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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ — НЕ ОДИН, А БІЛЬШЕ ЇХ
(Спогади і рефлексії)

Був я раз на доповіді польського професора М. К. Дзєвановського 
на тему «Юзеф Пілсудскі як федераліст». Він розвивав думку, що не 
можна підходити до особи Пілсудского, як одноцільної людини, бо 
були два Пілсудскі: один до травневого перевороту у 1926 році, й 
другий після того перевороту. Очевидно, Дзєвановскі мав на увазі 
того «першого» Пілсудского, який був членом «Польської Партії 
Соціялістичної» (ППС) і членом підпільно-революційної «Польської 
Військової Організації» (ПОВ), брав активну участь в революційному 
екопропріяційному нападі під Безданами. на що часто покликували- 
ся оборонці © українських політичних процесах, — був людиною по
ступовою, толерантною, співавтором Варшавського договору з 21 квіт
ня 1920 p., популярно званого «договором Пілсудского й Петлюри», 
з переконанням, що Польща й Україна повинні бути союзниками на 
промосковському фронті. Той «другий Пілсудскі» зірвав з своїм по
літичним минулим і прийняв ідеологію тієї польської націоналістич
ної реакції, проти якої перевів був у травні 1926 р. військовий пере
ворот. До речі: професор Дзєвановскі належить до тієї школи поль
ських істориків-ревізіоністів, які ставляться критично до шляхеччи- 
ни цілого Ягайлонського періоду історії Польщі і вважають, що 
Андрусівський і Ризький мирові договори, які поділили Україну між 
Польщею й Росією, були нещастям не тільки українського, але й 
польського народу.

Заввага М. К. Дзєвановского про «двох Пілсудских» пригадалася 
мені, коли на просьбу проф. Любомира Винара я погодився написати 
скромний нарис про Михайла Грушевського на основі моєї обсервації 
його з найближчої віддалі в pp. 1917—20, коли я жив у Києві і як 
студент українського Вільного, згодом Державного університету у 
Києві, ходив на Галерею кол. Педагогічного музею, де відбувалися 
засідання Української Центральної Ради, і прислуховувався її деба
там, а згодом, коли в pp. 1920—23 я перебував у Відні, де жив на 
еміграції і професор Михайло Грушевський. Ото ж  на вступі треба 
ствердити: не було «одного» Михайла Грушевського, а було їх  кіль
кох, було кілька різних Грушевських. Не йдеться про еволюцію пог
лядів, про зміну свого політичного світогляду серед різних обставин
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і з різних причин, як  це було, наприклад, з Осипом Назаруком чи 
Дмитром Донцовим.

Відомо, що Осип Н азарук був спершу анархістом, опісля довгі 
роки радикалом і соціял-радикалом, їздив, як делеґат Української 
Національної Ради у Станиславові до гетьмана Скоропадського, щоб 
дістати Січових Стрільців для війни УГА проти Польщі, але зали
шився на Наддніпрянщині і написав повстанський маніфест проти 
Гетьманату, був міністром в Українській Народній Республіці і ре
дагував у К ам’янці «Стрільця», де вів різку кампанію проти Дирек
торії УНР, був як член Радикальної партії міністром в закордонному 
уряді д-ра Євгена Петрушевича у Відні, як  президента відновленої 
Західньої Української Республіки (насправді Східньої Галичини), але 
висланий для збірки фондів до Північної Америки — став гетьман
цем, а вернувшись до Львова, став редактором «Нової Зорі», клери
кального органу станиславівського єпископа Григорія Хомишина. 
Знову ж  Дмитро Донцов був замолоду соціялістом і на Студентсько
му з ’їзді виголосив доповідь про конечність відділення Церкви від 
держави. В періоді Визвольної війни-революції став гетьманцем, був 
директором офіційного пресового бюра за Гетьманату Павла Скоро
падського, але дав згоду В. Винниченкові на повстання проти Геть
манату. У Відні у 1921 році видав книжку «Підстави нашої політики» 
про потребу орієнтації України на Захід, фактично в обороні атако
ваного тоді частиною українського суспільства Варшавського догово
ру Пілсудского-Петлюри. Але вернувшись до Галичини, став редак
тором «Вісника» й ідеологом інтегрального націоналізму.

Цей, може дещо задовгий вступ з дегресією про двох видатних 
діячів, які ввійшли в історію української політичної думки, потріб
ний на те, щоби відмежувати Михайла Грушевського від такого типу 
громадсько-політичних діячів, які переходять еволюцію політичних 
поглядів. Михайло Грушевський був в різних періодах свого життя 
«іншим», але насправді йому не можна закинути, що він переходив 
з табору в табір і поклонявся щораз іншим богам щиро чи нещиро, 
під вплив коньюнктури чи власного інтересу. По перше — він був 
титаном української науки. Як голова Українського Наукового Това
риства ім. Ш евченка у  Львові в pp. 1897—1913 він був творцем золо
тої доби в історії НТШ. Він став основником новітньої української 
історіографії, дарма, що він не був першим видатним українським 
істориком. Але, коли Володимир Антонович створив так звану «київ
ську школу» істориків, з яких найвидатнішим був М. Грушевський, 
саме тому Антонович рекомендував до Львова Грушевського, як най- 
видатнішого, а не Багалія, то Михайло Грушевський створив «школу 
національної історіографії», що її членами були такі видатні істори
ки, пізніше також професори різних університетів, як Іван Крип’я
кевич, Мирон Кордуба, Іван Джиджора, Степан Томашівський, геог
раф  Степан Рудницький, Омелян Терлецький, Микола Чубатий, Ва
силь Герасимчук і інші. Як директор Історичної Секції НТШ він 
увів систему колективної наукової праці — чого ніколи після ньо
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го не було і дотепер нема з великою шкодою для історичної науки. 
Там плянувалися потрібні наукові праці, розділювалася праця між 
дослідників і завдяки такій системі постала теж  10-титомова «Історія 
України-Руси» Грушевського, до якої допомагали йому збирати дж е
рельні матеріяли його учні, а він друкував у Записках НТШ праці 
своїх учнів.

Михайло Грушевський був одним із засновників в Галичині На- 
ціонал-демократичної партії, яка виросла з народовецького руху, що 
протиставиться москвофільському рухові. Але активної ролі в НД- 
партії не грав, не виявляв теж  політичних амбіцій, хоч, як  публі
цист, цікавився політичними проблемами (його книж ка «Наша полі
тика», 1911). Був також членом-засновником, навіть якийсь час го
ловою «Товариства українських поступовців» (ТУП) у Києві, що по
стало у 1908 р. (Революційна Українська 'Партія, РУП, 1900). Три но
вітні українські політичні партії у Східній Галичині постали налере- 
ломі 19 і 20 сторіч. Всі вони без уваги на свої назви були насправді 
партіями поступово-демократичними, бо й між Національно-демокра
тичною та Соціял-демократичною і Радикальною партіями в Гали
чині трудно дошукатися засадничих програмово-ідеологічних розбіж
ностей, за вийнятком хіба фразеології і реторики.

Цей був той «перший» Грушевський, який став символом україн
ської науки і українського новітнього національно^політичного від
родження. Хоч він був завжди проти такої української державниць
кої концепції, яка орієнтувалася на Австро-Угорщину, у 1914 роиі 
царська поліція його арештувала і вивезла спочатку до Сибірська, 
а згодом до Казані й Москви, і на Україну Грушевський вернувся 
щойно з вибухом революції у 1917 році.

І тут починається той другий етап в житті Михайла Грушевсько
го, в якому він став «іншим». Він мав таку славу ученого-професора 
й патріота, що коли почався в Україні революційний рух — він став 
наче автоматично головою Української Центральної Ради. Але це 
вже була революція. І за революції всі були «соціялістами». Пишемо 
те слово в «лапках», бо ж  насправді Сергій Єфремов і Андрій Ніков- 
ський, редактор «Ради», згодом «Нової Ради» і перший голова Укра
їнського Національного Союзу, не мали нічого спільного з соціяліз- 
мом, хоч офіційно належали до партії Соціялістів-федералістів, так 
само, як д-р Іван Луценко, лікар, організатор Одеської Військової 
Ради, не мав нічого спільного з соціялізмом, хоч його партія назива
лася «Партією Соціялістів-самостійників». Це була мода на соція- 
лізм, яка була реакцією на царський режим Романових, для якою  
слово «соціялізм» було анатемою. Всі названі -вгорі діячі були члена
ми УЦентральної Ради. І Михайло Грушевський наближався своїми 
симпатіями до партії Українських соціялістів-революціонерів, попу
лярно «ес-ерів».

У споминах полк. Євгена Коновальця «Причинки до історії укра
їнської революції», передрук із сконфіскованого у  Львові збірника 
«Золотих Воріт», «Корпус Січових Стрільців» (Чікаґо 1969) знаходи
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мо цікаву заввагу: «Пригадую, пише Коновалець, що на засіданнях 
Стрілецької Ради підносилися голоси проти монополізації всього дер
жавного життя ес-ерами, але з другого боку треба було признати, що 
це був тоді найбільше жвавий елемент», (стор. 403). Офіційно М. Гру
шевський в 1918 році до УПСР не належав (всупереч твердженню 
Якова Зозулі). З іменом Михайла Грушевського найтісніше пов’язані 
всі найважливіші акти Української Центральної Ради та всього то
го першого періоду української визвольної революції, що її насправ
ді очолював Михайло Грушевський, обраний 29 квітня 1918 р. пер
шим президентом Української Народньої Республіки. Величезний ав
торитет Михайла Грушевського, як  голови Центральної Ради і як 
найвидатнішої постаті в Україні того часу, потверджує і цитований 
вже Євген Коновалець у своїх споминах. Він, Коновалець, знав про 
приготування німців розігнати Центральну Раду і поінформував про 
це Грушевського. « . . .  На це запевнив мене проф. Грушевський, що 
нічого лякатися, що він сам розвідував у німецькому командуванні 
і говорив з його представником полк. Штольценберґом та має певні 
відомості, що Центральній Раді рішуче ніщо не загрожує. Лише ця 
виразна й категорична заява голови Центральної Ради була причи
ною, що напад німців на будинок Центральної Ради (28 квітня) заско
чив нас неприготованими. Проф. Грушевський користувався тоді та
ким авторитетом у нас, що після його заяви ми закинули думку зміц
нити охорону Центральної Ради та поставили, як звичайно, лише по
чесні стійки. Вістка про захоплення Центральної Ради відділом ні
мецького війська та про скандальну поведінку цього відділу з чле
нами Центральної Ради, зокрема з проф. Грушевським, якому моло
дий старшина казав довший час тримати «руки вгору», дійшла до 
нас саме під час засідання Стрілецької Ради» . . .  (Стор. 403, «Корпус 
Січових Стрільців», Чікаґо, 1969). До речі: коли німецькі вояки вдер
лися до залі нарад Центральної Ради і всі її члени схопилися та на 
наказ молодого лейтенанта піднесли вгору руки — Михайло Гру
шевський не рушився із свого місця, не встав і рук втору не підніс.

Молоденькі ес-ери і ес-деки могли нерозуміти, що центральні дер
жави, які підписали Берестейський мир (19 лютого 1918), дивилися 
на цей договір, як на «Бротфріден» і що їм залежало в першій мірі 
на вивезенні з України застереженого в Берестейському договорі 
збіж ж я та інших харчових продуктів (статті І—III і точки А—Д під 
загальною назвою «Господарські зносини») — вони могли не розумі
ти, що німцям і австрійцям залежало в першу чергу на рятуванні від 
голоду Відня, а щойно на дальшому пляні було для них збереження 
української державности. Тому насправді Українська Центральна 
Рада своїми соціялістичними законами спровокувала свій власний, 
кінець. Німці прийшли до переконання, що їм легше буде переговорю
вати і співпрацювати з представниками російського Протофісу (про- 
мисл, торгівля і фінанси), ані ж  з соціялістичними реформаторами і 
експериментаторами з УЦРади. Коли ж  уже після розігнання УЦРа- 
ди її представники зголосилися до німецької комендантури з заявою,
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що вони готові переговорити про бажані німцям зміни в аграрній 
політиці УЦРади, почули історичну відповідь: «Цу шпет» (запізно). 
Чи можна обвинувачувати Михайла Грушевського, як голову УЦРа
ди, що він був винуватий у помилковій політиці УЦРади після Бере
стейського договору?!

Це справа, яка сказано, дискусійна, але — за думкою автора цих 
рядків — не можна закидати УЦРаді і зокрема Михайлові Грушев
ському, що вони вели «руїнницьку» політику, не визнавши зразу ж е 
Гетьманату Павла Скоропадського і не пішли на співпрацю з ним.

На тему розігнання німцями Центральної Ради і гетьманського 
перевороту розгорнулася широка друкована дискусія й існує вже ці
ла література, тісно пов’язана з проблемою взагалі українських виз
вольних змагань. Консервативні письменники, політики й журналі
сти, головно з гетьманського табору, закидають Центральній Раді, 
що вона змарнувала велетенський ентузіязм українських мас, що 
проявлявся в початках революції. Логічно, за теорією тієї частини 
українських інтерпретаторів нашої визвольної війни-революції з 

трьох компонентів поняття держави — території, народу і влади — 
існували територія і нарід, але не було влади. Проте при глибшій і 
більш об’єктивній аналізі подій того часу треба ствердити, що іні- 
ціятори й найперші творці українського революційного зриву після 
березневої революції у (Петрограді 1917 року, впродовж найближ
чих кількох місяців і навіть дальше, впродовж кругло трьох літ — 
до листопада 1920 року, себто до часу, поки перестав існувати регу
лярний воєнний фронт Дійової Армії УНР проти червоної армії — 
були насправді творцями гігантського діла. Вони ж, члени ТУП і 
РУП, пізніше члени Центральної Ради, доповнювані делегатами р із 
них з ’їздів, творили державу з пустки. З вибухом Першої світової 
війни не було в Україні ні одної української газети, ні одної укра
їнської школи навіть найнижчого типу. Це були здебільша молоді 
люди, які не мали де ані не мали коли набути організаторського дер
жавницького хисту. Від Першого по Четвертий Універсал — від 10 
червня 1917 року до 9 січня 1918 року (така дата фігурує на оригіна
лі того документу, — проголошений на площі св. Софії 22 січня 1918),
— минуло точно сім місяців. Впродовж семи місяців відбулася ево
люція від автономізму через федералізм до повної суверенної само- 
стійности. Це правда, що існував тоді ентузіязм в народі, який про
явився у масових з ’їздах у Києві та різних містах України, — у 
трьох військових з ’їздах національних, селянських, залізничників, 
прерізних інших верств. Але це був солом’яний вогонь. І тому Вин
ниченко, при всіх своїх хибах вдачі, прикметних інтелектуалові-нев- 
растенікові, казав повну правду, коли писав у драмі «Між двох сил», 
що український визвольно-революційний здвиг був роздертий між 
національну і соціяльну проблеми. Не можна забути, що панщина на 
терені цілої державної Росії була скасована щойно 1861 року, вж е 
після смерти Шевченка. Велика земельна посілість, за вийнятком
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кількох українських землевласників, що їх можна було порахувати 
на пальцях, була в руках москалів. В московських руках були про- 
мисл, торгівля і фінанси, зорганізовані у «Протофісі». У Києві й ін
ших містах в Україні стояли військові залоги з царськими генерала
ми і здебільша московським старшинством. Київ був «матірю рус
ских ґородов» і на вулицях ‘Києва, Харкова чи Одеси так само не 
було чути українського слова, як  тепер. Ото ж, при критикуванні 
Центральної Ради треба бути обережним і справедливим.

Зате, поруч із вичислюванням історичних заслуг Центральної 
Ради і її голови Михайла Грушевського, треба ствердити також без
перечні їхні помилки. І тут менша вина молодих ес-ерів і ес-деків, 
які захопилися революційними гаслами, вірили у спільність ідеалів 
з московською демократією і були взагалі політично невиробленими, 
наївними імпровізаторами, аніж вина Михайла Грушевського, який 
знав досконало історію України і причини упадку її державносте.

У вину саме Михайлові Грушевському можна поставити, що він 
потурав тому романтичному й наївному антимілітаризмові, який був 
характерний наддніпрянським соціял-революціонерам і соціял-де- 
мократам. Немає кращого доказу на той антимілітаризм і іпідхід до 
проблеми оборони молодої української держави, як  текст 4-го Уні
версалу. Можна тільки догадуватися, що текст 4-го Універсалу, з 
уваги на вагомість історичного проголошення суверенної самостійно
сте, був ділом колективної редакції. Нема документації, що голова 
Центральної Ради, Михайло Грушевський, брав участь при його сти
лізації. Цитований Яків Зозуля 'Називає по імені 37 членів Централь
ної Ради, які «схвалили» текст 4-го Універсалу. «Схвалили», себто 
голосували за нього, але не стилізували його. І тому не можна мати 
претенсій до молодих ес-ерів і ес-деків за їхнє нерозуміння ваги 
рідного війська, .потрібного для оборони твореної ними молодої дер
жави, але можна мати таку претенсію до Михайла Грушевського, — 
якщо він бачив і схвалив текст 4-го Універсалу з його заввагою про 
міліцію. Читаємо у 4-му Універсалі: « . . .  як армія буде демобілізу
ватись, приписуємо одпускати деяких. Після підтвердження миро
вих договорів розпустити армію зовсім. Потім, замість постійної ар
мії завести народню міліцію, щоб військо наше служило охороною 
робочого народу, а не бажанням пануючих верств .. .». Опісля мо
виться про «передачу землі трудовому народові без викупу», — гово
риться про те, що «Однині Українська Народня Республіка бере в 
свої руки найважніші галузі торгівлі...»  і що «приписуємо встано
вити державно-народній контроль над всіма банкам и ...» . Словом, 
4-ий Універсал творив соціялістичний лад у новотвореній державі, 
на базі утопійних тез «чистого» соціялізму, з вірою у  рай на землі, в 
якому не треба буде ані регулярної армії, ані демократії типу «пра
ведного закону Вашингтона», про який мріяв для України Шевченко, 
такої демократії, яка оперта на приватній ініціятиві і на приватному 
суперництві у продукції і торгівлі.
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Оцінка історичних подій з перспективи півсторіччя і більше му
сить брати на увагу умовини, в яких проходили тодішні події і які 
впливали на таку чи іншу поведінку тодішнього активу. Це була іре- 
волюція, яка заскочила український нарід неприготованим, бо понад 
двістірічне поневолення здійснило те, чого лякався Шевченко: що 
«злії люди» присплять Україну і позбавлять її свідомости «хто ми і 
чиї ми діти». Тому не відомо, чи правдивою є теорія, що в pp. 1917—21 
була територія і був нарід, а не було влади. (Гетьманці не визнають 
Центральної Ради й цілого періоду УНР за владу, яку рахують тіль
ки від дня Гетьманського перевороту, покликаючись на факт, що за 
Гетьманату був лад і спокій: забувають, що він спирався на п рияз
ності в Україні пів мільйона німецького війська). іЧи правильнішою 
є теорія, що була територія і була влада, але не було народу, — дер
жавно зрілого народу, свідомого істини, що здобуту державну волю 
треба боронити із зброєю в руках. Будовано українську державу з 
непід готов аним до державної мислі народом і з проводом, який не 
мав де і не мав коли навчитися державницької мудрости. І була ре
волюція, в якій соціяльне було нероздільно пов’язане з національним 
і де демагогія большевицьких гасел була сильнішою за національну 
гідність і гордість, які щойно народжувалися і формувалися у ході 
революції і війни на всі фронти: проти власного невіжества, проти 
формованої на московській території червоної армії, проти білої ар
мії Денікіна, із хаосом в Україні і ворожою Польщею на заході.

В такій ситуації народилося куріозне явище «невтральних». Три 
військові з ’їзди репрезентували мільйони «зукраїнізованих» вояків, 
але під Крути проти армії Муравйова, яка сунула на Київ з півночі, 
від сторони Бахмача, можна було вислати тільки слабо вишколений 
і слабо озброєний Студентський курінь і сотню піхотинців з Ю наць
кої школи. А були тоді в Україні дійсно мільйони здорових сильних 
мужчин, які не приєднувалися до жмені воюючої Дійової Армії УНР, 
тільки проголошували свою «невтральність», — трагічне явище бай- 
дужности супроти власної державности.

Автор цих рядків був свідком тих подій, перебуваючи в Україні 
в pp. 1917—1920 — від перших днів квітня 1917 до половини червня 
1920, до часу, коли скінчився катастрофою польсько-український со
юз за Варшавським договором з 21 квітня 1920. Ото ж, я  був тоді 
тільки ще молодим студентом, у своїх початкових 20-их роках ж ит
тя. Але і я і мої тодішні ровесники, колишні вояки австрійської ар
мії, які попали були в російський полон і з вибухом революції в  Ро
сії втікали з  різних таборів в Україну, не маючи ще за  собою ніяко
го політичного досвіду і почуваючи себе дуж е малими в порівнанні 
з такими велетнями, як Михайло Грушевський, відчували інстинк- 
товно, що тут «щось не в порядку». Становище Михайла Грушевсько
го до проблеми української армії найавторитетніше з ’ясоване в його 
власній статті у книжці На порозі Нової України, {.Київ 1918 p.), в 
окремому уступі «IV. Армія». Хоча Михайло Грушевський стоїть там 
виразно на позиціях соціялізму, бо каже: « . . .  коли держава наша 
має стати палядіюмом демократичних вартостей, заборолом соція-



258 ІВ А Н  К Е Д Р И Н

лізму . . .» — проте тут же стверджує: « . . .  Міліційна служба нас не 
забезпечить від спекуляцій на нашу слабість, і нам на якийсь час 
доконче потрібна хоч невелика, але добра, тверда, з дисциплінована 
ар м ія . . .  Треба раз поставитись до армії, не як  до якоїсь сварки, ку
ди скидаються найменше цінні, нінащо краще непридатні елементи, 
а як  до окраси держави й нації, її почесну варту, куди йде все, що 
найкраще, найбільш перейняте щирим серйозним відношенням до 
держави, її демократичних, соціяльних і національних завдань, не 
за напасть, не за  страх, а за совість, — щоб віддати кілька найкра
щих літ сповненню найвищого громадського обов’язку: боронити най
вищі народні досягнення своєю кров’ю !..  » (До речі, «На порозі Нової 
України», в ідкіля наведено ті цитати, автор цих рядків отримав від 
проф. Любомира Винаїра, на доказ неправильности твердження, що 
Михайло Грушевський був проти регулярної армії, а тільки за  мі
ліцію.). Автор цих рядків був на похороні 17-ох віднайдених тіл уби
тих під Кругами 7 (ЗО) січня 1918 р. членів Студентського куреня чи 
пак молодиків з Ю нацької школи. Хоронили їх на Аскольдовій моги
лі (що її большевики потім зрівняли з землею) і промовляв Михайло 
Грушевський, який назвав поляглих під Кругами «українськими тер- 
мопільцями» — що так  і перейшло до історії.

Р іч дискусійна і залежна від світогляду даного історичного ана
літика, чи можна робити закид Михайлові Грушевському, що він не 
вжив свого величезного авторитету і свого досвіду, щоб не продовжу
вати у законодавстві Української Центральної Ради соціялістичних 
експериментів при приявності в Україні півмільйонової німецької 
армії з  головною квартирою генерала Айхгорна у Києві.

Михайло Грушевський, як  пише Євген Коновалець, був «пригні
чений» розігнанням Центральної Ради і гетьманським переворотом, 
що його підтримали німці. Але він, Грушевський, не змінив своїх 
поглядів, не перевірив своєї настанови до тодішньої ситуації. Він не 
відстав від соціялпреволюціонерів і не пристав до будь-котрої іншої 
партійно-ідеологічної групи. Одні можуть зараховувати це Грушев
ському як  добро, як  твердість його характеру, як  непохитність його 
політичного хребта. Інші можуть віддавати під сумнів таку поставу 
Грушевського. Бо існує аксіома, що найкращим критерієм доброї чи 
поганої політики є її успіх чи невдача. Можна виправдувати невдачу 
різними обставинами, що їх годі було передбачити. Можна призна
вати правду лідерам, як і потерпіли невдачу своєї політики, яку фор
мулювали і вели серед цілком інших обставин. Проте це не зміняє 
факту, що творці невдачної політики помилялися і що у змінених 
обставинах повинні змінити й свою настанову, свою політику. Ми
хайло Грушевський цього не зробив. І тому у логічному висновку —
— Михайло Грушевський був великим ученим, був людиною вели
кого формату, але як державний політик не став лідером і керівни
ком для молодших від себе на одну генерацію творців національної 
і соціяльної революції в Україні. Це саме той «інший» Михайло Гру
шевський.
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Пишучи нарис про М ихайла Грушевського на тлі початків укра
їнської визвольної війни-p еволюції, у доібі Центральної Ради, немож
ливо промовчати Володимира Винниченка, найвидатнішу поруч ньо
го постать тодішнього часу. Володимир Винниченко був із Грушев
ським найбільш відомим і найбільш популярним в Україні як пись
менник і лідер. Різнився від М ихайла Грушевського зверньою по
статтю і вдачею. Високий, поставний, з коротко пристриженою чор- 
ною бородою, знаменитий промовець, діяв на приявних також  чаром 
своєї індивіду а льности. Мав у 1917 р. 37 років, виступаючи вж е у 
своїх творах за соціяльні права людини і будучи, як і Грушевський, 
переслідуваний царською владою, він логічно і зрозуміло належав 
до Української Соціял-Демократичної Робітничої Партії (УСДРП), 
був її лідером, був головним редактором її партійного органу «Робіт
нича Газета» в Києві. Він наче автоматично став заступником голо
ви Центральної Ради і головою її Генерального Секретаріяту, першо
го автономного уряду УНРеспубліки. Але Володимир Винниченко, 
який мав перевагу над Грушевським своєю зверхньою появою і сво
їм красномовним хистом, стояв позаду Грушевського своєю вдачею 
інтелектуала-неврастеніка і людини, що керувалася настроями, при
страстями та непогамованою персональною амбіцією. У цитованому 
вж е творі «Відродження Нації» є не тільки прославлювання того 
відродження, що його він, Винниченко, був одним із головних авто
рів, але й гудження його. Тому той твір поруч із надзвичайно вар
тісним довідниковим характером, бо наведено там масу дат і фактів, 
має присмак пашквілю.

Але фактом залишилось, що коли Михайло Грушевський зали
шився вірним «Українській Соціялістично-революційній партії» в 
Україні і поза нею, на еміграції, і коли Михайло Грушевський вер
нувся в Україну в 1924 році, як дійсний член Української Академії 
Наук, щоби працювати дальше тільки науково, він завжди ставився 
ворожо до комунізму і російського імперіялізму. Таким він був і на 
еміґрації у Відні і Празі. Тому й большевики представляють Михай
ла Грушевського завжди, як «націоналістичного історика» й «ідеоло
га української націоналістичної буржуазії». Стверджуючи це у гаслі 
«Грушевський Михайло» у 2-му томі гаслової «Енциклопедії украї
нознавства»,— найвидатніший сучасний український історик О. Оглоб
лин говорить безперечну правду. Автор цих рядків, .який у pp. 1920-23 
жив у  Відні і працював у журналі Віктора Піснячевського «Воля» з 
її «головною квартирою» в каварні «Централ», стрічався з Михай
лом Грушевським, який свою «головну квартиру» створив у сусід
ській каварні «Герракгоф». Окружений виключно молодими ес-ера- 
ми, — це був ексклюзивний гурток, — тісно з ними співпрацював, 
не змінюючи своєї настанови до Центральної Ради і її катастрофи. 
Чи це його прикмета чи хиба?
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К ожна революція виносить людей, які у нормальному спокійному 
часі ніколи не осягнули б високих постів у громаді, не маючи для 
цього справжніх даних. Але й виносить наверх особи, які стають са
ме у  ході революції державними мужами непересічного формату. 
Ані Михайло Грушевський, ані Володимир Винниченко, не були 
«дітьми революції», бо вони силою свого таланту — перший з них, 
як  учений, другий, як  письменник — стали вж е відомими в Україні 
постатями. Але «дітьми революції» були Симон Петлюра і Євген К о
нов алець — які виросли на державних мужів з тривкими і почесни
ми місцями в історії України.

Річ дискусійна, чи ми нині, понад 60 років від українського виз
вольного здвигу весною 1917 року, маємо вж е достатню історичну 
перспективу для оцінки тодішніх подій і їх творців та співробітни
ків. Можливо, що навіть цих 60 років ще замало для справжньої 
політичної аналізи всіх додатніх і від’ємних рис тогочасного укра
їнського зриву. Можливо, що для такої аналізи з висновками, які 
потвердили б істину, що «historia est m agistra vitae» — потрібно ше 
нових причинків. Якщо цей спогадовий нарис належатиме до таких 
причинків, то труд, покладений для написання його, не був дарем
ний.

За свого перебування у Відні, а згодом у Празі, М. Грушевський 
залишався вірним двом богам, яких не зрадив: соціялізмові і науці. 
І він умів їх поєднувати. Приставав у крузі багато молодших за  ньо
го членів Соціял-революційної партії, як  О. Севрюк, П. Христюк, 
М. Ковалевський і ін., але з отих зустрічей із ними та розмов вий
шло  добре наукове діло: Український Соціологічний Інститут, який 
видав низку першорядних творів тривалої наукової вартости. Авто
рами їх були не тільки соціялісти-революціонери, (книж ка одного з 
них, П. Христюка, «Замітки і матеріяли до історії української рево
люції», це просто наукова дослідна праця) а й галичани, книжки 
яких (д-ра Михайла Лозинського, автора першорядної книжки «Га
личина», що її перевидала у Нью-Йорку «,Червона Калина»; «Теорія 
Нації» Володимира Старосольського — перлина в ділянці націо- і 
соціології) не мають з партійництвом нічого спільного. До речі: Во
лодимир Старосольський, голова Української Соціял-демократичної 
партії в Галичині, один із найвидатніших і найкращих оборонців в 
українських політичних процесах, справжній гуманіст, завжди — 
як і всі вгорі названі — був ворогом марксизму і російського імперія- 
лізму.

За  мого перебування у Відні в pp. 1920—23 зустрічав я декого, 
хто критикував М ихайла Грушевського, що він, пристаючи виключ
но в гурті соціял-революційних діячів часу УЦРади, не зберігає по
ваги першого президента Української Народньої Республіки. Це не 
так. Михайло Грушевський не був політиканом і не займався кавар- 
няним політиканством. Він жив наукою і мріяв про наукову працю —
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на кожному терені і в усіх обставинах. Цим можна і пояснити його 
поворот на Україну. Він ніколи не був типом «радянофіла», що че
рез політичну наївність чи особисту користь готов був міняти орієн
тацію. Він знав, що ’продовжувати працю над своїм великим твором 
про історію України можна тільки там, де є для цього джерела, себ
то в Україні чи взагалі на території колишньої російської імперії. А 
що большевики знищили його, як і всіх, хто сліпо не підчинявся 
большевизмові, то це вж е трагедія, що її переживав і переживае 
Схід Европи, а разом з ним — ввесь світ.



З архіву

«СПРАВА ГРУШЕВСЬКОГО»*

Справі повернення М. Грушевського зі Львова до Києва після про
голошення війни 1914 р. і пов’язання з ним питанням «Український 
Історик» уже присвячував не раз свою увагу. В ч. 3-4 за 1967 р. (стор. 
103-108), Л. Винар помістив статтю на тему: «Чому Михайло Грушев
ський повернувся на Україну в 1914 році», а в ч. 1-2 за 1972, стор. 66- 
99, поміщено «Матеріяли до вивчення ж иття і творчости Михайла 
Грушевського». Центральною серед матеріялів є стаття Ю. Ґерича «До 
біографії М. Грушевського» (стор. 66-79), а зокрема цікаві й цінні до
кументи з /архіву О. Колесси (стор. 79-84), які подав Ю. Ґерич.1

Ці документи можемо тепер доповнити новими документами з 
Австрійського Державного Архіву (Osterreichisches Staatsarchiv, All- 
gemeines Verwaltungsarchiv, Innenministerium ) з 1915-1918 pp. у зв ’яз
ку з дисциплінарним розслідуванням львівського університету і по
ставленням М. Грушевського заочно перед воєнний суд. З цією опра
вою були пов’язані також  усі чотири документи, що їх  у вищезгада
ній статті подав Ю. Ґерич. Цим питанням присвячені також  нижче 
друковані документи з австрійського архіву. До них долучено також 
інформації про антимонархістичну діяльність, яку після вибуху вій
ни почав провадити в Америці М. Січинський та інші, які, нібито, 
стояли під впливом М. Грушевського.

Тут поміщуемо чотири групи документів: три міністерства внутріш
ніх справ, а одна — міністерства віроісповідань і навчання, що була 
включена в першу папку. У документах багато повторень (неминучих 
у бюрократичній машині) і неправильних тверджень. З  самого по
чатку справу М. Грушевського, що виїхав з Австро-Угорщини 1914 
року, перепутано зі справою Ю ліяна Талька-Гринцевича (1850-1936), 
польського ученого походженням з України, який 1908 року прибув 
до Австро-Угорщини (Краків), де до 1931 року був професором антро
пології.

* Документи про «Справу Грушевського» віднайдено під час наукової 
поїздки д-ра Л. Винара до віденських архівів осінню 1983 р. Л. Винар скла
дає щиру подяку п. Гофратові Д-р Бертольдові Вальдстайн-Вартенберґові, 
директорові архіву за допомогу при архівних розшуках.

і Спірним пунктом статті Ю. Ґерича було намагання вибілити С. То- 
вашівського. Після видання шостого тому Архіву Вячеслава Липинського 
(Листи Д. Дорошенка), Ф ілядельфія 1973, віримо, що й Ю. Ґерич переко
нався в тому, що характер Томашівського не був «таким чистим і світлим», 
як це собі уявляв автор. С. Томашівський — визначний і належно не оці
нений наш історик, але характер його був такий, який він був.
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У першому ж  документі (ч. 25489 з 22 грудня 1915 р.) рукою уря
довця щоправда переправлено Гринцевич на Грушевський, але Таль
ко так і лишилося, як і те, що він з Росії вернувся до Кракова. Ма
буть урядовець працював як кожний бюрократ. У першій папці ві
денське міністерство внутрішніх оправ домагалося, щоб міністерство 
віроісповідання і навчання «провело дисциплінарні заходи проти Гру
шевського. Ціла справа носить назву: „Dr. Hruszewski Michael, Univ. 
Professor in Lemberg; osterreichfeindliches V erhalten in Russland“.

Непорозуміння розпочав «Кур’єр Львовскі», який у своєму видан
ні від 16 листопада 1915( ч. 427) накинувся на Грушевського за те, що 
він помістив у «Речи» від 25 жовтня статтю австрофобського змісту. 
Навіть університетський сенат, який після довгих старань отримав 
оригінал замітки в «Речи», не знайшов у ній нічого ворожого супро
ти Австрії. Але закид, зроблений поляками ненависному їм Грушев
ському, пустив бюрократичну австрійську машину в рух.

З майже дослівного перекладу статті «Кур’єра Львовскего» німець
кою мовою виходить, що стаття в «Речи» була викликана інвектива
ми петербурзького професора Кулаковського, який закинув Грушев
ському організацію Легіону Українських Січових Стрільців у Львові. 
Грушевський підкреслив, що він хоче в рамках Росії розбудувати 
свободу для різних народів і таким чином скріпити Росію та що він 
ніколи не був прихильником австрійської орієнтації. Він хоче не від
ділення, а автономії. Грушевський критикував українських представ
ників у австрійських палатах і добився спростування в часописі «Ноє 
Фрає Прессе», що заклик іти разом з Австрією проти Росії торка
ється лише галицьких українців. Інформація кінчається неправиль
ними відомостями, мовляв, Грушевський в часі проголошення війни 
був у Києві, де його арештували, але скоро випустили. В папці € та
кож дрібні повідомлення урядового характеру.

Друга папка документів торкається наступного кроку в переслі
дуванні Грушевського. Львівський директор поліції передав польо
вому судові львівської міської комендатури скаргу на М. Грушевсь- 
ко'го, а водночас львівський університет суспендував Грушевського і 
перестав йому виплачувати місячну платню за самовільний виїзд у 
Росію. У зв’язку з тим Президія ц. к. Міністерства віроісповідання і 
навчання, повідомляючи про це, доручає різні заходи. В додатку тут 
подано копію листа львівської поліції польовому судові і (польською 
мовою) листи університетського сенату до галицького намісника і до 
президії намісництва.

«Справа Грушевського» тягнулася довго. Щойно в серпні 1917 р. 
закінчено дисциплінарне розслідування. Кірім коротких бюрократич
них оправок, головний документ це копія листа галицького намісни
ка до міністерства віроісповідання і навчання у Відні з 2 серпня 1917 
року.

Очевидно сенат, отримавши нарешті оригінал статті в часопису 
«Реч», не знайшов нічого такого, за що можна було б Грушевського 
покарати і обмежився тим, що його тимчасово усунули («суопенду-
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вали») з посади і припинили виплачувати гроші. Намісництво пого
дилося з цим рішенням сенату і лише наприкінці додало, що судове 
слідство проти М. Грушевського продовжується. Його припинено в 
1918 році, фактично вж е після гетьманського повстання, хоч на цю те
му мій маємо лише супровідні документи з 6 травня, 6 липня і 24 ве
ресня. Остаточно цю справу здали в архів уж е після того, як владу 
в Галичині перебрали українці.

Типово бюрократична логіка! М. Грушевський був головою дер
жави, яку визнав уряд Австро-Угорщини, а водночас у міністерстві 
внутрішніх -справ збирають далі документи, щоб поставити голову 
дружньої держави під воєнний суд!

Окрема справа про антимонархістичну діяльність у США М. Сі- 
чинського і М. Цеглинського, з якими, мовляв, постійно стояв у зв’я з
ку М. Грушевський. У документах з березня 1917 року сказано, що 
антиавстрійська і антиросійська діяльність Грушевського вже дала 
свої наслідки в Росії, а українці сподіваються, що і в Австро-Угор- 
щині це сприятиме досягненню їх цілей. Передбачення справдились, 
хоч не так, як цього сподівалися українці.

М. Антонович

Д О К У М Е Н Т И

1. 1.

Prasidium des k.k. Ministerium 
des Innern.
Protokol Nr. 25489 ex 1915. 
Datum: 25 Nov.
P ras.: 1 Dez.

19162

Eingelangt von Statth. Galizien 
Gegenstandsbezeichnung:
Hruschewski Michael, k.k. o. ó. Pro
fessor an der Universitat in Lemberg, 
ósterreichfeindliches Verhalten in 
Russland.3

Der Polizeidirektor in Lemberg hat 
das Statthaltereiprasidium in Galizien 
auf einen Artikel in der Nr. 427 des 
„Kurjer Lwowski" vom 16. November
1915 aufmerksam gemacht, der sich an 
der Hand der Angaben eines Artikels 
des russischen Blattes „Rjetsćh" vom

Президія ц.к. Міністерства 
внутрішніх справ.
Протокол Ч. 25489 з 1915.
Дата: 25 листопада 1

• і  ( ' 1 9 1 6 2  Президія: 1 грудня j
Прийшло від намісн. Галичина. 
Назва справи: Грушевський Михай
ло ц.к. зв. професор університету у 
Львові, ворожа Австрії поведінка в 
Росії.з

Директор поліції у Львові звер
нув увагу президії галицького на
місництва на статтю в ч. 427 «Ку
р’єра Львовського» з 16 листопада 
1915, який на базі статті російської 
газети «Реч» з 25 жовтня 1915, зай
мається ворожою супроти Австрії

2 Помилково замість 1915.
3 Тут не подано цілого ряду бюрократичних приміток, які для нас не 

мають значення. Документ переслано Міністерству віроісповідання і нав
чання, де він побував у лютому 1916 року.
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25. Oktober 1915 mit dem ósterreich- 
feindlichen Verhalten des Professors 
der Lemberger Universitat Dr. Michael 
Hruszewski in Russland beschaftigt.

Fiir den Akt wird eine Ubersetzung 
dieses Berichtes zuriickbehalten, die zu 
lesen ware:4

Aus den Mitteilungen des k.k. M.f. 
K.u.U. in Angelegenheit der Riick- 
kehr des in Russland weilenden o. o. 
Professors Dr. Talko Hruszewski^ nach 
Krakau (Exh. 25169 M.I. und 27332 
М. I. ex 1915) vom 29. Dezember 1915, 
Z. 4381/K.U.M. geht hervor, dass Hru
szewski von Geburt russischer Unter- 
tan ist und die russische Staatsbur- 
gerschaft auch bei seiner Berufung an 
die Lemberger Universitat nicht abge- 
legt hat, um durch den Verlust der 
russischen Staatsbiirgerschaft nicht die 
wissenschaftliche Verbindung mit Russ
land zu erschweren.

Behufs Anordnung der notwendigen 
disziplinaren und sonstigen personli- 
chen Massnahmen gegen Hruszewski 
wird der Berićht im Einsichtswege 
dem M.f.K.u.U. zur Kenntnis gebracht.

Im iibrigen hatte zu ergehen: Z. 
39265/ pr. v. 22. Dezember 1915. Wird 
dem Herrn k.k. S t a t t h a l t e r  i n  
G a l i z i e n  mit der Einladung zu- 
riickgestellt, soferne dies noch nicht ge- 
schehen sein sollte, die Erstattung der 
strafgerichtlichen Anzeige gegen Hru- 
szewskiG zu veranlassen und mir tiber 
dessen staatsburgerliche Haltung und 
politische Betatigung wahrend seiner? 
Wirksamkeit in Lemberg zu berichten.

Wien, am 22. III. 19168

поведінкою професора львівського 
університету д-ра Михайла Грушев
ського в Росії.

В актах збережено переклад цьо
го повідомлення, яке треба перечи
тати.4

З повідомлень ц.к. М.В. і Н. що
до повернення перебувавшого в Ро
сії професора д-ра Талька Грушев- 
ськогоЗ до Кракова (сп. 25169 М.Вн. 
Сп. з 1915) з 29 грудня 1915, ч. 4381/ 
М.В.Н. виходить, що Грушевський 
від народження російський підда
ний і не зрікся російського грома
дянства при покликанні його в 
львівський університет, щоб не 
утруднювати наукових зв’язків з 
Росією шляхом втрати російського 
громадянства.

Для проведення потрібних дисци
плінарних та інших особистих за
ходів проти Грушевського це пові
домлення подано до відома М.В. і Н.

А взагалі треба б оголосити: ч. 
39265/пр. з 22 грудня 1915. Поверта
ється панові ц.к. намісникові з за 
прошенням, якщо цього ще не ста
лося, подати карну заяву до суду 
проти Грушевськогоб і повідомити 
мене про його громадянське спря
мування і політичну діяльність під 
час його7 діяльности у Львові.

Відень 22. III. 19168

4 Досі текст друковано ліворуч аркуша до половини сторінки. Далі пра
воруч.

5 Як недоладно працював австрійський бюрократ видно з того, що він по
чинає тут описувати повернення з Росії Талька Гринцевича, перекреслює 
його прізвище і зверху рукою пише «Грушевський», не міняючи змісту! Як 
довго бюрократи в Австрії вовтузилися з справами видно з того, що Таль
ко Гринцевич повернувся до Кракова 1908 року, а його справа ще розгля
далася 1915 року.

6 В оригіналі машинопису Гринцевич, перекреслене пером і зверху на
писано Грушевський.

7 В оригіналі der переправлено на seiner.
8 Тут подаємо головні скорочення, які зустрічаються в документах: 

k.k. (kaiserlich-koniglicher) — ц.к. (цісарсько-королівський; Nr. (Nummer) —
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2.

Statthalter in Galizien.
Ich beehre mich E. E. zu ersuchen, 

den mit dem h. o. Erlasse vom 22. 
Marz 1916 Zl. 25489/M.I. abverlangten 
Bericht in obiger Angelegenheit mit 
tunlichster Beschleunigug erstatten zu 
wollen.

Wien, am 31./5. 19169

3.
Statthalter in Galizien.

Ich beehre mich E.E. zu ersuchen, 
den mit den h.o. Erlassen vom 22. 
Marz 1916 Z l  25489/M.I. und 31. Mai 
1916 ad Zl. 25489/M.I. abverlangten 
Bericht in obiger Angelegenheit ehe- 
stens erstatten, beziehungsweise die da- 
gegen obwaltenden Zustande bekannt- 
geben zu wollen.

Wien, am 18. August 191610

4.

K.k. Statthaltereiprasidium 
Zl. 35490/pr. Biała, am 25. November

1915
Dem Herrn k.k. Minister des Innern 

in Wien
beehre ich mich zur Kenntnisnahme 

vorzulegen.
Der k.k. Statthalter. 

z. Zl. 25489/M.I. ex 1915 Ubersetzung 
aus dem Polnischen 

Bericht des Presidiums der k.k. Po- 
lizeidirektion in Lemberg vom 17. No
vember 1915, Zl. 4989/pr., an das k.k. 
galizische Statthaltereiprasidium (ein- 
gelaufen am 24. November 1915, Zl. 
35490/pr.):

Michael H r u s z e w s k d ,  Professor 
fiir die ruthenische Geschichte an der 
Lemberger Universitat und einer der

2.

Намісник в Галичині.

Згідно з наказом від 22 березня
1916 ч. 25489/М.В.Сп., маю честь про
сити В.Е. якнайшвидше дати зві- 
домлення у повищій справі.

Відень 31. 5. 19169

3.

Намісник в Галичині

Маю за шану попросити В.Е. по
дати якнайшвидше звіт, який ви
магано високим наказом від 22 бе
резня 1916 до ч. 25489/М.В.С. і 31 трав
ня 1916 до ч. 25489/М.В.С. про дану 
справу, або подати причини зволі
кання.

Відень 18 серпня 191610

4.

Ц.к. Президія намісництва.
Ч. 35490/пр. Бяла 25 листопада 1915 
Панові ц.к. міністрові внутрішніх 

справ у Відні.
Маю за шану подати до відома: 

Ц.к. намісник 
до ч. 25489/М.В.С. з 1915. Переклад

з польського
Повідомлення президії ц.к. дирек

ції поліції від 17 листопада 1915, 
ч. 4989/пр. ц.к. президії галицької 
президії намісництва (отримано 24 
листопада 1915, ч. 35490/пр.):

Михайло Г р у ш е в с ь к и й ,  про
фесор української історії Львівсь
кого університету і один з видатні
ших провідників українців, надру-

ч.(исло); M.f.K.u.U. (Ministerium fiir Kultus und Unterricht) — M.B. і H. (Мі
ністерство віроісповідання і навчання); М.І. (Ministerium des Innern) — 
М.В.С(п). (Міністерство внутрішніх справ); Pr.(asidium) — пр(езидія).

«9 Писано рукою. E.E. (Euere Exzellenz) — В.(ашу) Е.(ксцеленцію). Дома
гання від 22 березня лишилося без відповіді, а тому йде нова вимога.

ю Ні на домагання від 22 березня, ні 31 травня не було відповіді, а тому 
Відень домагався знов 18 серпня 1916 року виконання доручень.
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hervorragendsten Ukrainerftihrer, hat 
in der russischen Zeitschrift „Rjetsch" 
vom 25. Oktober 1915 einen Artikel 
veroffentlicht, worin er sich gegen den 
ihm von dem Petersburger Univer- 
sitatsprofessor K u ł a k o w s k i j  ge- 
machten Vorwurf der Mitwirkung an 
der Bildung der wider Russland ge- 
richteten ukrainischen Legion in Gali- 
zien verteidigt und hiebei betont, sein 
vorderstes Bestreben sei, Russlands 
Wiedergeburt auf dem Wege der in - 
neren Erstarkung durch Gewahrung 
von Freiheiten an die in seinem  
Staatsverbande lebenden Nationalita- 
ten  der Verwirklichung naherzubrin- 
gen.

Kruszewski hebt miit Nachdruck her- 
vor, dass er auf der Lemberger Uni- 
versitat keine Agitation betrieben ha- 
be und dass weder er, noch die iibri- 
gen Reprasentanten der Ukrainabewe- 
gung in  Russland sich fiir die oster- 
reichische Orientierung je erklart hat- 
ten.

Weiters fuhrt Hruszewski <aus, er 
habe die Losung des ukrainischen 
Problems in Russland keineswegs in 
dem Abfall der ukrainischen Territo- 
rien von Russland, sondem in der 
Schlichtung dieser Frage im  Gesetz- 
gebungswege nach gegenseitiger Uber- 
einkunft des ukrainischen und des 
russischen Volkes durch Gevahrung 
der Autonomie an die ukrainischen 
Landergebiete innerhalb des russischen 
Kaiserreiches erblickt.

Diese Enunziation der ,,Rjetsch“ re- 
produziert „Kurjer Lwowski“ in seiner 
Nummer 427 vom 16. d. М., deren ein 
Exemplar anbei mit dem Beifugen 
angeschlossen wird, dass Hruszewski 
bereits im Frieden samt der sich um 
seine Person scharenden Jugend dem 
Obersten Ukrainischen Nationalkomi- 
tee gegenuber eine opositionelle Stel- 
lung einnahm und in der literar-wis
senschaftlichen Zeitschrift „Literatur- 
no-naukowyj Wjistnyk“H die Politik

кував у російському часописі «Реч»
з 25 жовтня 1915 статтю, в якій він 
обороняється проти закиду співдії 
у творенні українського антиросій- 
ського леґіону в Галичині, що проти 
нього висунув професор петербурзь
кого університету К у л а к о в с ь -  
к и й  і підкреслює, що його перше 
прагнення це наблизити відроджен
ня Росії шляхом внутрішнього зміц
нення через забезпечення свобід в 
рамках своєї дероісавної спілки  всім 
живучим в Росії націям.

Грушевський підкреслює, що він 
у Львівському університеті не про
вадив ніякої агітації і що ні він, ні 
інші представники українського ру
ху в Росії ніколи не заявляли себе 
прихильниками австрійської орієн
тації.

Далі Грушевський вияснює, що 
він бачить розв’язку українського 
питання в Росії не в відділенні у к 
раїнських земель від Росії, а в ви
рішенні цього питання законним 
шляхом, обопільною згодою україн
ського і російського народу через 
автономію українських земель в 
рамках російського царства.

Це повідомлення «Речи» відтво
рює у своєму числі 427 від 16 ц. м. 
«Кур’єр Львовський», один примір
ник якого тут залучується з заува
женням, що Грушевський ще за 
миру, разом із молоддю, що гурту
валась навколо його особи, стояв в 
опозиції до Найвищого Українсько
го Національного Комітету і в лі
тературно-науковому журналі «Лі- 
тературно-Науковий Вісник» 11 гостро

її Так в оригіналі.
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der ukrainischen Volksvertretung im 
Reichsrate und im Landtage einer 
scharfen Kritik unterzogen hatte. In 
der Spannungsperiode im Jahre 1912 
erschien im „Literaturno-naukowyj 
Wjistnyk" eine Reihe von Artikeln 
Hruszewskis und anderer, in denen der 
Beschluss der sogenannten „Zusammen- 
kunft ukrainischer Notabeln“ vom 
Dezember 1912, womit das ukrainische 
Volk fiir den Fall eines Krieges zum 
Kampfe gegen Russland an der Seite 
Osterreichs aufgerufen wird, einer 
uberaus scharfen Kritik unterzogen 
wird. Der Beschluss wurde aus dem 
Grunde besonders heftig angegriffen, 
weil er in einer Weise abgefasst ge- 
wesen sein soli, dass die Aufforderung 
als auch an die russischen Ukrainer 
gerichtet aufgefasst werden konnte. 
Demzufolge ist auch — soweit ich mich 
erinnere — in der „Neuen Freien 
Presse“ eine Berichtigung erschienen, 
die besagte, dass sich der fragliche Be
schluss lediglich auf die galizischen 
Ukrainer beziehe.

Bei diesem Anlasse muss ich noch er- 
wahnen, dass Hruszewski bei Ausbruch 
des Krieges in Kiew geweilt hat, wo 
er anfanglich seitens der russischen 
Behorden verhaftet, nachher aber iiber 
Betreiben einflussreicher russischer 
Kreise, die den Nachweis erbrachten, 
dass Hruszewski gegen Russland nicht 
agitiert hatte, freigelassen worden ist.

Auf die vorstehenden Informationen 
erlaube ich mir die Aufmerksamkeit 
des k.k. Statthalterprasidiums zu len- 
ken.

Der k.k. Regierungsrat und Polizei- 
direktor:

Reinlender m. p.
(Der Artikel „Enunziation des Pro

fessors Hruszewski" im „Kurjer Lwow
ski", Nr. 427 vom 16. November 1915, 
ist im vorstehenden Berichte der Po- 
lizeidirektion ganz und fast wortlich 
wiedergegeben.)

Uebersetzt: 31./12. 1915. L e p k o w s k i .1 2

критикував політику українського 
народного представництва в парла
менті і в сеймі. Під час напружен
ня у 1912 році появилася у «Літера
турно-Науковому Віснику» низка 
статтей Грушевського та інших, в 
яких надзвичайно гостро критико
вано рішення т. зв. «Зборів україн
ських нотаблів» від грудня 1912, в 
якому нотаблі закликають україн
ський народ на випадок війни проти 
Росії виступити по боці Австрії. На 
це рішення зокрема гостро напали 
тому, що його, мовляв, можна розу
міти як звернення і до російських 
уккраїнців. Внаслідок цього — на
скільки я собі можу пригадати — 
з’явилася в «Ное Фрае Прессе» по
правка, в якій сказано, що дане 
рішення торкається виключно га
лицьких українців.

При цій нагоді я мушу ще згада
ти, що Грушевський на початку 
війни був у Києві, де його росій
ські органи влади спочатку ареш- 
вали, а опісля, звільнили на вимо
гу впливових російських кіл, які 
довели, що Грушевський проти Ро
сії не агітував.

На подані інформації я дозволю 
собі звернути увагу ц.к. президії 
намісництва.

Ц.к. урядовий радник і директор 
поліції:

Райнлендер в. р.
(Стаття «Висказ професора Гру

шевського» в «Кур’єрі Львовськім»,
ч. 427 від 16 листопада 1915 пере
дана у вище поданому звіті полі- 
ційної дирекції майже дослівно.)

Перекладено: 31. 12. 1915.
ЛепковськийД2

12 Інформація про випущення Грушевського на волю в 1915 році не
правильна. Він був на засланні. Документа передано Міністерству Віроіспо-
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X) 700/K.U.M.
..Gesehen mit dem Beifiigen, dass 

der Statthalter in Galizien unter einem 
ersucht wird, beim akademischen Se
nate der Universitat in Lemberg die 
Einleitung des Disziplinarverfahrens 
gegen Professor HRUSZEWSKI zu 
veranlassen. Bemerkt wird, dass in 
dem Erledigungsentwurfe versehentlich 
statt Professor HRUSZEWSKI Profes
sor HRYNCEWICZ genannt ist.

Um weitere Mitteilungen im Gegen - 
stande wird gebeten“.

Wien, am 4. Marz 1916.
Der Minister fiir Kultus und Unter- 

richt:

5.

Prasidium des k.k. Ministeriums des 
Innern Nr. 20640. 4. September 1916. 
Eingelangt von Statth. Pras. Biala Dr. 
Hruszewski Michael, Univ. Professor 
in Lemberg; osterreichfeindliches Ver- 
halten in Russland.13

Nach dem vorliegenden Berichte des 
Statth. in Galizien Z. 25489 M.I. ex
1915, hat der Pol. Direktor in Lemberg 
gegen den Prof. der Lemberger Uni
versitat Dr. Michael Hruszewski, der 
sich nach Kriegsausbruch nach Russ- 
land begab und in der Zeitschrift 
,,Rjetsch“ v. 25. Okt. einen osterreich- 
feindlichen Artikel veroffentlichte, die 
Strafanzeige beim Feldgerichte des 
Stadtkomdos. in Lemberg erstattet.

Die dem Berichte des Pol. Dir. in 
Lemberg vom 27. 6. 1916. Z. 2612 pr. 
in Abschrift beigeschlossene Strafan
zeige enthalt eine eingehende Schilde- 
rung der politischen Tatigkeit Hru- 
szewskis1* seit seiner i.J. 1894 erfolg-

x) 700/M.B.H.
«Бачив з додатком, що проситься 

водночас намісника Галичини заря
дити, щоб академічний сенат львів
ського університету розпочав дис
циплінарне слідство проти профе
сора Грушевського. Зазначусться, 
що в проекті листа помилково наз
вано замість професора ГРУШЕВ
СЬКОГО професора ГРИНЦЕВИЧА.

Проситься про дальші повідом
лення у цій справі.

Відень 4 березня 1916.
Міністер віроісповідання і навчання: 

(підпис нечіткий)

5.

Президія ц.к. Міністерства B.C. ч. 
20640. 4 вересня 1916. Наспіло від 
През. нам. в Бялі. Д-р Грушевсь
кий Михайло, професор унів. у 
Львові; ворожа супроти Австрії по
ведінка в РосіїДЗ

Згідно з наявним звітом намісни
ка Галичини ч. 25489/М.В.С. з 1915 
директор поліції в Львові подав 
карну заяву польовому судові міськ. 
комендатури у Львові на проф. 
Львівського університету д-ра Ми
хайла Грушевського, який після 
вибуху війни поїхав у Росію і в ча
сописі «Реч» від 25 жовтня 1915 по
містив статтю проти Австрії.

При звіті пол. дир. із Львова від 
27. 6. 1916, ч. 2612/пр. є теж відпис 
карної заяви, де докладно з ’ясова
но політичну діяльність Грушевсь
кого1* від 1894 p., коли його імену
вали звичайним проф. львівського 
університету.

відання і Навчання, на наказ якого розпочато дисциплінарне розслідування 
у львівському університеті.

13 В цій папці міститься найповніша інформація про Грушевського. Тут 
записка М.Вн.Сп., лист президії намісництва до М.В.С., лист през. ц.к. ди

рекції львівської поліції до польового суду і копії листів акад. сенату до 
галицького намісництва (польською мовою, які не перекладаємо).

14 В оригіналі «Грушевескіс» — поправлено пером.
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ten Ernennung zum ordentlichen Prof. 
der Universitat in Lemberg.

Der akademisćhe Senat in Lemberg 
hat dem Statthalter mit der in Ab- 
schrift zuliegenden Zuschrift vom 10. 4.
1916, Z. 54/pr. mitgeteilt, dass mit Be- 
schluss vom 31. 3. 1916 gegen Hruszew
ski das Disziplinarverfahren unter 
gleichzeitiger Suspendierung vom Dien- 
ste und Einstellung der Beztige einge- 
leitet wurde, weil er sich ohne Urlaub 
nach Russland begeben und in der Zeit- 
schrift „Rjetsch“ einen osterreićhfeind- 
lichen Artikel veroffentlicht hat.

Der akad. Senat benotigt die Origi- 
nalnummer der gedachten Zeitung zur 
Durchfuhrung des Disziplinarverfah- 
rens und ersucht um Beschaffung der- 
selben im Wege des M.d.I. oder M.d. 
Aeu.

Das M.d.I. verfugt nicht tiber die 
obererwahnte Zeitungsnummer.

Das vom akademischen Senate der 
Univ. Lemberg gestellte Ansuchen w a
re daher behufs allfalliiger weiterer 
Verftigung dem M.d.Aeu. zur Kenntnis 
zu bringen.

6 .

K.k. Statthalterprasidium
13169/pr. Biała, am 4. September 191615

An den Herm Leiter des k.k. Mini- 
steriums des Innem in Wien.

In Befolgung des Erlasses vom 22. 
Marz 1916 Zl. 25489/M.I. ex 1915 und 
vom 18. August 1915 ad Zl. 25489/M.I. 
ex 1915 beehre ich mich Euerer Exzel- 
lenz mitfolgend abschriftlich Bericht 
des k.k. Polizeidirektors in Lemberg 
vom 26. Juni 1916, Zl. 2612/pr. samt der 
gegen Dr. Hruszewski an das Feldge- 
richt des k.u.k. Stadtkommandos in 
Lemberg erstatteten Strafanzeige in 
Vorlage zu bringen.

In dieser Anzeige wird die staats- 
btirgerliche Haltung und politische Be- 
tatigung des Dr. Hruszewski wahrend

Академічний сенат у Львові пові
домив намісника копією залучено
го додатку з 10. 4. 1916, ч. 54/пр., 
що рішенням від 31. 3. 1916 розпо
чато проти Грушевського дисциплі
нарне розслідування з одночасним 
усуненням від служби і припинен
ням платні за те, що він без від
пустки подався в Росію і в часо
писі «Реч» помістив антиавстрійську 
статтю.

Акад. сенат потребує оригінал 
числа згаданої газети для прове
дення дисциплінарного досліджен
ня і просить дістати її через М.В.С. 
чи М. Зак. С.

М.В.С. не має названого числа 
згаданої газети.

Отже прохання академічного се
нату унів. Львів треба подати для 
можливого дальшого полагодження 
справи до відома Міністератва За
кордонних Справ.

6.

Ц.к. Президія намісництва 
13169/пр. Бяла 4. вересня 1916Д5 
Пану керівникові ц.к. Міністерства 
внутрішніх справ у Відні.

Згідно з указом від 22 березня
1916 ч. 25489/М.В.С. з 1915 і від 18 
серпня 1915 ч. 25489/М.В.С. з 1915 
маю за шану переслати Вашій Екс- 
целенції копію повідомлення ц.к. 
директора поліції у Львові від 27 
червня 1916 ч. 2612/пр. разом із 
карною заявою польовому судові 
ц.к. міського командування на д-ра 
Грушевського,

В цій заяві описано громадянську 
поведінку і політичну діяльність 
д-ра Грушевського під час його ді-

15 Далі пропускаємо опис справи, що його подано повністю в передмові, 
а звернення до міністерства внутрішніх справ подаємо без розбивки.
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seiner Wirksamkeit an der Lemberger 
Universitat gesćhildert.

Zugleich beehre ich mich Euerer 
Exzellenz die Abschrift der anher ge- 
richteten Zuschrift des akademischen 
Senates der Lemberger Universitat 
vom 10. April 1916 Zl. 54/pr. ex 1915 
vorzulegen, worm mitgeteilt ward, dass 
von Seiten des Senates ein Diszipli- 
narverfahren gegen Dr. Hruszewski 
eingeleitet wurde.

Die Zustellung des diesfalligen Se- 
natsbeschlusses an den gerichtlich be- 
stellten K urator16 des Dr. Hruszewski 
wird unter Einem verfugt.

In der bezogenen Zuschrift bittet 
auch der akademische Senat, ihm im 
Wege des k.k. Ministeriums eventuell 
des k.k. Ministeriums des Aeussern 
der(!) Originalnummer des Zeitung 
,,Riecz“ vom 25. Oktober 1915 zu ver- 
schaffen, worm der inkriminierte Ar- 
tikel der Dr. Hruszewski veroffentlicht 
wurde.

Die Abschrift des Berichtes wird 
dem k.k. Kultus- und Unterrichtsmi- 
nisterium vorgelegt.

Der k.k. Statthalter

7.

Abschrift
Presidium der k.k. Polizeidirektion.
Zl. 2612/pr. Lemberg, am 27. Juni 1916. 
An das Feldgericht des k.u.k. Stadt- 
kommandanten in Lemberg.

Im Jahre 1894 wurde an der hiesi- 
gen Universitat die Lehrkanzel der 
Weltgeschichte mit besonderer Beruck- 
sichtigung der Geschichte des Ostens 
mit der ruthenischen Vortragssprache 
geschaffen.

Ueber Antrag der ukranischen Po- 
litiker wurde dieser Posten dem Pro
fessor Michael Hruszewskyj einen ge- 
borenen Ukrainer anvertraut.

яльности у львівському універси
теті.

Водночас маю шану подати Вашій 
Ексцеленції копію спрямованого до 
мене листа академічного сенату 
Львівського університету від 10 
квітня 1916 ч. 54/пр. з 1915, в якому 
повідомляється, що сенат розпочав 
дисциплінарне слідство проти д-ра 
Грушевського.

Водночас згадане рішення сенату 
буде передане судово призначеному 
кураторові^ д-ра Грушевського.

У відносному офіційному листі 
академічний сенат просить також, 
щоб ц.к. міністерство (В. Сп.) або ц.к. 
міністерство закордонних справ роз
добуло для нього оригінал числа 
газети «Реч» від 25 жовтня, де на- 
руковако інкриміновану статтю д-ра 
Грушевського.

Копію повідомлення подано та
кож ц.к. міністерству віроісповідан- 
ня і навчання.

Ц.к. намісник

7.

Копія
Президія ц.к. дирекції поліції
ч. 2612/пр. Львів 27 червня 1916. 
Польовому судові ц.к. міського ко
менданта у Львові.

1894 року створено при тутешньо
му університеті катедру світової 
історії з спеціяльним узлядненням 
історії Сходу з українською мовою 
навчання.

На пропозицію українських полі
тиків цей пост доручено українцеві 
професорові Михайлові Грушевсь- 
кому.

Як подав у своїй статті Ю. Ґерич, До біографії М. Грушевського, 
Український Історик, ч. 33-34 (ч. 1-2, 1972) куратором у справі Грушевсько
го призначено було д-ра Филипа Евина (стор. 78 і далі).
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Hruszewskyj war bis zu seiner Er- 
nennung in Russland tatig und hatte 
den Ruf eines tiichtigen Historikers so
wie eines hervorragenden Vertreters 
der ukrainischen Bewegung in Russ
land.

Nach seiner Emennung zum ordent- 
lichen Professor an der Lemberger 
Universitat, entfaltete Prof. Hruszew
skyj eine umfangreiche, wissenschaft- 
liche und politische Tatigkeit. Er w ur
de wiederholt zum Obmann des wis
senschaftlichen Szewczenko Vereines 
gewahlt und bekleidet diesen Posten 
nominell noch gegenwartig.

An der Universitat hat er auf die 
sich um ihn gruppierende ruthenische 
Hochschuljugend einen grossen Ein- 
fluss ausgeubt

In der Politik verfolgte Prof. Hru
szewskyj im allgemeinen die opositio- 
nelle Haltung sowohl der Regierung 
als auch der ukrainischen parlamenta- 
rischen Representation gegentiber. Er 
war auch Herausgeber und Mitarbei- 
ter eines wissenschaftlich literarischen 
Monatsblattes unter d. T. „Literaturno- 
naukowyj Wistnyk“ das in Lemberg 
und Kiew erschien.

Das erwahnte Blatt, an dem aus- 
ser den galizischen Politikem1? und 
Schriftstellern auch zahlreiche russische 
Ukrainer als Mitarbeiter teilnahmen, 
erorterte auch ofters die politischen 
Fragen insbesondere die ukrainische 
Frage, sowohl in Bezug auf Oster- 
reich, als auch auf Russland.

Obwohl die Tendenzen, die dieses 
Blatt verfolgte im allgemein(en) iden- 
tisch mit denen der galizischen Ukrai
ner zu sein schienen, nahm doch das 
Blatt eine opositionelle Haltung gegen- 
iiber der von den Vertretern der galiz. 
Ukrainer verfolgten Politikern.18

Eine scharfere Wendung in der Hal
tung des liter, monatl. Wistnyk und 
des Prof. Hruszewskyj in Bezug auf 
die Politik der galiz. Ukrainer, sowie

До свого назначения діяв Грушев
ський у Росії і мав славу солідного 
історика і визначного представни
ка українського руху в Росії.

Після призначення звичайним 
професором Львівського універси
тету проф. Грушевський розвинув 
широку наукову і політичну діяль
ність. Його неодноразово обирали 
головою Наукового Товариства ім. 
Шевченка і номінально він займає 
цей пост ще й тепер.

В університеті він мав великий 
вплив на українську молодь, яка 
гуртувалася навколо нього.

У політиці вів проф. Грушевсь
кий в загальному опозиційний курс 
супроти уряду і української парля- 
ментарної репрезентації. Він був 
теж видавцем і співробітником на
уково-літературного і політичного 
місячника під назвою «Літературно- 
науковий вісник», який виходив у 
Лвові і в Києві.

Названий журнал, в якому крім 
галицьких п о л іт и к ів і7  і письменни
ків співпрацювали також численні 
російські українці, часто виясняв 
політичні питання, а зокрема укра
їнське питання у відношенні до 
Австрії та Росії.

Хоч тенденції цього органу в за
гальному були ніби тотожні з тен
денціями галицьких українців, то 
все ж  він займав опозиційне стано
вище супроти політики, яку вели 
представники галицьких українців.18

Гостріший поворот у ставленні 
літ. місячника «Вісника» і проф. 
Грушевського стосовно до політики 
галицьких українців, а також по 
відношенню до оцінки позиції ц.к.

В оригіналі: „ . . .  an dem ausserden galizischen Politiker..
18 Звичайно помилка. Мало б буґи ‘ Politik, як ми і перекладаємо.
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in Bezug auf die Beurteilung deren 
Stellung der k.k Regierung gegentiber, 
ist erst Ende des Jahres 1912 nach Aus- 
bruch des balkanischen Krieges einge- 
treten.

Im Zusammenhange mit dem balka
nischen Kriege und dem damals be- 
vorstehenden europaischen Kriegs, ha- 
ben die Vertreter dreier galiz. ukrai
nischen (!) Parteien u.z. der national- 
demokratischen, der radikalen und 
der sozial-demokratischen in  der am 7. 
Dezember 1912 in Wien stattgefunde- 
nen Versammlung, die feierliche Er- 
klarung zum Beschluss erhoben, in 
der festgestellt wurde, dass die ganze 
ukrainische Gesellschaft fiir den Fall 
des Krieges mit Russland sich fiir 
Osterreich-Ungam erklaren werde.

Nach Veroffentlichung dieser Reso
lution durch die Presse wurde dieselbe 
von den russischen Blattern stark an- 
gegriffen was die ukrainischen Poli- 
tiker bewogen hat, diese Resolution in 
der Neuen Freien Presse in dem Sinne 
zu berichtigen, dass durch die ukradni- 
sche Gesellschaft lediglich die oster- 
reichischen Ukrainer — nicht aber die 
russischen Ukrainer gemeint waren.

Nicht(s)destoweniger wurde diese Re
solution und die darin pracisierte Stel
lung der osterr. Ukrainer, sowie im 
allgemeinen die ukrainische Politik in 
Osterreich von dem Liter, naukowyj 
Wistnyk, einer scharfen Kritik unter
zogen.

Literaturno-naukowyj Wistnyk ver- 
offentlichte .in der Nr. III. vom Marz 
1913 und in der Nr. VI. vom Juni 1913 
zwei Artikel vom Ignotus1̂  unter d. 
T. „Z austrijskoi Ukrainy

In den genannten Artikeln fiihrt der 
Autor folgendes aus:

Das verflossene Jahr 1912 muss im 
politischen Leben der galiz. Ukrainer 
als ganzlich unfruchtbar bezeichnet 
werden.

Die Ursache dessen liegt darin, dass 
in den Grundsazen der modemen Po-

уряду, настав щойно наприкінці
1912 року після початку балкансь- 
кої війни.

У зв’язку з балканською війною 
і можливістю спалаху європейської 
війни, представники трьох галиць- 
коукраїнських партій, а саме націо
нально-демократичної, радикальної 
і соціял-демократичної на своїх збо
рах 7 грудня у Відні схвалили уро
чисту заяву в формі рішення, що 
на випадок війни з Росією україн
ське суспільство стане по стороні 
Австро-Угорщини.

Після публікації цієї резолюції в 
пресі російські газети на неї силь
но напали, а це спонукало україн
ських політиків цю резолюцію в 
«Ноє Фрає Прессе» виправити у тому 
змислі, що під українським суспіль
ством треба розуміти лише австрій
ських українців, а не російських.

Тим не менше цю резолюцію і в 
ній уточнену позицію австр. укра
їнців як і взагалі, українську по
літику в Австрії піддано в «Літера
турно-науковому Віснику» гострій 
критиці.

«Літературно-науковий Вісник» 
опублікував у ч. З з березня і в ч. б 
з червня 1913 дві статті Іґнотуса19 
під заголовком «З австійської Укра
їни».

У названих статтях автор подає 
такі думки:

Минулий 1912 рік треба назвати 
в політичному житті галицьких ук
раїнців зовсім неплідним.

Причина лежить в тому, що в 
підставі новочасної політики —

19 Псевдонім Івана Джиджори.
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litik — ausser den taktischen Fehlern
— auch falsche Pramissen prinzipiellen 
Charakters aufgestellt worden sind, 
welche gute Absichten und Bestrebun- 
gen unserer Politiker lahm legen.

Zu diesen falschen Pramissen ge- 
hort auch die Idee (richtig gesagt Le- 
gende) von welćher die Taktik der 
ukrainischen parlamentarischen Repre
sentation massgebend beednflusst war, 
und die darin bestand, dass angeblich 
in den hóchsten Kreisen der osterr. 
ungar. Monarchie die grundsatzliche 
Wendung in der Auffassung der ukrai
nischen Frage eingetreten ist.

Diese Legende wurde schon im Jahre 
1908 zur Zeit der Annexion Affaire 
bemerkbar und erreichte ihren Gipfel- 
punkt im Jahre 1912. Der Glaube der 
Ukrainer an diese Legende wurde noch 
durch den Appel(l) seiner Majestat des 
Kaisers an die ukrainische Nation vom
18./6. 1912 gestarkt.

Unsere politischen Kreise — fuhrt 
der Verfasser aus — beeinflusst durćh 
diese Legende haben am 7. Dezember
1912 — also in dem am meisten kri- 
tischen Momente fur die Lage der 
osterr. ungar. Monarchie — die wohl- 
bekannte aber ganz tiberfltissige Re
solution, angenommen, dass fiir den 
Fall des Krieges Ositerreichs mit Russ- 
land die ganze ukrainische Gesellschaft 
(selbstverstandlich die galizisćhe) ein- 
stimmig und entschieden sich an die 
Seite Osterreichs stellen werde.

Ahnlich wurde auch in dieser Mo- 
natschrift in der Nr. IX. vom Septem
ber 1913 eine Resolution des im Juli
1913 in Lemberg stattgefundenen Kon- 
gresses der allukrainischen Jugend 
einer abfalligen Kritik unterzogen, — 
weil in derselben die ukrainische Ge
sellschaft aufgefordert wurde, sich dem 
Programme der antirussisćhen Orien- 
tierung und der selbststandigen Ukraine 
(nach Losreisung derselben von Russ- 
land) anzuschliessen, und zu diesem 
Zwecke die ukrainische Sicz-Schiitzen- 
organisation tatkraftig zu fordem.

крім тактичних помилок — постав
лено також помилкові тези прин
ципового характеру, які паралізу
ють добрі наміри та старання на
ших політиків.

До цих помилкових тез належить 
також ідея (краще кажучи леґенда), 
яка основно впливала на тактику 
української репрезентації і поляга
ла в тому, що, нібито, в найвищих 
колах австр.-угорсь. монархії зай
шли основні зміни в підході до ук
раїнського питання.

Цю леґенду можна було спостері
гати ще 1908 року під час афери 
анексії, а 1912 року вона досягла 
свого апогею. Віру українців у цю 
леґенду зміцнив ще заклик його ве- 
личности цісаря до українського 
народу 18. 6. 1912.

Наші політичні кола — пояснює 
далі автор — прийняли під впли
вом цієї леґенди 7 грудня 1912 — 
отже в найкритичніший момент 
становища австро-угорської монар
хії — добре відому, але зовсім зайву 
резолюцію, що на випадок війни 
Австрії з Росією все українське 
суспільство (очевидно галицьке) ста
не одностайно і рішуче по стороні 
Австрії.

Подібно негативно критиковано у 
цьому місячнику в ч. 9 з вересня 1913 
резолюцію конгресу всеукраїнської 
молоді, що відбувся в липні 1913 р. у 
Львові за те, що в ній закликалося 
українське суспільство приєднатися 
до програми антиросійської орієнта
ції і самостійної України (після ві- 
дірвання її від Росії) і з цією ме
тою сприяти українській організа
ції Січових Стрільців.
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In der oben erwahnten Nummer 
wurde diese Resolution in einem vom 
M. Jewschan, einen russischen Ukrai
n e k  verfassten Artikel als „Des- 
orientierung" bezeichnet.

In derselben Nr. veroffentlichte Hru
szewskyj einen Artikel iiber den bal- 
kanischen Krieg, den er folgender 
Massen schliesst:

„Die Macht und die Bedeutung kann 
Russland nur durch innere Reformen 
erlangen u.z.: durch Gewahrung ver- 
fassungsmassiger Garantien, Hebung 
der Bauern- und Arbeitermassen, sowie 
Lósung der Nationalitatenfrage auf 
der Basis des breiten Federalismus“ 
(Lit. naukowyj Wistnyk, Nr. IX. pro
1913, Seite 332).

Den Professor Hruszewskyj hat der 
Krieg in Osterreićh uberrascht. Erst im 
Dezember 1914 verliess er mit seiner 
Familie Wien, wo er damals verweilte 
und begab sich uber Italien nach Russ
land. Hiebei hat er seinen Bekannten 
erzahlt, dass er nach Russland zurtick- 
kehren muss, da widrigenfalls die 
russische Regierung sein in  Russland 
befindliches Vermogen konfiszieren 
werde.

Gleich nach seiner Rtickkehr nach 
Russland wurde er von russischen Be- 
horden als ein hervorragender Ukrai
ner verhaftet. Bald darauf wurde er 
jedoch freigelassen, dank dem Eingrei- 
fen der einflussreichen russischen Per- 
sónlichkeiten, die dafiir hafteten, dass 
er nie russenfeindliche Agitation be- 
trieben und zum Nachteile Russlands 
gehandelt hatte.

Anlassl-ich seiner Verhaftung und 
der spateren Freilassung entwickelte 
sich — den Zeitungsberichten zufolge
— eine Polemik in den russischen 
Zeitungen.

Unter anderen wurde dem Prof. Hru
szewskyj in dem Organe der russi
schen Kadettenpartei under d. T. 
„Rlecz“ vom 25. Oktober 1915 seitens 
des Petersburger Universitatsprofessors

У вище згаданому числі М. Єв- 
шан, російський у к р а ї н е ц ь ,20 нази
ває цю резолюцію в своїй статті 
«дезорієнтацією».

У цьому ж  числі помістив Гру
шевський статтю про балканську 
війну, яку він кінчає таким чином:

«Силу і значення може Росія здо
бути лише шляхом внутрішніх ре
форм, а саме: наданням конститу
ційних Гарантій, поліпшенням ста
ну селянських і робітничих мас і 
розв’язанням національного питан
ня на базі широкого федералізму» 
(Л.-Н. В., ч. 9, 1913, стор. 332).

Професора Грушевського застала 
війна несподівано в Австрії. Щойно 
в грудні 1914 залишив він із своєю 
сім’єю Відень, де він тоді перебував,
і виїхав через Італію до Росії. При 
цьому він розказував своїм знайо
мим, що він мусить повернутися в 
Росію, бо інакше російський уряд 
конфіскує його маєток.

Відразу після повернення в Ро
сію його, як визначного українця, 
російські органи влади арештували. 
Скоро після того його, однак, ви
пустили, завдяки впливовим росій
ським особам, які заручилися, що 
він ніколи не вів антиросійської агі
тації і не діяв на шкоду Росії.

З приводу його арешту і пізнішо
го випущення розвинулася — згід
но з повідомленням газет — поле
міка в російських часописах.

Між іншим професор петербурзь
кого університету Кулаковський за
кинув проф. Грушевському в органі 
російської партії Кадетів, під заг. 
«Реч» від 25 жовтня 1915, що він, 
нібито, вів у львівському універси
теті антиросійську агітацію і брав 
участь у створенні українського ле
гіону.

Проти цих закидів виступив проф. 
Грушевський у статті, опублікованій 
у газеті «Реч», де стверджено таке:

20 м . Євшан-Федюшко був галичанином.
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Kułakowskyj der Vorwurf gemacht, er 
hatte an der Lemberger Universitat 
russenfeindliche Agitation betrieben 
und an der Bildung der ukrainischen 
Legion teilgenommen.

Gegen diese Vorwiirfe hat Prof. 
Hruszewskyj Einspruch erhoben und 
in einem in der Zeitung ,,Riecz“ ver- 
offentlichten Artikel nachstehendes 
festgestellt:

„Den Menschen, die mehr oder we- 
ndger meine Tatigkeit beobachtet ha- 
ben, diirfte es wohlbekannt sein, dass 
sowohl ich, als auch diejenigen Stro- 
mungen in Russland, mit denen ich in 
Bertihrung stand, der s.g. „osterreichi- 
schen Orientation“ nicht huldigten und 
die Losung der ukrainischen Frage in 
Russland nicht in der Losreissung der 
ukrainischen Gebiete von demselben, 
sondern in der Erledigung dieser Fra
ge im Verfassungswege durch das ge- 
meinsame Bestreben der fortschrittli- 
chen ukrainischen und grossrussischen 
Gesellschaft innerhalb der Grenzen des 
russischen Staates auf der Basis der 
konstitutionellen Entwickelung der 
Lander autonomie und des National- 
bewusstseins erblickten.

Diese Richtung verfolgte meine gan- 
ze politische Tatigkeit und die Tatig
keit sonstiger Vertreter der ukraind- 
schen Gesellschaft im Laufe der letzten 
Jahre und dies beweist nur, wie wir 
alle glaubten und noch heute weiter 
glauben an die Losung der ukraini
schen Frage auf dem oben beschriebe- 
nen Wege (ungeachtet dessen, was wir 
im letzten Jahre erlebt haben).

Mit der osterreichischen Orientation 
wollen die Ukrainer absolut nichts ge- 
mein haben, und ich habe personlich 
in einem in „Literatumo-naukowyj 
Wistnyk“ veroffentlichten Artikel un- 
ter d.T. „Die Saraj ewer Tragodie" ka- 
tegorisch erklart, die ósterreićhisćhe 
Orientation sei keineswegs im Stande 
die ukrainische Frage zu losen, diese 
politische Stromung iiber die Gemtiter 
der ukrainischen Gesellschaft in Russ
land (iibt?) keinen Einfluss aus, und

«Людям, які більше чи менше 
слідкували за моєю діяльністю, 
могло б бути відомо, що ні я, ні ті 
напрями в Росії, з якими я був у 
контакті, не були прихильниками т. 
зв. «австрійської орієнтації» і роз
в’язку українського питання в Росії 
вбачали не у відриві українських 
земель від неї, а в урегулюванні 
цього питання конституційним ш ля
хом і спільним намаганням прогре
сивного українського і великоросій
ського суспільства в рамах російсь
кої держави на базі конституційного 
розвитку автономії земель та націо
нальної свідомости.

У цьому напрямку розвивалася 
ціла моя політична діяльність та 
діяльність інших представників ук
раїнського суспільства протягом 
останніх років і це лише доказує, 
як ми всі вірили і ще й тепер далі 
віримо в розв’язання українського 
питання вище з’ясованим шляхом 
(не зважаючи на те, що ми пере
жили протягом останнього року).

З австрійською орієнтацією укра
їнці не хочуть мати абсолютно ні
чого спільного і я  особисто катего
рично заявив у статті, опублікова
ній у «Літературно-науковому Віс
нику» під заголовком «Сараєвська 
трагедія», що австрійська орієнта
ція неспроможна розв’язати укра
їнське питання; цей політичний на
прям на українське суспільство в 
Росії не має ніякого впливу і за
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konne unter keiner Bedingung bei 
dieser Gesellschaft Zustimmung fin- 
den(“).

Diese gegenwartige Stellung des 
Prof. Hruszewskyj entspricht im allge- 
meinen, wie aus dem vorhergesagten 
erleuchtet, seine(n) politischen Prinzi- 
pien aus der Zeit vor dem Kriege.

Nachdem Prof. Hruszewskyj im 
ukrainischen Lager eine tiberaus her- 
vorragende Rolle spielte, ist er erklar- 
lich dass diese seine dem Staate ge- 
geniiber illoyale und schadliche Hal- 
tung einen Nachhaltigen Einfluss auf 
die breiten Kreise der Ukrainer aus- 
zutiben vermochte.21

Demzufolge ware seine Tatigkeit 
insbesondere mit Riicksicht auf die ge
genwartige Lage und die Begleitum- 
stande22 als eine durch das Strafgesetz 
verponnte (!) Handlung anzusehen.

Dies beehre ich mich dem Gerichte 
zwecks Einleitung der strafgerichtli- 
cher (!) Schritte zur Kenntnis zu brin- 
ge (!).

Der k.k. Regierungsrat und Polizei- 
direktor

Dr. Reinlender m. p.23

жодних умов не може здобути схва
лення в цьому суспільстві».

Ця теперішня позиція проф. Гру
шевського відповідає в загальному, 
як видно із вищесказаного, його по
літичним принципам з часу перед 
війною.

Оскільки проф. Грушевський в 
українському таборі відіграв дуже 
визначну ролю, зрозуміло, що ця йо
го нелояльна і шкідлива поведінка 
супроти держави могла негативно 
впливати на широкі кола україн
ців.2!

Отже його діяльність зокрема з 
огляду на сучасний стан і супровідні 
умови22 треба розглядати як неприй
нятну діяльність з огляду на кар
ний кодекс.

Маю за шану подати це до відома 
судові для початку карно-судової 
справи.

Ц.к. урядовий радник і директор 
поліції

Д-р Райнлендер в. р.23
(Далі буде)

21 Мається, очевидно, на увазі українців у Австро-Угорщині.
22 3 уваги на війну з Росією.
23 Документ писаний, або диктований нашвидкуруч дуже незугарною 

німецькою мовою з численними граматичними і правописними помилками. 
Видно д-р Райнлендер не переглянув у поспіху машинопису, підписуючи 
його. Дещо в дужках поправлено а на дещо ми лише звертаємо увагу (в 
дужках).


