку вона має успіх. Я сам колись був дуже 

иірующим і релігійним чоловіком, але я не хотів би, щоб користуючи з 

lІинішньої кризи людям завертали голову біблією, пеклом, небом. Треба 

lІодумати про знищену і осквернену землю. Моральна висота В[ашої] церкви з 

~·I.oгo боку дуже висока. В начертаному Вами програмі важне місце займають 

Ilитання укр[аїнськоі] культури в широкім розумінні слова. Се дійсно справа 

",·,.:уча. Треба українців вирвати з духової неволі польської (в Галичині) -
\10СКОВСЬКОЇ (на Вел. Україні).· Для того треба розвивати літературу, науку, 

мистецьку діяльність в сім можна б багато зробити. Я протягом двох років 

IІШlИсав безліч листів, відозв і Т.Д., доказуючи, що Америк. українці можуть 

"1;J,JJ.ати величезну прислугу укр. культурі в нинішню критичну хвилю, коли 

ОРlанізують книготорговлю так, що кождої укр. книги, яка виходитиме тут, 

kу"уватимуть 300 примірників. При істнуючих в Америці умовах прихід з 300 
IІримірників даватиме можливість випускати тут книгу в 1000-2000 примірн., 
IІродаючи приблизно по коштах продукцію решту в Галичині і магазинуючи 

,ІСЩО для Вел[икої] України. Видавничий рух і з тим культурна робота міг би 

(ІУТИ забезпеченим навіть літературний науковий журнал, страшенно потрібний, 

... ,і, би виходити, але Ваші книгарі для сеї ролі, як я переконався, не годяться. 
ВОІІИ ставлять своїм завданням вимагать книги без грошей і потім не заплатить. 
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«Укр. Голос» записав від мене книг на 600 $ USA, обіцяючи по одержанні зараз 
вислати всі гроші, а вислав 50$ канад. валюти і більше не обзивається, не 

вважаючи на всі урrенси. Книгарня «Свобода» подібну ж історію поробила з 

видавн. «Дзвін» і т.Д. Наслідком таких досвідів автори і видавці залишили всякі 

зносини з укр. книгарнями і тепер в Берліні ведуться переговори з Московськи

ми книгарськими фірмами, які мають представництва в Америці, щоб вони 

перейняли продажу укр. книг в Америці. Мені розуміється, як українцеві це 

дуже прикро і я ще не приступив до сих перстрактацій, але як українці не 

організуються сеї справи, не буде й мені іншого виходу. 

Тим часом справа зовсім не така тяжка, якби між Вами знайшлось 2-3 
чоловіка, з практичним хистом; з любов'ю до укр. культури, Ви могли б се 

наладити легко і сим би зробили таку прислугу укр. культурі і придбали б таку 

вдячність і популярність, як ніякими стипендіями і субсідіями. І я був би рад, 

якби виїзжаючи на Україну, де мене не знати, що чекає, міг би я віддати запас 

своїх книжок, - єдине забезпечення, яке зісталось в моЇЙ сім'ї! - такій 

організації - з тим, щоб вона розпродаючи складала l"роші в якимсь банку. 

Як я вам писав, в червні я рад би Їхати на Україну - коли б не зайшли 

якісь перешкоди. Останнє повстання дуже попсувало ситуацію там, але може 

до того часу якось зрівноважиться. 

Дякую Вам за Gummere Beginnings of Poetry, але сю книгу я мав у 

університет. бібліотеці, і не було другої його книги: Democracy poetry, Boston. 
New York, the Riverside Presse, Cambridge, 1910 сю книгу я дуже Вас прошу 
прислати і попитати чи не було також автора ще новішої книги по історії чи 

теорії поетики і її теж купити. Тепер біда велика через валюту - не виписують 

америк. і англійських книг і журналів навіть в Віден. університеті. Де вже нам. 

коли віденських професорів годують в американській кухні, бо не годні вижити 

з платні. Прошу написати скільки коштувала ся книга. Я Вам вишлю за кілька 

день дві наші нові книги, котрі друкував тепер у Відні - Старосольського 

Теорію нації; З починів укр. соціялістичного руху. Коли вдасться Вам роздобути 

у Нью-Йорк. Комітету якусь підмогу для Укр. Соціол. Інституту, видрукуємо 
ще IV том Історії рев. Христюка. Добре аби вийшла до повороту на Україну. 
бо там із цензурних причин, з браку паперу не можна буде нічого друкувати. 

Ну треба кінчати, нема часу. Жаль, листами всього не випишеш, що хоті" 

би з Вами і Вашими однодумцями обговорити. Справі морального і культурно

го виховання нашого народу я надаю більшу вагу, ніж політичному питанню, " 
котре встрягла безвихідно наша інтеліrенція. Жалію, що нема журналу, не 

можна було б обговорювати це питання, та й те правда, що тут, на еміrраціі 

люди навіть не здатні серйозно і уважно дискутувати це питання. 

Бажаю Вам всього доброго в Новім році. Як би він дав змогу приступипt 

до плянової серйозної праці на rpYHTi. 
При нагоді напишіть мені кілька слів про Вас особисто, скільки Вам літ, я!( 

давно в Америці, чи маєте родину. 

* Впливи москов. духа, викривляють, калічать укр. житє, дійсно, страшенно, 8.J1t' 

увільнитись можна лише розвиваючи своі культурні вартости. 

ЦДІА України в м. Києві. - ф. 1235. - Оп. І. - Спр. 266. - Арк. 32-)(\ 
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Ч.4 

Wien УІІІ, Hamerlingplatz 417, Ьеі Salisniak 
16.1.1922 

В. поважаний Добродію! В однім з листів своіх я Вам писав, що на всяк 

випадок, якби Ваш союз хотів підховати проповідника для Вел. Украіни, для 

будучоі місіі, я Вам пошукаю підхожого чоловіка тут на еміrраціі. Такого 

кандидата я тут тепер маю, се молодший брат військового міністра УНР Ол. 

Жуковського. Знаю його як чоловіка чесного, морального; і як оратора його 

тепер не знаю, думаю, що міг би виробитись. Посилаю його Сипісиlиm vitae. 
Якби Ви хотіли з нього скористати, то по можливости скоро, поки він тут, 

СlІовістіть на ту ж адресу, що вгорі. Він би поіхав до Вас в науку, на скільки б 

Ни хотіли і потім Ви б могли його післати. Тільки, розуміється, мусіли би сьте 

своїм коштом його спровадити, бо він, «безгрішний» і звідси не дістане на сю 

ніль ні звідки. Все се на той випадок якби Ваш собор мав на меті організувати 

місію на Велику Украіну - що я вважав би єдиним реальним початком роботи 

Іам. Я думаю, що чоловік, який пройшов там духовну школу, прожив 

революцію, перебував серед ріжних верств був би добрим матеріялом на те, 

щоб з нього зробити адепта і проповідника Ваших ідей. 

За кілька день я вертаю до Відня. Від тих осіб, до котрих Ви писали в 

"'''раві книжок крім Бодруга більше ніхто не звернувсь до мене. Япопробую 

ІІіслати ім по невеликій скількости, а коли котрий дуже заляже, напишу Вам, 

"ідно Вашій ласкавій обіцянці «Січовому Базаровю), коли Ваша ласка, 

ОІtшгадайте», бо він як прислав десятку в падолисті більше нічого не післав на 

рахунок. Має тепер наших книг на пятьдесять дол. 

Обидві книжки Gummere ми одержали, сердечно дякую і прошу написати, 

"'кільки коштували. 

Якби за книжки посилали гроші, або на Соціолоr. Інститут, то дуже б 

"росив перевести в долярах на мій рахунок (М. Hruchevsky) в Societe е Banque 
"uisse, в Женеві, бо тут в Австріі з валютою уряд почав виробляти всякі 

'рудности. 

Нетерпеливо чекаємо, чи буде на Конференцію в (енуі запрошена Украіна 
І(овітська). Зав'язаннє з нею торговельних відносин державами могло б сильно 

I"JlИНУТИ на утвореннє зноснійших внутрішніх відносин. 

Витаю Вас щиро і лишуся з великим поважаннєм 

М. Грушевський 

ЦДІА Украіни в м. Києві. - ф. 1235. - Оп. І. - Спр. 266. - Арк. 43-44 

Ч.5 

Wien, УІІІ, Hamerlingplatz 4/7 Ьеі Salisniak 
8.11.1922 

Високоповажаний Добродію! 

Дуже дякую Вам за портрет, відомости і чек в листі Вашім з 29.ХІІ. Жалко 

"" .. і. що з субсідією з Нюарк. Комітету для Укр. Соц. Інституту нічого не 
••• Йшло, і Ви відійшли від нього. Признаюсь, що ся підмога мала для мене і 

'.111 У.с.І. не тільки чисто матеріяльне, але і моральне значіннє. Гірко мині, що 

Iск"1 ні одна громадська орrанізація Америки не послухала мене і нічим не 

111;Імогла Укр. Соц. Ін. (не кажучи вже про делегацію УПСР і Борітеся-

Ill1fiopeTe). Наскладали Петрушевичу, складають тепер Шептицькому, відзи
,.ються на иньші поклики, але мині не хочуть увірити, коли я на ріжні гласи 
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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 звилі! Велике Вам спасибі! 

Посилаю Вам credo Драгоманова, яке він списав для тих релігійно 

опозиційних елєментів, в Галичині, про котрі йому писав Павлик. На Вел. 

Україні він і його однодумці великі надії покладали якийсь час на «штунду», 

але се не справдилось. Коли Ваш товариш Мілер відшукає мене, я буду рад 

його поінформувати. Але я висловив свою гадку в попередніх листах, що для 

такої місії були б придатніші Українці, особливо місцеві. 

Читаю в Америці про чолобиття Шептицькому по ріжних містах, в тім і в 

Вашім Нюарку. Відгадую, як се мусить оживлюючи впливати на Ваш рух. 

Коли ж буде Ваш собор? Чи се ще не порішено. 

Тиждень тому післав Вам Наші останні публікації і може будете мати час 

перебігти збірку про Драгоманова і тов. Там багато такого що й тепер дає до 

думання. Я хочу випустити тодішні аГітаційні брошюри, котрі там подаю в 

виривках. Се була би невелика брошюра, думаю - досить користна для 

нинішнього часу. Але перше думати приходиться, що заплатити випущене. 

З вичислених вами людей досі, окрім Бодруга, про котрого я Вам писав, 

11. ХІІ, щО прислав гроші 10, яіхто до мене не звернувсь. Я післав в грудні 
крім нього ще Хиврюку книг на 11,70 дол., але він не прислав ні грошей, ні 
відізвавсь на се, так що я просив би йому нагадать. Тепер я посилаю на сі сім 

адрес Вами вказані 

Halenda Pitsburg 
Buchak Pitsburg 
Salastin Rochester 
Jacentyi Passaic, N.J. 
Nizdukovsky Hartford 
Baran Chicago 
Glasko S. Francisko 

Кождому по І прим. своїх видань і Укр. Соц. 

Інст. (українських книг), разом на 8,50 пеНо (за 
опустом). Через місяць, коли вийде Хмель

ниччина, Христюк ІХ, дішлю сі книги. 

Але я притім от що позволив собі - не гнівайтеся: я прошу належність 

8,50 переслати Вам. Тим самим Ви будете мати евіденцію, кого треба поу
ргувати, а відпаде пересилка дрібних сум в листах мині, дуже недогідна, бо 

маю побоювання, що листи з грошима гинуть (а от оден прийшов - чоловік 

пише посилає десятку, а в листі п'ятка!). Із тих грошей і які збируться у Вас з 

роспродажі післаних у грудні книг прошу ласкаво в The National City Bank в 
Ню Йорк - сей банк стоїть в кореспонденції з Societe de Banque Suisse в 
Женеві, де я тримаю валюту Укр. Соц. Ін. (мій біжучий рахунок там (М. Hru
chevsky) сей женевський банк мині писав, що гроші можуть бути виплачені в 
The Nat. City Bank на мій рахунок, котрий маю в Societe de Banque Suisse в 
долярах, і для провірки Я прошу при оказії як зберуться у Вас кількадесять 

долярів, внести іх до того банку, щоб він іх перевів у той Женевський банк, на 

мій рахунок. (Діло в тім, що через усякі куріозні Verordnungen тутешні і на 

можливий мій виізд на Украіну, де я не знаю, що мене чекає, я хотів би 

отворити рахунок в якімсь американськім банку, який би стояв в кореспонденції 

з отсим женевським рахунком, щоб люде, які купуватимуть чи записуватимуть 



ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО ВАСИЛЯ КУЗІВА 199 

мої книги і У.С.І. могли виплачувати гроші до того американ. банку, не 

потрібуючи посилати сюди, де я не маю сталої адреси, і листи з грошима 

можуть затрачуватись.) Вибачте, що тим Вас клопочу. 

Моя відозва, котру з усіх редакцій, котрим я її післав, надрукувала тільки 

Народня Воля, зісталась, очевидно, без успіху. За порадою одного з при

хильників я ще надрукую в сих днях проспект на окремих листках, і пішлю її 

Вам і на вказані Вами адреси. «Свобода» очевидно бойкотує мене. Уї книгарня 
літом минулого року запропонувала мині прислати їй книг, але коли я попросив, 

щоб наперед прислала гроші (бо від видавництва Дзвін я чув, що ся книгарня, 

діставши його видання, ні сотика не заплатила), то вона більше не обізвалась, і 

не тільки моєї відозви, але ні катальожка, який я післав, ні навіть статі 

Лозинського про Соціольог. Інститут здається се не умістила. Не знаю певно, 

бо не бачу сеї часописи. Коли б мали нагоду і охоту промовити тим панам до 

почуття, то спробуйте. 

Січовий Базар прислав чек на 70, котрий я зреалізував. В тім було 42 за 
попереднє, задатку на нове замовленнє 28, а замовленнє виносило netto 250! 
Мабуть нема у них оборотивних грошей. Не виходячи з меж умовленого між 

нами кредиту я післав йому книг на 80 netto. Але рад би знати Ваше вражіннє, 
яке Ви віднесли, бувши в сій книгарні на святах. Як що управитель книгарні 

Сурмач робить корисне вражіннє, Ви думаєте, що Ваші ургенси евентуальні 

матимуть вплив на сю книгарню, то я б підняв ЇЙ кредит. Заразом буду дуже 

вдячний, коли зможете продовжувати ширеннє моїх книжок через Ваших 

учеників і використаєте з'їзд Ваших товаришів, щоб приєднати їх, за Вашим 

прикладом до сеї справи ширення наших видань. В наших незвичайно прикрих 

обставинах буде се велика поміч, культурного і навіть політичного значіння. 

З Украіни незвичайно сумні вісти. І там голод - а збіже забирають на 

північ. Офіціяльні представники Совіт. України нічого не роблять, щоб органі

зувати поміч Украіні - мабуть, щоб не відтягати акції запомогової від Росії, 

котру комуністи перед усім хочуть уратувати, як свою головну базу. Злочинна 

проба повстання спровокована Поляками і Петлюрою не тільки викликала 

хвилю обопільного терору, але й зробила комуністів ще більш підозріливими і 

упередженими против усіх українців без ріжниці і можливо, що вони просто 

стали дивитись на Україну як на кольонію, котру не знати чи вдасть ся взяти 

до рук твердо - отже треба використати для певнішої бази -Великоросії. 

Ваш щирий М. Грушевський. 

ЦДІА України в м. Києві. - ф. 1235. - Оп. І. - Спр. 266. - Арк. 47-50 зв. 

Високоповажаний Добродію! 

Ч.6 

(уривок) 

25. УІІІ.1922 

... Одержав відомість, що кузен мій Марко Грушевський обраний єпископом 
волинським. Се чоловік з широкими поглядами, і з ним Бошанови було б 

інтересно зв'язатись. Переказують, що в автокефальнім руху досить виразно 

зарисувались течії: реформистська або ширша представлена Чеховським, і 

консервативна, яка задовольняється формальною націоналізацією дотеперіш

ньою, - представлена митр. Липківським. Буду старатись списанить з кузеном. 

Тепер против автокефального руху висувається росийський союз обновленія 

церкви, - опортуністи, котрі згодились підтримувати большевицьку тактику 
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против патріярха. Тому, що вони мають протекцію большовиків, Росияне і 

прихильники Москви на Україні підтримують чи вяжуться З ними - обнов

ленцями - щоб знайти опіку против автокефальних. Бо автокефальні тактично 

знайшлись в справі конфіскати металю і тим обеззброїли проти себе большев. 

уряд ... » 
Ваш щирий М. Грушевський 

ЦДІА України в м. Києві. - ф. 1235. - Оп. І. - Спр. 266. - Арк. 142 ізв. 

Ч.7 

15.УІІІ.1923 

Високоповажаний Добродію! 

Листа Вашого з 9.УІІ з 10 для Василя Косака одержав і вчора мав нагоду 

йому передати. Його поквітованнє за прислане наданнє о будуче, згідне Вашим 
вказівкам посилаю. Міг би він і більше навести на поперте свого подання, але 

мабуть і наданого досить. На нім вказано адресу - було б вказано, що дальші 

евентуальні підмоги посилаю йому [ ... ], бо я з ним не стрічаюсь, отже мушу 
його викликати adoc, etc. Від року я облишив всяку кооперацію з комуніста
ми. * Всі вони під великим партійним рігором, який унеможливлює співпрацю. 
Але вони люде молоді й колись вийдуть з сього. Старший брат, Іван [Косак], з 

котрим я бл из ше знаюсь, його дуже хвалить. 

Дістав не дуже приємні відомости від того молодого історика, що мав 

зробити іп erudo (в історії укр. реліг. мислю> - скинув ся сеї роботи, 

перепрошуючи за страчений завід і час. Думаю, що тут не без впливу зісталось, 

що сей молодий чоловік зблизив ся останнім часом до комунізму, - ну а з 

становища комуніста тема не дуже підхожа. Та я з листування переконавсь, що 

дійсно покермувати сею роботою на віддаль не так легко. Листи пропадають, 

мандрують світами, і я не хочу повторювати сього експеріменту. Мусів би -
щоб не зробити Вам заводу, написати сам і під своїм іменем. Се мене до певної 

міри буде зв'язувати. Але Ви знаєте мої погляди, і знаєте, чого можете від мене 

сподіватись. Д. Крат трохи незручно заповів - в ч. 2 своєї часописі, котру 
присилає, що в сій книзі «найкращі мужі в історіі Укр.» будуть вказані 

евангеликами. Сього я не берусь виказувати. 

З технічного боку, що се має бути праця невелика, я вважав би за краще 

вмістити її в «Річнику Укр. Соціол. Інституту» котрий би хотів випустити 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. Просив би написати, чи поява сеї статі 
в річнику Вам не буде робити якоЇСь трудности - бо в такім разі можна б було 

зробити певну скількість відбитки. Просив би написати, в яких розмірах Ви 

уявляєте гонорар за сю працю, себ-то які Ваші можливості в сій справі. Я міг 

би взяти ся до праці приблизно в падолисті - коли зо мною щось не станеться. 

Прислане Вами на рахунок гонорару зістають ся поки що відкриті - до 

одержання від Вас офіціяльних вказівок що до праці. 

Вибачте, обрахунку сим разом не посилаю - не було якось часу. Чи 

одержали від Студ[инського] Огоновського? Бичинський таки нічого не пише. 

Січовий Базар також - не прислав грошей і за книги ним записані, на котрих 

казав собі заробити 60% опусту (дарма що мотивує такий опуст тим, що 
платить вперед або негайно по отриманні) - ані про коміс нічого не пише 

-може з Вами умовлявсь. Але за виписане повинен заплатити! Ревюк на мій 
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лист (2-ий) вже нічого не відписав. Отже досить проби з ним! А що з торгу 

книгарні «Свобода»? 

Сердечно Вас витаю! Ваш м.г. 

ЦДІА України в м. Києві. - ф. 1235. - Оп. І. - Спр. 266. - Арк. 247-248 

* Мається на увазі продаж видань М. Грушевського через українське радянське 
представництво в Празі на Україну. 

Ч.8 

Baden, 12.1Х.1923 
Високоповажаний Добродію! 

(с .. Цілком довірочно спитав би я Вас про Крата, як про людину -
l;Іаскільки він солідний, чесний, чистий чоловік тепер? З його львівського побуту 

У ,мене лишились не особливо приємні спомини, але се діло давнє, він був тоді 
дуже молодий. Його журнал читаю, в тім і лист до баптистів прочитав. З 
національного стаНОВИІ.Ца його словам не маю нічого закинути і мені подо

бається, що він ставить в одній лінії протестантизм і «реформоване православіє» 

іп spe - ставиться до нього без усякого конфесійного застереження (Се 

оправдане, бо відомості з останніх місяців з України показують, що теперішні 

керманичі готові дуже далеко йти в сім напрямі - реформи, може навіть за 

форсовно, за скоро!). Але його релігійність, так як вона висrупає в його 

журналику, не робить притягуючого вражіння. 

Але що шкода, що протестанти і методисти спеціяльно, загубили час і не 

прийшли в поміч україн. реліrії рухови, тоді як могли бути йому корисним. Ну, 

але я· знаю, що Ви робили Все можливе, щоб їх до того подвигнути. Дивно 

тільки, що У них не знайшлось охоти. 

Ваш щирий м. Грушевський 

ЦДІА України в м. Києві. - Ф. 1235. - Оп. 1. - Спр. 266. - Арк. 249 зв . 

• 
Ч.9 

Baden, 4.Х.1923 
Високоповажаний Добродію! Тільки що одержав В[ашого] листа за 20.lX і 

спішу Вам відписати, щоб можливо не зіставалось між нами кислих рефлексій з 

приводу «Релігійної Мислю>. Бо мав, читаючи, те вражіннє, що дещо з 

піднесених Вами жалів доточить і мене. Отже хоч уважаю сю справу злікві

дованою, мушу до неї повернутись, щоб між нами не зісталось яких небудь 

непорозумінь на сім (рунті. 

Перед усім, не можна сказати, щоб я зрікся «Реліr. Мисли»" тому що не 

мав до тої праці охоти. Навпаки, коли мій знайомий з України зрікся сеї праці, 

я з охотою думав про неї, розглянувсь по віденських бібліотеках, що там було 

можно знайти і записав дещо зі Львова. Ріжні реліr. течії в укр. громадянстві в 

минувшім і сучаснім мене інтересували все - як Ви то могли бачити, ще з 

перших моїх листів до Вас, 1921-1922 рр., я ж здається звертав Вашу увагу на 
бажаність вислання евангелицької місії на Україну сього року, оброблюючи ІУ 

том Історії Укр. Літератури, я з великим заінтересованнєм працював над 

історією релігійної лєrенди на Україні, то значить - над процесом освоєння 

християнства нашим народом, і власне плянував собі перейти потім до сеї 

праці над історією реліr. мисли, як продовженнєм. Отже коли неприємно 

«Заскочив» своєю відмовою У.Е.О., то мушу сказати щиро - так само був 
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«заскочений)) і тим несподіваним оборотом, котрий подало У.Е.О. сій праці, а 

наслідком котрого я мусів зріктися її. Причини Я вказав в попереднім листі 

(21. УІІ І), а мушу додати, коли говорити все, і той мотив, що ся праця, котру я 

думав послужити нинішньому релігійному рухови в нашому народі стратила б 

свій вплив, коли б появилася в видавництві строго конфесійним, як праця 

замовлена певною конфесійною організацією, а не об 'єктивний і свободний 

голос дослідника україн. житя. Як чоловік освічений і серйозний, Ви, я думаю 

оцінюєте сі мотиви, котрі виходять з того, що я вважаю релігію важним 

соціяльним фактором, тому осуджую всяке легке поводженнє з нею. В моїх 

листах 1921-1922 р. я виложив мої гадки про вагу в теперішнім часі морального 
відродження нашого народу; з сього становища я оцінював релігійний рух, і 

рад би йому послужкrи. Але форма, в котрій я міг би йому послужити, 

очевидно, иньша, ніж та, в якій може йому послужити хто небудь з священиків 

у ЕО. Отже не маючи нічого до закинення Їх методом, подиктованим Їх 

становищем, я вважаю, що й вони повинні розуміти ті мотиви, котрі мені 

диктує моє громадське чи ідеологічне становище. Але вони зовсім не витікають 

з легковаження реліr. справи. 

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. Два роки тому я дуже накликав Вас до організації 

евангелицьких місій на Укр[аїну], щоб влити до того руху - тоді більш 

формального, моральЮfЙ і культурний зміст. На жаль зусилля Ваші і Ваших 

тов[аришів] розбились о нерухливість американської церкви. Евангелицькі 

громади України, скільки можу довіряти відомостям, які я збирав в останніх 

місяцях, не зукраїнізувались і не війшли в течію укр. релігій. руху. Але 

автокефальний рух самотужки підносить ся і переходить в реформу. На місце 

мало приємних бійок за церкви 1919-20 рр. прийшла гарна черга на внутрішнє 
оновленнє церкви, наближеннє її до народної релігії і до раціоналістичної 

ревізії канонів і практик церковних. Я думаю, що евангеликам треба признати 

нову укр[аїнську] церкву in spe за одну з евангел[истами] церков (як се бачу і в 

писаннях Крата, що він ставить на рівні церкви евангельські і реформовану 

православну і я се одмітив в однім з поперед. листів до Вас) і трактувати її як 

рівнорядну і рівноцінну, та чим мож[на] підцержати її в трудній, але вдячній 

внутрішній роботі, котру вона нині переводить, і не зражуватись її директами. 

Від року в Сполуч. Держ. на скільки знаю - перебуває, як уповноважений Укр. 

Церкви о. Корсуновський; здається, має прибути, а може й прибув котрийсь з 

епископів. Не знаю, чи Ви війшли з ними в зносини; але думаю, що інтерес 

реліг. Руху того вимагає. 

Я висловляв колись моє переконаннє, що чим ширше Пресвітеріяне 

ставитимуть свої релігійні завдання - трактуватимуть як одно всі зусилля 

направлені на моральне піднесення громадянства, а як найменьше надаватимуть 

значіння конфесійним поділам, тим більше вони зроблять і тим вище свій 

престиж піднесуть. Завдання, котрі витичує (1) собі УЕО, наскільки можу 

судити, мають як раз стисло конфесійний характер, отже не ведуть до сеї ціли. 

Наскільки се промовить Вам до переконання, не знаю, але я написав се, 

щоб нагадати, що індіферентизмом до реліrійного руху я не погрішив, і своїх 

гадок про нього не укривав і не укриваю. 

Те, що Ви пишете про безнадійну байдужість америк. укр. громадянства до 

Клюба помочи УкраїЮf хвилює мене незвичайно. Не тільки жалем за безпоміч

ну вимираючу укр. інтелігенцію, але сим симптомом нашого галицького цініз-
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му. Мушу перепросити Вас, яко Галичанина, за ріжні вирази, але ся легко

душність, з котрою галицьке громадянство і перед усім провідники його 

трактують ті гасла, котрі проголошують, власне заслугує вповні се ім'я. На 

кождім кроці повторюєть ся гасло «Соборної України», як би не знати яке 

Sancta Sanctorum, і заразом з холодною безличністю сі панове заявляють, що 

вони вже не мають інтересу до Голодної України, і що нею повинні журитись 

большевики, а не вони. Соборники! Колись будуть нарікати, що на Вел. 

Україні не досить симпатизують до Галичан, котрі такі соборники, такі 

соборники, де вже до них рівнятись українцям! 

Дякую дуже за піклуваннє про мої книги. Приймаю до відомости, що 

«Свободю) рахуватиме 40% на ціннику краму (?) зачеркнула ціну Христюка І-ІУ 
2-80, бо комплєтів дуже мало лишилось. Студинському напишу, щоб більше не 
шукав; та він і так загребаний своїми клопотами, що не має до того голови. 

20-го переношусь на старе помешканнє на Schlossgasse 4, на зиму, але се не 
робить ріжниці, листоноші знають. 

З щирим привітом М.г. 

Завтра буду в Відні і куплю УІ читанку Круш[ельницького]. 
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