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їнські «гуртки політиків» — як низова мережа руху В. С.; Ж енев
ський керівний центр руху Вільної Спілки; IV. Політична про- 
грама товариства «Вільна Спілка».

І. Моменти з історичної ситуації 1870-х років

Здається, був якийсь елемент урядового—алярму в обставинах 
видання нерозумного і(з погляду інтересів самої російської імперії) 
указу 18 (ЗО) V. 1876 р. імп. Олександра II, що забороняв культуру, 
мову і (в імплікації) саме ім’я України. Досить згадати цей незви
чайний приїзд і затриманий побут імператора в Києві літом-о-сінню 
1875 року, тогочасні арешти й репресії киян і українців, це звіль
нення Михайла Драгоманова з посади доцента Київського універ
ситету (за вказівкою самого царя на курорті Лівадія, Крим) із забо
роною йому праці взагалі на Україні; а надто — це екстремне 
призначення царем у час ” відвідин Києва надзвичайної комісії 
за участю міністрів імперського уряду для розгляду /української 
справи; це спішне виготовлення висновків комісії та проекту указу
і так само негайне доставления висновків комісії" та проекту указу 
на розгляд і підоис"царя~за кордон на німецький курорт в Емсі, де 
тоді лікувався знервований імператор.1

Досі мало зверталось увагу на той факт, що через неповних три 
роки після Емського указу цар видав 5 квітня 1879 р. ще один 
указ, що^нрім, як  “твердить історик, фактично «поставив в умови вій
ськового стану всю територію України», поділив ЇТ на~три генерал- 
губернаторства ^ Т о к й д Г Т ^ ^ ськоШі призначив генерал-губернато
рів до Одеси та Харкова і всю Україну поділив на три частини. На 
чолі їх поставлено трьох повноважних сатрапів — Черткова, Льо- 
ріс-Мелікова з правами головнокомандувача воєнного часу».2

1 Савченко Федір. Заборона українства 1876 р. До історії громадських 
рухів на Україні 1860—1870. Харків-Київ, 1930, стор. XII—XIII.

2 Рябінін-Скляревський Олександер. «З революційного руху 1870-х pp. 
в добу тимчасових генерал-губернаторів». За сто літ кн. 1, Київ, 1927, стор. 
156.
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Можна думати, що Емський указ 1876 р. являв собою вияв не так 
сили і успіху в наступі, як радше нщродумаїну в озлобленні самообо- 
рону^тШІОівим московським способом, несподіваним тотальним уда
ром іззаду залякати, а власну -політичну слабість видати за силу. 
Серед багатьох_лнухрішньо- і зовнішньо-політичних причин такої 
урядової алярмовости 1870-их років у нашій темі належиться по
ставити на перше~м!ьсце 'Політичне^Даїш^риохство, урядової^, д отми одної 
«офіційної народности»,3 тобто примусової русифікаїш понад сотні 
підбитих в імперію націй (а значить і загального терористичного 
режиму, під яким опинився саїм «панівний» російський народ).

«Офіційну народність» найбільш наочно-драматично заперечили 
(хоч не найбільше підірвали — це питання дискусійне) польські 
і кавказькі повстання. Чи не глибше на майбутнє діяло Українське 
Відродження у йото другій (після козацької) Ско вор о дино-Шевченків- 
с^кій історичній фазі: здобутий власними силами й коштами Кіаразин- 
ський харківський університет із «самоуправою і видавництвом, Кири- 
ло-Методіївське Б ратство. «Головна-Руеїгка Рада» у Львові, поява в 
особі Шевченка поетичного генія відродження-України, формування 
провідної української соціяльнюї верстви інтелектуалістів з їх жур
налом "Шснова» та їх організацією «Громадам  в Києві (скликаний 
нею Археологічний конґрес у Києві__1874^р. за участю учених За
ходу відкрив їм У/країну). . .  — Увесь цей «культурний» процес був 
глибоко-соціяльно підмурований постійнимрі_аіірданими заворушен
нями й бунтами українського селянства, прзщііченого безземеллям, 
тяжкими викупами‘‘землі у поміщиків (переважно неукраїнських 
чи русифікованих), високими державними податками, безправ’ям і 
т. п. Поволі ці селшіеькі заколоти вилились у фатальну для царсько- 
поміщицької імперії Українську Селянську Революцію JL902-J 9-05 p., 
що переросла на ^всешпїерську.4

Тільки яких  ̂ 3Q років перед тим вдалося російській армії при
душити надзвичайно затяжне і вперте повстання 'північно-кавказ- 
ських горців під проводом легендарного Шаміля (до-речі, в кінці 
60-х років ІДаміль перебував у Києві, див. УРЕ, т. 16, стор. 245).

Загальний деспотизм та безправ’я режиму «офіційної народности» 
посилили російський революційно-терористичний рух. Він знайшов 
собі між іншим пригожий ґрунт і бойові кадри на вулканічних те
ренах України.

До цих внутрішньо-політичних для імперії факторів додавалось 
У 70-х роках ‘загос^ІГння зовнішньо-політичних — головно участь

3 Юр. Лавріненко. Василь Каразин. Архгтект Відродження. Вид-во 
«Сучасність» 1975; про «офіційну народність» на стор. 133—38.

4 М. Туган-Барановскій. Земельна реформа. Очерк деиженія в пользу 
земельной реформы и практическіе выводы. С. Петербурґ, 1905, стор. 139.

Цызарев, Ив. «Цреддверие аґрарной революции 1905. Опыт характери
стики аграрного движения 1902 года» (моиа про полтавсько-харківські 
селянські заворушення, — Ю. Л.). Архив истории труда в России. Петро
град 1922, стор. 100.
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Росії у боротьбі великорержав за розподіл європейських володінь 
(Балканські слов’яни) Туреччини. Із Герцоговиніським повстанням 
1875 року, що згодом переросло у сербське і болгарське, виникла 
традиційна MOCKOBCbKajcngKyca — «дТОомоТуи» іТ.. взяти собі. Ро
сія оголосила війну Туреччині (1876-1877-1878). Неначе конкурент
но серед українців негайно по ч ався ~і д е йн о -політичний . рух підтрим
ки герцоговинським повстанцям, було створено навіть «український 
легіон» .̂добровільЩвГ&~^і6рано добровільні пожертви грошима (Дра
гоманов особисто перевіз за кордон якусь суму з тих пожертв, а ін
ший видатний діяч наступного руху Вільної Спілки Сергій Подо- 
лпінський цілий рік у ролі добровільця-нпомагача перебував у Гер
цеговині). ~ ~~

Російському вайскаві шлях на Балкан лежав через Україну, що 
мала стати приборканим надійни!м__запіллям війни. Але тут була 
живуча країна, що, подібно балканцям, всупереч усім утискам відрод
жувалась до власного життя, ставала саме в 70-х роках індустрі- 
яльно-хлібоїробським продуктивним тереном Сходу Европи, приваб
лювала значні капіталовкладення Заходу. Росла, але не для себе.

За таких обставин раптовий приїзд у Київ царя і Емський указ 
деіщо нагадують того щедр шс ь к or о губернатора, що «в’їхав у місто 
і заборонив науки», а побачивши течію річки, сердито наказав: «no- 

звернути назад!» На відстані сотні років можна жартувати. Але в 
jj)70-x роках киянам і провідній верстві українців було не до жар
тів: близько 60% верхніх соціяльних верств України були росіяни 
або русифіковані, укрaiHCb1S ~ йк д а~ русифіковане шкіль
ництво, освічений українець значюїо^маиже~те саме що чрусифікова- 
нийГСвідеті^краІнці, що не піддавались русифікації, чинили їй опір, 
іійли на сибірську висилку або й на" загибель. Особливо "ретельною 
жорстакістю^еітресіи'вславився одеський генерал-губернатор Тот- 
лебен. . .  Навіть селяни масово переселялись на Оиібіїр та в Середню 
Азію, почасти в СІЛА. Серед діячів Українського. Відродження був 
справжній страісіГза себе і за,_Україну. Цей страх пізніше висловив 
Микола Ковалевський у промові на зборах одного київського укра
їнського «гуртка політиків»: «Коли ми зараз, не гаючись, і то зав
зято, запекло не візьмемось до^роботи, тю^^рез^Ж^літ^Україна буде 
трушкгЬг(про це далі)Г ’ ■

Д о“ро^тТРізялись. Не так дуже численні — зате «луччі» люди 
України. На щастя, в українському проводі стали два-^цуже визначні 
ерудитні ідейні і чесні уми й характери: Во^^ойшімр-^Антонович — 
«культурник» і еволюціоніст у засобах з обережною тактикою і 
Михайло Драгоманов — «політик» хоч теж еволюціоніст, але акти
віст у засобах і з радикальною тактикою контрнаступу та ідейно- 
політичних рейдів у запілля ворога, у російський та ̂ особливо неро
сійські народи імперії. Різані У СВ01Х рішеннях про засоби дії Анто
нович і Драгоманов малй/одну мету — перемога Україттетоспт Від

5 Дорошенко Дмитро. Історія України 1917—1923 років, том 1. Ужгород,
1932, стор. 343.
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родження^як н а д рядовим так і соціялістично-революційним центра
лізмом і тероризмом, знешкоджеїшяГ^мського__]Ука5у. Коло «ста
рої ГромаДй» ^ в ^ 'и л а с ь  «молода Громада». Ріжниці в засобах та 
ідеологіях були великі. Дле, дякуючи подивугідніїй всеохопності, 
терпеливій далекозорості Антоновича, в ході боротьби поглядів у 
дискусіях витворилась, об ективно беручи, орна загальноукраїнська 
стратегія одночасности двох шляхів боротьби: активщіто^легалізму 
культурної ^української праці —  і нелеґального^оялмкзілізму порів
няно більш масової політичної праці.

Спільна дія почалась із того, що київська і одеська «Громади» 
утворили «Комітет 12-ти». Цей Комітет ухвалив делегувати Драго- 
манова за кордон̂  утворити перший новочасний український еміґра- 
ційно-політичний центр з журналом «Громада» і власним видавниц
твом, фінансово шдтдимувати той центр з України. Цікава й багата 
історія наступних дискусій наді анального лібер а л-соція ліста Дра- 
гоманова і націонал-демократа — радше консервативного Антоновича 
не входить у завдання цього огляду.6 У всякому разі напочатку ор
ганізаційно діяли разом ті два крила українських сил: оборонне в 
тактиці крило гуртків «культурників» —  і наступальне в тактиці й 
стратегії крило «гуртків політиків». Крило «політиків» переходило 
в політичну контратаку "способом окремої української організації 
руху «В^ьноГ^Сділки» (так названо' видану^іЩ ож~^Іш жкою про
граму руху^'з наміром спільног(Г^Я55бльн5го фронту діячів інших 
понеїбЗїених народів р о сійсь коГТмпер ії. вільна Д^пілка підіймала та
кож пї®їб5~^мократичного гуманного соціялізму, поступово від- 
межовуючись'1від’'~сдцЬші^у росшськогоТ” здебільша догматичного, 
централістичного і терористичного.

II. Українські гуртки політиків як низова організаційна мережа
руху «Вільної Спілки»

Історію «гуртків політиків» у їх цілості ще не досліджено, як 
окрему тему. Михайло Грушевський твердить, що термін «гуртки 
політиків» існував ще в час їх поширення в Україні.7 Вони мають 
свою передісторію ще перед Ем с^им  указом 1876 р. Помимо /^Това
риства об'єднаних слов’ян» т$/ КириЗхо^Методіївського Брат
ства, що їх Драгоманов зараховує до традиції руху Вільної Спілки, 
хронологічно ближчими до руху були гуртки в Києві _185.9_і_ 1869 
року. «Українські студенти, — пише Драгоманов, — в Києві твори
ли уже в 1859 році окремий національний гуртокт що дбав про роз
виток української мови та літератури і бажав самостійного стану

с Житецький П. «З історії київської української Громади». Записки НТШ
(Львів), 1913, том 116, стор. 177—189.

7 Грушевський Михайло. З починів українського соціалістичного руху . 
Мих. Драгоманов і Женевський соціалістичний гурток. Відень, 1922, стор. 97. 
(Далі посилання скорочено: Грушевський).
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української нації між польською і великоруською» . . .  «В 1869 ро
ці у Києві утворилось декілька таких гуртків. В один із них було 
закликано і мене.»8

В тих київських гуртках діяли і «культурники» і «політики», во
ни належать радше ,до історії «Громади», але також до передісторії 
«Вільної Спілки» з її вже окремими «гуртками політиків». На по
чаток мені вдалось зібрати факти про 15 «гуртків політиків». Не
писана історія їх багата деталями. В загальному вони займались 
вищою політичною самоосвітою, нелеґално доставляли із-закор- 
дону українську і світову політичну літературу, поширювали її та
кож і серед населення України, творили свої підпільні книгозбірні, 
«'Українську касу» для допомоги політвгязням, провадили пропа

ганду також серед селянства, влаштовували -свої внутрішні диску
сійні зібрання, виробляли проекти політичної програми руху, зби
рали гроші на утримання свого еміграційного політичного центру в 
Женеві, подекуди пробували влаштовувати свої підпільні друкарні, 
постійно мали клопоти з поліційними репресіями. . .

Далі надаю, нумеруючи умовно, за хронологічним порядком, наз
ви гуртків з мінімальними даними про них:

1. Політичний гурток Леоніда Смоленського і Володимира Ма
льованого^ Одесі (від початку 10-х років і далі). Це той гурток, що 
його відвідав Драгоманов перед своїм о-статочним виїздом на емі
грацію; у цій зустрічі (крім Смоленського і Мальованого) брав участь 
у ролі гостя і Желябов.9 Тут додатково опеціяльно, мабуть, 'було 
обговорено плян праці та фінансової підтримки ем^ґраційно-полі- 
тичного центру з власним видавництвом. Пізніше цей Одеський гур
ток зібрав і передав Дратоманову за кордон «кілька тисяч рублів 
на видання журналу «Громада»; окремо зібрав гроші на виховання 
дітей висланого на Сибір Мальованого, а ще пізніше — гроші на 
щорічну пенсію в 400 рублів вдові Драгоманова».10 Мальований за
ходився творити в Одесі підпільну друкарню, для якої М. Павлик 
робив закупи друкар, приладдя (М. Грушевський, стор. 51). Гур
ток поширював «Громаду».11

2. Гурток Панаса Михалевича в Єлисаветі (1879-84). Переправ
ляв шз-закордону нелеґальну українську політичну літературу. До

8 Михайло Драгоманов. «Автобіографія». Вибрані Твори, том І. Прага. 
1937, стор. 59, 64. (Далі посилання скорочено: Вибрані твори).

9 Софія Єгунова-Щербина. «Одеська Громада кінця 1870-х років. Спо
мини». За сто літ, кн. 23 (Київ), 1928, стор. 190.

ю Чикаленко Євген. Спогади (1861—1907). Нью-Йорк, УВАН, 1955, стор. 
14—80, 208. (Далі посилання скорочено: Чикаленко).

її  Левіинський Володимир. «Драгоманов і драгоманівці у світлі австрій
ських тайвих документів». З минулого, збірник т. І. Варшава (Український 
науковий Інститут), 1938, стор. 9—29. (про кольпортаж женевської «Громади» 
шляхом через сх. Україну, не Галичину — у російському війську стор. 19. 
про одночасні арешти «вільно-спілковців» у Львові і Києві стор. 20).
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речі, члени гуртка Карпенко-Карий і Микола Садовський при
служились до відродження Українського театру. Гуртовим листом 
до видатних учених філологів Костомарова і росіянина Пипіна гур
ток спричинився до появи у «Вестнике Европи» їх статтей в захист 
від заборон української мови. В числі членів були Є. Чикаленко, 
Іван Липа. (Чикаленко, цитоване, стор. 96-101, 197).

3. Гурток політиків Вол. Мальованого в Х аркові (1883-85). Сприяв 
організації першого Земського з'їзду в Харкові і наступному утво
ренню «Земського Союзу», що його Мальований, мабуть, розглядав 
як крок і резерву для повното оформлення українського політич
ного товариства «Вільна Спілка». Після успішної втечі із Сибірської 
висилки Мальований зібрав земські матеріяли до програми т~ва 
«Вільна Спілка», пробрався нелегально до Женеви з наміром при
скорити спільно з Драгоманов им складання програми «Вільної Спіл
ки» і видання її окремою книжкою. (Чикаленко, ст. 128-36, 148).

4. Політичний гурток Олени Доброграєвої на Ж іночих курсах у  
Києві (1883-?). Ідеалістично настроєні члени його, переважно дів- 
чатачкурсистки, із якимсь аж нервовим надривом бралась провадити 
політичну працю на глухих збіднілих селах, виїжджаючи туди вчи
телювати. Гурток домагався о б’ єднання ̂ Днщих подібних гуртків в 
одну більшу організацію. Олена, мріючи побачити Драгоманова, по
їхала за кордон лікувати туберкульозу, але десь там померла, не 
добравшись до Женеви.12

5. Гурток студентів медичного факультету Київ, університету під
проводом Памфила._Яценка (1883-1885). За свідченням Марії Бе-
ренштам-Кістяковської, «першим прийняв політичний напрям Дра
гоманов» . . . ,  «вносив свої вклади у справи, зв’язані з Драгомано- 
вим од нього ж  таки мав і літературу, що видавав Драгоманов у 
Женеві, а пізніш у Львові». Сам Микола Ковалевський допомагав 
гурткові Яценка порадами і зв’язками з Драгомановим. Гурток утво
рив свою нелегальну книгозбірню, а також «Українську Касу» до
помоги політв’язням, (під новим іменем — Український Червоний 
Хрест — ця популярна форма діяльности леретривала аж до 1960-их 
років. УРЕ, т. 14, стор. 445). За одним жандарським донесенням ви
ходить, що член гуртка Кирило Носенко в 1883 році їздив до Бео- 
граду, де був заарештований, пізніше він же доставив із Румунії 
«чотири тюки» політичної літератури. Гурток Яценка брав участь у 
відомих студентських заворушеннях 1884’ р. в Києві, поплатившись 
за це арештом кількох своїх членів, включно з Яценком і Носенком. 
Відомий російський діяч і літератор Іван Аксаков писав тоді у газеті 
«Русь» (ч. 20 за жовтень 1884): «Враження, яке зробили київські по
дії на всю Росію, було величезне».13

12 м. Беренштам-Кістяковська. «Українські гуртки в Києві». За сто літ, 
кн. З, 1928, стор. 206, 210, 225. Про подібні гуртки також пише Софія Русова. 
«Мої спомини з 1879—1915 рр.» За сто літ, кн. З, стор. 147—205.

13 Назаревський, О. «Ювілей Київського університету. . .  1884 року». За 
сто літ, кн. 2, 1928, стор. 249.
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6. «Гурток 13-ти» в Петерпурзі (1883-1890) знаний ще як «Укра
їнський гурток соцгялістів-федеуалгстгв». Тринадцятку складали 6 
студентів із Пр ав об ер ежної-4-~7~~студ ентів із Лівобережної України, 
що ;вчилися в університеті- та інших вищих школах Петербургу. 
«Гурток 13-ти» належить до визначніших гуртків політиків як своєю 
діяльністю, так і власною «Програмою», зв’язками з^Драгомановим, 
але також і тим, що, бувши законспірованим і малознаним для су
часників, мав сенс залишити для майбутнього певні джерела про 
себе. Отже, мав рацію член гуртка Мих. К. «Василев твердити у 
своїм писанім уже перед смертю огляді діяльности й програми гуртка: 
«Гурток був цілком законспірований, і хоч .поліція декого з членів 
гуртка заарештовувала, але все таки існування «Гуртка 13-ти», як 
центральної (політичної, — Ю. Л.) організації петербурзької україн
ської молоді, зосталося невідомим як для політичної поліції, так і 
для загалу українського земляцтва» . .. «Гурток заснувався восени 
1883 року і виробив свою «Програму» (докладний переказ її у праці 
Василева, стор. 151-157)...» На думку Василева, це «трохи чи не 
єдиний документ, який свідчить про напрямок організованої укра
їнської молоді на протязі 1883-1889 років» ..  .14 Гурток помагав Дра- 
гоманову не тільки збіркою грошей для центру руху, а й надсшікою 
книг для наукової праці Драгоманова. Член гуртка Дмитро Іван. 
Петровський виїхав до Львова восени 1885 і звідти почав листування 
з Драгомановим. З листів Драгоманова робив копії, які повіз до 
Петербургу, а оригінали лишив Іванові Франкові у Львові для збе
реження. Петровський вислав Драгоманову програму гуртка і одер
жав зразу ж  «Зауваги» Драгоманова на програму гуртка.15

Утримуючись від переказу програми «Українського гуртка соці- 
ялістів-федералістів» з огляду на межі цього есею і доступність її 
викладу Василєвим, зазначу тільки, що гурток провадив інтенсивну 
освідомчу роботу серед численної української молоді Петербургу, 
мав зв’язок з гуртками інших національностей столиці імперії.

7. Гурток «медико-технологів» у Петербурзі (90-ті роки). Доклад
ніших даних "про нього покищо не вдалось розшукати. Мих. 
Василєв, як очевидець твердить: «1888-1889 pp. всі засновники
гуртка 13-ти, закінчивши освіту, виїхали в Україну, після чого в 
Петербурзі діяв гурток молодшої ґенерації «гурток медиків-техіно- 
логів» {цитована 'праця Мих. Василева, стор. 148). Потребує пере
вірки можливе припущення, чи не була причетна до цього гуртка 
Марія Федосіївна Ветрова (1870-97), козацького роду з Чернігівщини, 
що вчилась тоді на Вищих Жіночих Курсах у Петербурзі, поринула 
в роботу нелегальних гуртків, переховувала і поширювала неле
гальну літературу, потрапила у в’язницю. Тут вона, розпачливо бо
ронячись від ївалтівницьких спроб тюремного наглядача, облила

14 Василєв Михайло. «Причинок до історії українського руху в Росії». 
Записки НТШ (Львів), кн. 2, 1912, стор. 147, 149.

і» Михайло Драгоманов. Листи до Івана Франка та інших (1881—1896). 
Львів, видав Іван Франко, 1906, стор. 120—26, 190.
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себе гасом із лямпи і спалила. Цей факт сколихнув студентів, по 
всій імперії відбулись протести, в тому й у Києві, де Ветрова від
відувала раніш Лесю Українку. Вчинок Ветрової мимоволі асоцію
ється з словами в 'одній поезії тогочасній: «Ти мене убити можеш, 
але жити не примусиш». Зворушливий некролог про Марусю, «укра
їнську радикалку»,помістив поет Микола Вороний у франківському 
журналі «Життє і Слово» (1897, ч. 6, стор. 169-170). Незалежно від 
питання приналежностей Марусі Ветрової до котрогось із українських 
гуртків політиків її трагедія належить до загального клімату атмос
фери доби тих гуртків.16

8. Київський гурток «молодших політиків» (заснувався, імовірно, 
2885-8Я)--яіереважно із студентів юридичного факультету Київ, уні
верситету, продовжував засновану гуртком Яценка «Українську ка
су» допомоги українським плітвя’зням, що з ними члени гуртка про
вадили також особисте листування незалежно від попереднього з 
ними знайомства чи незнайомства. Як свідчить сучасниця Марія Бе- 
ренштам-Кістяковська, гурток зібрав добру нелеґальну книгозбірню, 
що існувала років 9-10, а потім була передана якомусь іншому гурт
кові. Члени гуртка мали в тій книгозбірні також західноєвропейські 
твори Дрепера, Бокля, Тейлора, Леббона, Токвіля, Мініє, Гейсера, 
Міля, Лясаля, а з українських — Костомарова, Миколи Зібера, а 
найбільше Драгоманова. Допомагав у цьому ділі Микола Ковалев- 
ський, а пізніше й Богдан Кістяковський. Статті цікавіших авторів, 
як от Зібера, члени гуртка вирізували й підшивали для бібліотечки 
в окремі теки. Була спроба гуртка організувати підпільну друкарню, 
вже були дістали для неї літографський камінь, але як поліція 
наскочила з обшуком — встигли викинути той камінь за вікно. (Бе- 
ренштам-Кістяковська, там само).

9. Київський «гурток драгоманівців» (1886-91) складався з тала
новитої молоді, з якої пізниїїІГ; вийшли публіцисти (Кость І. Араба- 
жин, по матері родич російського письмєнника-симв оліста Ан
дрея Белого), громадські діячі (А. В. Верзило® — пізніше черні
гівський городський голова, співробітник першої по зм’якшенні за
борон українського друкованого слова української щоденної газети
«.Громадське Слово»); Микола Лаппо-Данилевський, юрист, С. А. 

Котляревський, Аполінарій С. Маршинський пізніш управитель ка
зенної палати в Петербурзі; Антін С. Синявський пізніш відомий 
український економ-географ і діяч ліберального ТУП. Заходами 
головно Богдана Кістяковського — пізніш міжнародної слави со
ціолога — цей гурток став об’єднуючим центром для інших «драго- 
манівських» гуртків, а також для іншонаціональних гуртків полі
тиків, що діяли тоді в Києві (литовський, білоруський, польський) 
при чому утворився так званий «Об’єднаний Центральний Гурток», 
про який буде далі. Гурток обговорював Драгоманівську програму 
«Вільна Спілка», систематично доставляв із-за кордону нелеґальну

16 Спогади про Лесю Українку, збірник. Київ, 1963, стор. 329, 484—85.
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українську літературу часом з ризиком для життя. 1889 року гур
ток майже весь був виарештуваний одночасними заходами австрій
ської і російської 'поліції. Членів гуртка (Кістяковського та братів 
Є. і О. Деген) заарештувала польсько-австрійська поліція у Львові, 
куди вони поїхали відвідати Ів. Франка та інших радикалів Гали
чини. В Києві було (одночасно!) заарештовано К. Арабажина та А. 
Синявського, а також членів литовського, білоруського та польського 
гуртків. В обвинувачанні твердилось, що заарештовані були членами 
«сообщества, поставившего себе целью ниспровержение существу
ющего строя и установление в России федеративной социалистичес
кой республики». Серед арештованих не було провокаторів, на «слід
стві всі вони тримались добре, також збігом щасливих обставин суд 
не відбувся і справа обмежилась адміністративними карами, як звіль
нення з університету, висилка з Києва, тощо.17

10. Об'єднаний Центральний Гурток у Києві (1888-?) це — вияв 
змагань знизу ширше організаційно завершити рух Вільної Спілки 
включно з гуртками інших поневолених націй імперії — литовського, 
білоруського, польського. . .  Доступні мені матервяли про цей гур
ток недостатні і нечітко відрізняють його від вищеописаного укра
їнського «гуртка драгоманців» (під ч. 9). За свідченням Антона Си
нявського, (там само) Кость Арабажіин (мабуть член обох українсько
го і «Об’єднаного» гуртків) склав програму (мабуть, для обох гуртків) 
з тезою спільної з іншими поневоленими народами імперії боротьби 
проти імперського централістичного деспотизму та вимогою соціяль- 
ного законодавства. (Скупі згадки про Об’єднаний гурток є в цито
ваних спогадах М. Беренштам-Кістяковської та Антона Синявського).

11. «Марксистський» гурток Богдана Кістяковського в Києві
(1892-93). ---------

Репресії над «гуртком драгоманівців» (ч. 9) сприяли еволюції ча
стини його членів, зокрема Б. Кістяковського в напрямі марксизму. 
Звільнений послідовно з Київського і Харківського університетів — 
Б. Кістяковський улаштувався в університеті Дорпату (1891). Тут 
був сильний німецький вплив, тому для зменшення того впливу ро
сійський уряд допускав на Дорпатський університет звільнених з 
інших університетів. В Дорпаті Кістяковський застав марксистський 
гурток, керований прибулим із Женеви польським євреєм Лесник. 
В тому гуртку читали «Капітал» та інші твори Маркса. Кістяков
ський зразу пристав до гуртка захопився Марксом і на вакації вліт
ку 1892 року приїхав у Київ «готовим марксистом». Тут він засну
вав «марксистський гурток», в якому брали участь Павло Тучап- 
ський, пізніший член УСД та співзаоновник РСДРП і Іван Саммер, 
пізніший більшовик і член уряду УРСР 1919-20 р. Марксистський 
гурток Кістяковського спричинився до перекладу на українську мову 
Ерфуртської програми Німецької Соц-Дем. Партії (1891) p.), видру

Синявський Антон. «Із споминів про Б. О. Кістяковського». Записки 
Соціяльно-Економічного Відділу УАН, том І. Київ, 1923, стор. XL1I—XLV.
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кував її за свої кошти в Павлика в Коломиї та перепачкував у під
російську Україну.18 (Микола Скрипник у своїй автобіографії пише, 
що читав її як «галицьке видання», очевидно не знав про існування 
українського марксистського гуртка Кістяковського).

Кістяковський наче перекидав місток від марксизму українських 
інтелектуалів (М. Зібер) до соціял-демократичного руху української 
інтелеґенції. Але якраз на цьому многозначному історичному пере
ході узяв під сумнів марксизм взагалі, виїхаїв довершувати освіту на 
Захід, став -видатним ученим-соціологом і здобув собі світове ім’я 
своєю працею «Суспільство і одиниця»

Повернувшись із Заходу, Кістяковський 20 літ іде проти течії, 
воюс на два старі фронти «Вільної Спілки» — проти царського дес
потичного безправ’я і проти російського догматичного культу марк
сизму та революції.

В особі Кістяковського (як і Лесі Українки) дійсний інтелектуал і 
дух «Вільної Спілки» ідейно переміг 'всеросійського різночинця-Анте- 
ліґента з його культом марксизму і революції.

12. «Наймолодший гурток драгоманівців» у  Києві (1888-1896) 
заснований дочкою Миколи Ковалевського — Галею Ковалёвською, 
один лист якої ще з часів їГ~дйтинства до матері Марії Павлівни 
Ковалевської на сибірську каторгу повністю цитує Джордж Кенан 
у своїй відомій книжці «Сибір і вигнанська система»19. Членами 
гуртка були між іншими Леся Українка, (Іван Стешенко, Павло 
Тучапський, Кость АрабажинГ Напочатку душею гуртка була при
ятелька Лесі Українки Галя Ковалевська, а її батько Микола Ва
сильович Ковалевський сам керував працею гуртка. Леся Українка 
дуже шанувала Миколу Ковалевського — освіченого і мудрого ке
рівника на місцях цілого руху політичних гуртків «Вільної Спілки». 
У своїх «Спогадах про Миколу Ковалевського» Леся пише:

«пригадую тільки одну його промову, де він говорив нам, що ми 
повинні якомога швидше і завзятіше братись до роботи серед 
українського народу, підтримувати і розпалювати в ньому націо
нальне самопізнання, поки воно до решти не згасло, бо воно й 
так ледве блимає. Робота ця мала бути леґальна і нелеґальна, 
при помочі друкованого і усного слова, при помочі всяких заходів, 
окрім крутійських і терористичних. «Коли ми зараз, не гаючись, 
і то завзято, запекло не візьмемось до роботи, то через 20 літ 
Україна буде трупом!» Ця фраза лишилась мені в пам’яті й досі, 
певне через те, що тоді вона зробила велике враження на нашу 
громадку. Промовлена вона була з таким щирим переконанням, з 
таким болем, з таким електризуючим поглядом, з таким тремтяче 
поривистим жестом, що після неї ми хвилини дві-три сиділи, як 
загіпнотизовані. Далі знялись розмови палкі та хаотичні, серед

is Василенко Н. «Академік Богдан Олександрович Кістяковський (1920)». 
Записки Соц-Економ. Відділу УАН т. І. Київ, 1923, ст. VII—XLI.

19 Kennan George. Siberia and Exile System. Vol. 2. New York, 1891. 
стор. 215.
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яких інший надто завзятий промовець вилазив на стілець або й на 
стіл, імпровізуючи тим собі трибуну, — в таких випадках М. В. 
смикав палкого оратора за полу і просив дати води, аби вгасити 
«пожежу красномовства», такі жарти нікого не ображали, а тіль
ки зносили яснішу, спокійнішу ноту щирого гумору в наші до
волі безладні дебати. Хто зна, коли скінчились би в ту ніч наші 
розмови, якби один з присутніх не положив їм кінця гучним 
акордом 12-ої сонати Бетовена. Останні згуки Бетовееського presto 
зустріли весняне світання.. .»20

Члени гуртка поширювали журнал УРП «Народ» писали до нього. 
Члена гуртка Павла Тучапського за поширювання галицького жур
налу «Народ» було заарештовано й вивезено з Києва на північну 
висилку. Із цього «наймолодшого гуртка» родився гурток Івана Сте- 
шенка.

13. Гурток Івана Стешенка у Києві почав формуватися, мабуть, у 
1893 році. У зв’язку з ним Н. Григоріїв пише таке:

«На Наддніпрянщині український рух в початку 90-их років поз
начився збільшенням таємних організацій . . .  виділенням із старої 
«Української Громади» Київської Студентської Громади під прово
дом Івана Стешенка, яка прилучилася до «соціалістів- драгоманів- 
ців». З  того злучення склалася організація «Молода Україна», яка 
після донесень київської жандармерії року 1896 мала вже 22 громади 
й 438 членів, що пропагували «соціялізм та політичний -сепаратизм. 
Назовні ж  український рух  немовби не існував. Все було заборо
нено: мова, книжки, театр, товариства.»21

Непотверджена джерелом думка Н. Григоріїва про «великий гур
ток» Івана Стешенка найшла потвердження у свідченнях Дмитра 
Антоновича і архівних дослідах Осипа Гермайзе.21*

20 Леся Українка. «Спогади про Миколу Ковалевського». Твори том XII. 
Нью-Йорк, 1954, стор. 31. (Стереотипне перевидання харківського видання 
Творів у в-ві «Книгоспілка»).

21 Григориїв Н. «Доба Драгоманова», М. П. Драгоманов. Вибрані твори, 
том І, Прага, 1937, стор. 28. Порівняй
Осип Гермайзе. Нариси з історії революційного руху на Україні том І: 
Революційна Українська Партія (РУП). Київ, 1926, стор. 57—58, 42.

2іа Дмитро Антонович, мабуть у ролі очевидця, свідчить: «Ціла студент
ська громада в Києві 1893-94 років під проводом Стешенка настроїлась 
проти виключного культурництва і аполітичности українського руху і за 
прилучення до політичного радикалізму. Правда, скоро в колах тієї ж  
молоді зломилася супротивна течія, що пішла проти драгоманівського 
радикалізму». (Дм. Антонович. «Сторінка з історії української політичної 
думки». Робітнича Газета, Київ, 1918, ч. 355. Цитовано в О. Гермайзе, стор. 
42)

Про «Молоду Україну» Гермайзе подає таке таємне повідомлення Де- 
партменту Поліції з Петербургу в жовтні 1900 року: «по полученным све
дениям в 'начале текущего года в Галиции, гор. Львове, образовалась по 
инициативе киевських сепаратистов новая организация под названием 
«Молодая Украина», поставившая себе целью отделить Малороссию от
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Коли лишається недоведеним твердження Григориїва про пряме 
відношення гуртка Стешенка до «Молодої України», то зате дове
дено, що із співпраці в цьому гуртку Стешенка і Лесі Українки за
родилась у 1896 р. «Група Українських Соціял-Демократів (УСД), 
проваджена Лесею Українкою.22

14. Гурток «молодих українців» (на переломі 80-90-их років). Про 
нього свідчить Володимир Дорошенко: «З кінцем 80-х років (діють) 
Борис Грінченко і Трохим Зіньківський два молоді енергійні діячі 
з небуденним публіцистичним хистом. Вони піднесли протест проти 
українофільства ш національного гермафродитизму. У цьому дусі 
виробляють вони програму діяльности «свідомих українців», кругом 
котрої об’єднується значне коло тогочасної української молоді» .. .23

Пізніший диспутант проти Драгоманов а Грінченко в цій програмі 
ще не зовсім розходиться з «Вільною Спілкою». Тут написано: «Ми 
яко космофіли, що любимо усіх людей. . .  повинні бути націона
лами і передусім дбаємо про те, щоб дати своєму народові волю на
ціональну . . .  розбити російські кайдани і визволити усі російські 
народи з-під гнітучого їх деспотизму і централізму. . .  ми поста
вимо нашу справу так, що вона не залежатиме від сьогочасних об
ставин; своєю істотою і моральною силою ми знищимо ці обстави
ни . . .  Україна російська і Україна австрійська однаково нам рідні, 
бо ідеї духа на два шматки розірвати не можна». Автори плянують 
друкувати книжки в Галичині і переправляти їх в підросійську ча
стину України.24

У цій програмі «молодих українців» відчувається чіткіший курс 
на самостійність і застереження проти компромісів Драгоманова з 
російськими «земцями» з метою коституційно-федеративної реформи 
імперського ладу.

15. «Буатство Тарасівців» (початок 90-х років). Виникло з ініці
ативи чотирьох чоловіка, які в 1892 році відбули під Каневом на мо

Российской империи на федеративных началах. В августе сего года при
езжал из России в Женеву, в качестве депутата, быший -студент Харь
ковского Технологического Института Михаил Александрович Русов для пе
реговоров с эмигрантом Антоном Ляхоцким (керівник української друкарні 
Женевського центру, — Ю. Л.) относительно печатания в Женеве журнала 
«Молодая Украина», так как главари малороссийской партии признали 
необходимым придать своей литературе более революционный характер, 
а по австрийским цензурным условиям печатание изданий с подобной 
окраской представляется невозможным». (Осип Гермайзе. Нариси з історії 
революційного руху на Україні. Том І Революційна Українська Партія 
(РУП). Київ, 1926, стор. 57-58).

22 ю р. Лавріненко. «Українська Соціял-Демократія (Група УСД) і її 
лідер Леся Українка». Сучасність (Мюнхен), 1971: травень (стор. 68—86), 
червень (стор. 56—71 ),липень (стор. 132—150).

23 Дорошенко Володимир. Українство в Росії. Новіші часи. Відень, 
накладом СВУ, 1917, стор. 27—28.

24 «Profession de foi молодих українців». Правда (Львів), 1893, стор. 
201—207.
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гилі Тараса Шевченка зустріч як «установчий з’їзд» Братства. Брат
чики (між ними, мабуть, Іван Липа і Миокла Міхновський) «склали 
обіцянку все своє життя працювати, щоб виконати заповіт Тараса 
Шевченка». Братство мало свої організаційні клітини, крім Харкова 
(де ітц іятива зародилась), також у Полтаві, Чернігова, Одеса. 1903 
року поліція викрила транспортування тарасівцями нелегальної 
літератури із Львова до Х аркова. . .  у в’язниці найдовше просидів 
Іван Липа — людина дуже спокійна та стримана, але найактивніша 
в органіїзаційній праці».25 В недослідженій історії «тарасівців» певне 
те, що вони, як і «вільноспілковці», «ставили український культур
ницький рух на ґрунт політичний». Але, як і «молоді українці», вони 
являють собою перехід до нової формації з імперативом самостій- 
ности.

Очевидно, можна скорочувати або збільшувати вищеподаний при
близний 'ОПИСОК чи корпус «гуртків політиків» — низової мережі 
«Вільної Спілки» і ще можна додати:

1. «Гурток молоді в Чернігові» кінця 80-х pp. за участю Михай
ла Могилянського (О. Гермайзе цитована праця, стор. 38). Цей гурток 
нелегально діставав журнал галицької УРП «Народ», твори Драго- 
маїнова.

Глибоке помічення Могилянського у його спогадах «В 90-е годы». 
Тоді для мене «Драгоманов явився надійним провідником між Сціллою 
доктринерського абстрактного космополітизму, що закривав очі на 
реальну дійсність, — і Харібдою вузького націоналізму». («Былое», 
1924, ч. 23, .стор. 135).

Гурток« К онкордія» r Цорпаті (90-ті роюи): в його етнічно-міша- 
ному складі були українці: Б. Кістяковський, Михайло П. Косач 
(брат Лесі Українки), Галя М. Ковалевська та інші. В гуртку дис
путували «тодішній процес переходу від народницького до марк
систського соціялі'зму . . .  читали літературу радикальео^соціялістич- 
ного руху, що його очолювали Іван Франко і Мих. Павлик» у Га
личині. (Захар Френкель. «Спогади про роки студентського життя 
в Дерпті, 1890 — 95». 36. Спогади про Лесю Українку. Київ, 1963, стор. 
278 Y  279).
( Зу «Братство Приютгіно» (1882—?): ще глибше в російському світі 

головно в Петербурзі з кількісною перевагою росіян і русифікованих. 
Із цього гуртка, між іншим, вийшоїв пізніший ешіВ'Засно>віник -і пер- 
ший президент Української Академії Наук 1918 p., видатний учений 
Володимир Іванович Вернадський, який «іще з юности був знайомий 
з творами Драгоманова», а при зустрічі із Др агомановим у Парижі 
вони «зійшлись зразу і дуже близько» (Георгій Вол. Вернадський. 
«Братство Цриютино». Новый Ж урнал, Н. Й., 1968, ч. 93, ст. 168).

«Конкордія» і «Приютино» згадую як приклади позаукраїнського 
засягу руху гуртків Вільної Спілки.

25 м. Б. «Український рух серед харківського студенства 1890-х років». 
З минулого, т. II, зб. Варшава, 1939, стор. 23—24, 26.
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Коли св 1920-х роках Мих. Грушевський розпочав в УВАН чи
малу {працю збирання ji публікації даних про ^українські (гуртки 
взагалі і політичні зокрема, то тепер такі публікації трапляються 
тільки випадково. Одна з них: І. Романченко. «Драгоманшвська ор
ганізації». Літературна Україна, 28. IX. 1971, стор. 4. Базуючись 
на даних фонду Львівської бібліотеки Академії Наук УРСР, автор 
пише: «Про існування драгом анських організацій -на Україні свід
чать два збірники під назвою «Вісник Драго мані в ської організації» 
(ч. 1, 1896 і ч. 2, 1897). І це все. Ставши на тюріг, автор не посмів 
оглянути заборонену хату.

В обмежений розмір цього есею не -може вміститися довідка про 
всі більш-менш аналогічні -складники руху Вільної Спілки в під- 
австрайсько-сидпольській Західній Україні (Галичина), хоч хроно
логічно вони виникли тут не без впливу Драгоманова чи не раніше: 
Українські соці ял іістичні брошури видані 1875 р. у Відні Остапом 
Терлецьким (лідер української студентської громади у Відні); їх кон
фіскація австрійським урядом,26 «Соціялістичний процес над україн
цями у Львові 1878 року; українсько-польський спільний «Робітни
чий Комітет» у Львові 1878-80, що видав дві програаурово-'со'ціялістичні 
брошури Івана Франка. З цих брошур видно, що фундатори «Робіт
ничого Комітету» задумали утворити «Польсько-українську Робіт
ничу Партію» як федеративну спілку -соціялістів усіх народностей 
Східної Галичини (українці, «поляки, євреї). В написаній Франком 
і виданій брошурою «Програмі соціялістів польських і русинських» 
зазначалось, що ікожна національно-етнічна труїла партії зберігає 
повну автономію і ісвободу дії. Та незабаром польські партнери на 
чолі з Ламанським .перевидали програму як чисто польську вже за 
назвою: «Program sociyalistów polskich Wschodniej Galicy і» (Женева, 1881). 
Із цим «федеративна спілка соціялістів усіх народностей Східної 
Галичини» вмерла. Українці, вклавши в цей почин багато енергії і 
часу, зробили із гіркого досвіду висновок пером Івана Франка: «тіль
ки сіючи на власній ниві, можна доробитися власного хліба.»27 До 
такого ж висновку одночасно прийшов на підставі аналогічного до
свіду з російськими соціялістами М. Драгоманов.

1890-т року цю «власну ниву» здобуто у вигляді цілком неза
лежної Українсько-Русинської Радикальної Партії, потім Українсь
кої Радикальної Партії (УРП). Вона підвищила в 'підросійській ча
стині України «цікавість до Галичини, що на кінець 90-х років пе
рейшла у справжнє захоплення.»28 УРП служила західно-українсь
ким крилом і базою руху Вільної Спілки.

26 Левинський Володимир. Початки українського соціалізму в Галичині. 
Торонто, 1918, стор. 8—9.

27 Іван Франко. Молода Україна. Ч. І: Провідні ідеї і епізоди. Львів,
1910, стор. 34, 35.

28 Тучапський Павло Из пережитого. Одеса, 1923, стор. 30—31.
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ДІрагомаїншвська універсальна ідея Вільної Спілки, -загортаючи 
усю тьму-тьмущу проблем східно-середньої і південно-східної Ев- 
ропи, істаївила одначе тершим (практичним завданням національне са
мовизначення соціалістів українських та інших недержавних наро
дів. Як пряма антитеза до «Комуністичного Маніфесту» — Вільна 
Спілка брала в основу не класову боротьбу чи диктатуру, а прин
ципову політичну, закріплену конституційно свободу людини, гро
мадянина, нації в противагу до централістичного соціалізму, вели
кодержавних націй, насамперед .російського і німецького. Дуже ці
каво виглядає підсумок перших кроків і досвідів Вільної Спілки у 
капітальній праці Драгоманова «Историческая Польша и велико
русская демократия» (1882), яку він вважав за аналітично-підготов- 
чу студію для синтези програми «Вільна Спілка.»29 Драгоманов пише:

«насамперед організувались цілком окремо від «русских» соціалі
сти українські, що почали з 1875 року друкувати свої видання у 
Відні, потім у Женеві і Львові. З 1878 р. з’являються соціялістичні 
брошури «нових польських соціялістів». Близько того часу беруться 
за свою організацію бесарабські вихідці із Румунії. Нарешті, в 1880 
році в Женеві друкується відозва від групи «соціялістів євреїв. 
В 1877 році було зроблено покійним Ліберманом спробу соціялі- 
стичного видання на староєврейській мові ( . . . )  1880 року зібрання 
в Женеві, скликане соціялістами євреями і кількома українцями 
(в тому й Драгоманов — мабуть ініціятор зібрання, — Ю. Л.) для 
обговорення ідеї видання соціалістичних брошур на розмовних 
мовах євреїв Східної Европи. . .  Поляки, росіяни і особливо осо
би єврейського походження поставились зі злобою до цієї ідеї. 
Зібрання ледь не кінчилось скандалом» . . .  (стор. 178 і 179)

Далі Драгоманов пише про «військовий стан облоги з усіх 
боків» українських соціялістів і заявляє:

«Це змушує українців шукати спільників, тобто підіймати на 
Сході Европи народно-федеральну ідею взагалі, підняти той пра
пор, що його тримали в своїх руках і великороси на кшталт Ба- 
куніна, але що його випустили із рук їхні близькозорі спадкоємці. 
Ідея ця — повна рівноправність недержавних націй з держав
ними, організація для кожної із них спеціяльного корпуса діячів 
політичного і соціяльного визволення і, на початок, пропаґанда 
визвольних ідей на всіх мовах не тільки панських, а й плебейсь
ких . . .

В боротьбі за цю ідею (Вільної Спілки, — Ю. Л.) українцям 
доведеться мати проти себе державно-національні централістичні 
елементи німецькі (Німеччини, Австрії і остзейського краю), ве
ликоруські, польські і угорські. . .  Але раніше чи пізніше укра
їнські соціялісти-федералісти не тільки будуть мати український 
народ, що і тепер все ж  являє масу до 20 мільйонів чоловіка,

29 М. Драгоманов. «Историческая Польша и великорусская демократія». 
Собрате политических сочиненій М. П. Драгоманова, том I. Париж ,1905, 
стор. 3—272. Також окремою книжкою з «Української Друкарні», Женева, 
1882 (як відбитка з журналу «Вольное Слово» 1881, ч. З—20).
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але побачать поруч себе федерально-соціялістичні партії: естонсь
ку, латишську, литовську, білоруську, словацьку, словенську, ру
мунські, кавказькі, гуртки єврейські. . .  а також здорові від дер
жавно-національної зарази елементи (партій) великоруських, 
польських, німецьких і угорських. Деякі прикмети такого світлого 
майбутнього видно вже й тепер», (стор. 180-181).

Є щось дон-кіхотське, а іразом цілком пророче їв цих словах Дра- 
гоманова. Справді ж  бо: через 20 років з ’явився не тільки єврейський 
с-д «Бунд», а й партії інших всіх згаданих недержавних народів ро
сійської імперії.

Проблема стоїть «евиршіеною і далі у (вимушеному інакобитії нац- 
компартій СРСР, сателітів, ба навіть тепер усього світу. З  харак
терною українською здібністю а чи слабістю до імпровізації у край
ніх «межових ситуаціях», з думкою про всеохопну ідею «Вільної 
Спілки» взявся Драгоманов будувати в Женеві дуже своєрідний по- 
літико-івидавшічий український центр.

III. Женевський керівний центр руху Вільної Спілки

«Плян літературно-політичної праці я собі намітив такий: 1. перш 
за все дати якнайбільше матеріялу для вивчення України і її 
народу, його культурнх починів і стремлінь до волі і рівности,
2. як цим матеріялом, так і викладом захіноевропейських лібе
ральних і соціял-демократичних ідей, допомогти організації на 
українських землях в Росії і Австрії політичних гуртків, які взя
лись би за визволення народу культурне, політичне і соціяльне.» 

М. Драгоманов. «Автобіографія». Вибрані твори, т. І. Прага, 
1937, стор. 75.

Для нашої теми це -свідчення організатора женевського центру 
важливе тим, що він ставить собі й центрові мету «допомогти орга
нізації на українських землях політичних гуртків», і задля цього 
власне він і ллянуївав дати аналізу («виклад») українського і за
хідноєвропейського матеріялу та ідей. Далі мій побачимо, що з тієї 
аналізи одночасно росла в нього синтеза ідеї програми й тактики 
«Вільної Спілки». Богдан Кістяковський, колишній учасник «гурт
ків політиків» цікаво шукає30 у Драгоманова зародків цієї ідеї у 
таких свідченнях самого Драгоманова:

«Вивчення багатої і прегарної української народної словесности, 
а особливо політичних пісень, що являють собою поетичну історію 
українського народу, розказану ним самим, змусило мене міцно 
полюбити цей народ і пережити всіма силами душі усі деталі 
українського питання в Росії і Австро-Угорщині. А дослідження 
пісень про боротьбу українців із турками порівняно з такими ж  
піснями народів балканських змусило мене вдуматися в так зване

зо Б. Кістяковський. «М. П. Драгоманов. Его политическіе взгляды, 
литературная деятельность и жизнь». М. П. Драгоманов. Политическіе 
сочиненгя т. I. Москва, 1908, стор. LIII—LV.
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«східне питання», а все разом приводило мене до думки про до
конечність широкої постави федерально-демократичного питання 
у всій Східній Европі».

Подавши цей уступ із «Автобіографії» Драгоманова, Кістяковський пи
ше:

«У своїх «Австро-русинських споминах» він опоповідае, що ь 
Гайдельберзі (мабуть, року 1871, — Ю. Л.) його так займали думки 
про те, «яку силу проявило б слов’янство, якби в ньому пере
важила б федеральна демократія в> дусі Костомарова і Шевченка, 
а не «спольщення» спершу і московське «обруссніє» потім», що 
він більше рішуче ні про що не міг думати. Щоб хоч трохи 
звільнитися від настійних думок, він написав статтю «Восточная 
политика Германій и обрусеніе» поміщену в Вестнике Европы 
за 1872 рі к. . .  Це був перший великий публіцистичний твір Дра
гоманова».

Додаймо: і пророчий, бо передбачив майбутню ролю Німеч
чини і Москви в долі України і східної Европи.

Початковий термін «федеральна демократія» поступився в Дра
гоманова пізніше перед терміном «Вільна Спілка».

Найперше і термінове завдання своєї закордонної місії від київ
ської Громади — викр-ити иеред світом Емський указ та інші ро
сійсько-урядові придушення України — Драгоманов виконав справді 
негайно, ще по дорозі до Ж еневи у  Відні.31 Та австрійські цензурні 
умови .не сприяли його дальшим завданням і він під осінь 1876-го 
року осіві у  Ж еневі.

Отже, свою місію посланця України і творця ідеї Вільної Спілки 
Драгоіманов мав здійснювати в Ж еневі і то в ході взаємин і змагань 
з чималою (понад півсотні) тутешньою колонією російської політич
ної еміграції, де були лідери багатьох російських політичних течій, 
головно соціял-революціанерів-народників, терористів, марксистів і 
також анархістів. У всьому ріж ні і незгідні маж собою — вони мали 
одну спільну рису — великодержавний централізм, нерозуміння пов
ного «поняття політичної свободи людини й нації, права на самоу
правління закріплених конституцією. Ж еневська внутрішньо-російсь
ка еміграційна боротьба, а зокрема боротьба російських революційних 
соціял-централістів і українських конституційних федерал-демокра- 
тів мала свої швидкі відгуки в Росії і Україні. Ідейну перевагу Дра

зі (без підпису; автор М. Драгоманов). «Russische Nivelierungspolitik». 
Neue Freie Presse (Wien) 15 Juli, 1876, Nr. 4273, Seite 2—3.
Тоді ж  у Відні вийшла брошура не тільки про заборону, а й об’єкт заборони: 
М. Драгоманов. По вопросу о малорусской литературе (панславизм, пан- 
руссизм, ааплалоруссизл). Відень, 1876.
Обидві віденські публікації зразок динамічного дійового темпу: Емський 
указ царя поданий «таємним адміністративним порядком у вигляді обіжни- 
ка-начальника Головного Управління в справах друку В. Григорьева з 
датою 5 червня 1876 р. — вже за 40 днів став відомий світові через 
газету міжнародного засягу. Див. фахову добірку дотичних документів: 
Сольчаник Роман. «З приводу 100-ліття заборони українства». Сучасність 
1976, травень, стор. 36—68.
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гоманова, його вплив не могла заперечити навіть російська моно
графія, напр., Давид Заславскій пише:

«літературну свою діяльність у Женеві Драгоманов почав з 
випуску памфлетів російською мовою загальнополітичного ха
рактеру. В 1876 році вийшла брошура «Турки внутрение и внеш
нее», в 1877 р. — «Внутреннее рабство и война за оовобожденіе», 
в 1878 р. — «До чего довоевались». Ця остання брошура була 
передрукована в Росії, в нелеґальній друкарні революційної ор
ганізації» . . .  «Всі памфлети мали великий і бурхливий успіх. . .  
«Драгоманова іронічно називали «Новим Герценом» (стор, 14J3). . . .  
«Таким чином Драгоманов посів серед еміграції видатне і впливове 
місце. В.. Засуліч писала: «Коли я літом 1878 р. приїхала в Жене
ву, Драгоманов стояв у центрі еміграції: до нього неділями збира
лась ледь не вся еміграційна колонія». Про великий вплив Драго
манова на еміграцію говорить Аксельрод. Дейч, що ставився над
звичайно ворохсе до Драгоманова і що зберіг цю ворожість до кін
ця, пише: «Драгоманов мав великий вплив на журнал «Общинам 
(рос. анархістів), навколо якого групувалась майже вся швайцар- 
ська еміграція» (стор. 160).

«Українській роботі Драгоманов віддавав значну частину свого 
часу. Вона була його основним ділом» (стор. 167). «В Женеві ство
рити редакцію і друкарню для українського видавництва було 
куди трудніше ніж у Галичині. . .  В особі українського соціяліста, 
киянина Ляхоцького, Драгоманов знайшов відданого друкарського 
робітника. Під іменем Кузьми він став опісля відомий усій росій
ській революційній еміграції» (стор. 142). Д. Заславській. М. П. Дра
гоманов. До історії українського націоналізму. Москва, 1934; перше 
видання 1924.

Усі подані Заславським похвали Драгоманову з боку російських 
емігрантів не повинні закрити того факту, що ті росіяни були далекі 
до основної антицентралістичної ідеї Драгоманова про Вільну Спіл
ку, (політичну свободу людини і нації — лііпше сказати б — єдність 
їх диференційовану, вільну, а не тотальну3 рабську. Заславський уже 
в заголовку монографії постарався затушкувати цю кардинальну все
людську ідею Драгоманова совстським кліше «.націоналізму.»32 Це 
фальшування тим більш цинічне, що Заславський сам згадує перші в 
Женеві брошури Драгоманова цро боротьбу -слов’ян на тлі війни за 
володіння ними Туреччини і Росії 1876-78. Брошури і темою і ідеєю 
«вільноспілкові» інтернаціональні. Тут доречі нагадати, що укра
їнська друкарня Женевського центру видала одну брошуру біло
руською, одну сербською, друкувала 'брошури польські польською 
мовою, згодом друкувала журнал сербських емігрантів «Слобода» 
(1889) і, звичайно, російськомовні. У ширшому маштабі цей міжнаціо
нальний аспект Вільної Спілки демонструє окрема позиція україн
ської друкарні — листок додаток до «Громади» (ч. 1, 1881) під програ
мовою назвою трьома мовами: «Вільна Спілка — Вольный Союз —

32 д. Заславскій. М. П. Драгоманов. (К истории украинского национа
лизма). Москва, 1934. (перше менш «поправлене» видання було в 1924 році).
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La Federation» із статтею Драгоманова «Естественные области и (про
паганда социализма на плебейских языках Восточной Европы».33

Отже: російським соціял-централістам українська друкарня Ж е
невського центру протиставляє «прапор ідеї равноправности (недер
жавних націй з державними, організації для кожної з них спеціаль
ного корпусу діячів політичного визволення», (див. вище).

Для такої мети не досить зв’язків з росіянами, потрібен власний 
видавничо-політичний форпост. Драгоманов організовує його: вже за 
перший рік у Женеві купує у групи російських анархістів друкарню 
їхнього журналу «Работник» (за гроші частково київ. Громади, ча
стково Сергія Подолинського). Драгоманов мав зв’язки і вплив не 
тільки в російських, а й у західно-європейських колах, чи не впер
ше пробив шлях у західно-евроіпейські видання для інформації про 
Україну. І він не був український одинак у парі з єдиним «незабут
нім» Кузьмою. За  ним стояла ціла група (кількісно невелика, але 
якісна) ідейних високоосвічених українських діячів: вчений антро
полог Федір Вовк (який спровадив із тюрми через кордон друкаря 
Ляхоцького-Кузьму в Женеву на поміч Драгоманову), працьови
тий Михайло Павлик, Микола Зібер, Сергій Подолинський (за його 
грошові пожертви на Женевський центр київ, ген.-губернатор Черт
ков зруйнував його батька Андрія Подолинського, власника «вели
кого і гарного маєтку в Звенигородхцині, Ярославка або Сучок.» Сер
гій П. сам з родиною остався без засобів на прожиток, захворів від 
нервового вичерпання, збожеволів і вмер. (Див. Грушевський, стор. 
16 та інші). Активно помагала в праці центру дочка Лідія Михайлівна 
Драгоманова-Шишманова. На віддалі з Галичини допомагав система
тичним листуванням та «вільноспілковою» діяльністю на місці Іван 
Франко. Женевський центр з друкарнею спорадично відвідували ді
ячі з України (список їх подає Бачинський, стор. 73-74). І все ж  таки, 
як свідчить дослідник, «фактично увесь тяжкий віз діяльности в 
Женеві тягнув на собі один М. П. Драгоманов». (Бачинський, стор. 
70). В одній особі автор і видавець, науковий дослідник і «політичний 
полеміст, творець величезного акуратного листування та інших кон
тактів із широким світом, нарешті відповідальний за матеріяльні за
соби усього центру — такий був з Михайла Драгоманова амбасадор 
забороненої царським урядом України, -амбасадор до всього світу, 
але без систематичного фінансового забезпечення (Київська Громада 
помагала не дуже акуратно, потім і зовсім нічого не надсилала). 
Рятувала справу талановита імпровізація, (подвижницька відданість. 
Друкарня, напр., майже ніколи не мала найманих робітників — усе 
робив сам Кузьма і то часто безплатно, як і Драгоманов, заробляючи 
на власний і родини прожиток деінде. Ці характеристики потвер
джує Євген Бачинський на підставі архіву та свідчень ще живих в 
його час свідків:

33 Євген Бачинський. «Українська Друкарня в Женеві (75-ліття засну
вання Української Друкарні в Женеві, 1876—1919—1952»). Науковий Збір
ник І. Нью-Йорк, УВАН, 1953, стор. 58—105.
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«Був Михайло Петрович чудовим батьком і чоловіком і мав 
щастя, бо його дружина була небуденної інтеліґенції й чулою 
жінкою, а діти талановиті й добре виховані, хоч успадкували 
батьківський твердий характер. Взагалі можна сказати, що М. 
П. Драгоманов був білий крук серед тодішньої російської емі
грації не тільки в Швайцарії, а може й на цілому світі». «Док
тор Вебер-Баулер не раз бачив Драгоманова, коли він уже хо- 
рував на «аневризм аорти» і міг кожної хвилини несподівано 
вмерти. Але Драгомаїнов тримався з правдивим спартанським сто
їцизмом і завжди посміхався і безперестанку працював», (стор. 90).

і« Т у т  можу ще занотувати його (А. M. Ляхоцького-Кузьми) сві
доцтво, що сім’я Драг оманова жила в Женеві дуже скромно, на
віть можна сказати, бідно, як справжні емігранти. Сам Михайло 
Петрович часто ходив у потріпаному піджачку. Він ніколи не 
вмішувався в справи друкарні і не мав жадних грошових не
порозумінь. Завжди мав добрий гумор, ніколи не кривив душею 
і висловлював свої побажання й вимоги щиро, просто й одвер- 
то». (стор. 91)

«Як у родині так і серед громадянства Драгоманов був зраз
ком людини щирої і одвергої. . .  Логіка, пам’ять і ерудиція Дра
гоманова були просто феноменальні. Він міг буквально забити 
противника непереможними арґументами. Тому Драгоманова або 
ненавиділи або обожнювали», (стор. 88).

На жаль, досі нема загальної історичної моїноірафії про цей чи 
не перший український еміграційний центр у Женеві, не зібрано й 
не каталогізовано усіх чималих архівних матеріалів, що там у різ
них місцях і роках нагромаджувались. Дві головні, на архівних ма
теріалах побудовані цінні праці — Михайла Грушевського і Євгена 
Бачинського34 мають тематично частковий характер — «соціалістич
ний гурток» у першого і «українська друкарня» у другого.

Видання женевської друкарні українською мовою ортанічно по
єднують міжнародний аспект ідеї Вільної Спілки з актуальними 
потребами Українського Відродження кінця XIX ст. Це п'ять тов
стих збірників «Громада» (1878-82), брошура Драгоманова під наз
вою «ЯЬс паша земля стала не наша» (Женева, 1877);- уже заголовок 
вимовно поєднує вибухове селянське, аграрне чи земельне питання 
з відродженням української .нації. Того ж  JLBU7 року Драгоманов 
почав друкувати в Українській Друкарні свою важливу (і може не- 
закінчену) працю так само з еамовимовним наголовком: Пропащий 
час. Українці під московським царством, 1654-1876. Пропащим часом
— від союзу з Москвою 1654 р. до царської заборони українства 1876 
року — Драгоманов історично узагальнює Емський указ як взагалі 
показовий для долі України в складі російської імперії і як такий, 
що суттю речі касує українсько-російський альянс. 1877 року укра
їнська друкарня в Ж еневі видає брошуру Драгоманова «Вольності 
Війська Запорозького». Вона нагадує про дорогу Драгоманову істо-

34 м. Драгоманов. «Література українська проскрибована урядом росій
ським». Правда (Львів), 1878, ч. 18—23; також книжкою. Ілько Борщак. Дра- 
гоманов у Франції. Мюнхен, 1957.
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ричну традицію України — вільнолюбшсть, свобода і гідність лю
дини, непідлеглість. Важливим було видання женевського -центру 
товстенької книжки під докорінним заголовком: Поезії Т. Гр. Шев
ченка, заборонені в Росії (Женева, 1890). Уміле активне плекання 
зв’язків Женевського центру із західноєвропейськими й громад
ськими діячами та колами уможливили Драгоманову здійснити один 
із найважливіших його «аімба'садореьких» чинів — меморандум під 
назвою «Література українська, заборонена урядом російським» (Ж е
нева 1878, французькою мовою, виданий поза Женевою також іта
лійською, еспанською і українською мовами).35 Цей майстерний зра
зок лапідарного стилю (поєднання стисло'сти, речевости і виразности) 
Драгоманов сшшно сам написав, видав і одвіз на перший світовий 
літератуний конгрес у Парижі 22 червня 1878 року. Головував тоді 
лам*Вжтор Гюґо.

Всього «Українська Друкарня» Женевського центру руху Вільної 
Спілки видала за 42 роки свого існування (1876-1918) 112 видань, 
не рахуючи великого числа ріжних летючок, відозв, «листків» тощо. 
Із того — 37 книжок українською мовою, 3 французькою, 1 сербською, 
1 білоруською, 71 російською (зміст останніх мав зд©більша укра
їнську антицентралістичну спрямованість). Ці підрахунки Євгена Ба- 
чинського (диов. стор. 69-70), на йопо думку, радше применшені, охоп
люють продукцію тільки «Української Друкарні» під рукою дру
каря Антона Ляхоцьїкого. Цілість публікаційної продукції Ж енев
ського центру очевидно значно більша.

Незвичайно скомпліковану історію Женевського центру утруд
нено для стислого викладу тим фактом, щЪ^д5пз?яж> міжнародного 
форпосту України всіляко простягали свої руки як урядові, так і 
революційні кола Роїсії. Всілякі російські містифікації, шпигунства 
і провокації були майже безперервні. Треба сказати-і те, що Дра
гоманов сам багато1 і аґресивно займався російськими проблемами, 
мав щодо росіян 'свою продуману селективну тактику. Він шукав не 
популярности серед росіян, а шансу ідейно вирвати з-під велико
державно-централістичної отрути окремі елементи, мав деякі тим
часові успіхи, (насамперед у  гуртку російських анархістів прудо- 
нівсько-бакунінського штибу. Сееред них був Н. Жуковський, по сло
вам Драгоманова, «західник і федераліст, малощо не українофіл», 
(див. Грушевський, стор. 90), при цьому посилається на видану в 
«Українській Друкарні» брошуру Жуковського Реформи і революція 
(Женева, 1878) як на приклад наближення росіянина до позицій ру
ху Вільної Спілки. В журналі «Община» (1878, ч. 5) Жуковський 
писав: «У теперішній офіційній Росії „всеросійського’’ тільки і є, що 
цар, солдат. . .  російський жандарм, російський шпигун, а народу 
всеросійського нема».36 Також Павло Аксельрод (бувший засновник

35 Полптическія сочиненія М. П. Драгоманова. т. І . . Париж, 1905, стор. 
173, 174.

36 м . Драгоманов. Листи до Івана Франка та інших, т. І. Львів, 1906, 
стор. 135—137; те ж  у Грушевського, цитоване, стор. 90—93.
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«Робітничого Союзу» в Одесі) позитивно зрезюмував драгамашвську 
критику централізму й тероризму російських соціялнреволюці'онеріїв 
в «Община» 1878, ч. 8-9.

Це був час, кюли провідна тоді російська революційно-терористич
на організація «Черный Передел», з центром у Петербурзі і Женеві, 
порівняно більш yenііішо ширила свій івіплив в Україні, а водно
час із своїх соціял-великодержавницьких міркувань відмовляла укра
їнцям право на власну незалежну організацію українських соціалістів. 
Мало того; «чернопередельцы» своїм антиурядовим терором на тери
торії України майже провокативно зривали і так вузенькі можли
вості легальної ©ідродженсьїкої праці <уіадаішської Громади та зма
гань українських «земніш» за конституційні реформи і права.

В Женеві керівною закордонною групою «Черного Передела» бу
ла група Г. Плеханова, Л. Дейча, Стефановича та ін., яка еволюці
онувала у напрямі догматичного марксизму (співпрацювали з ними 
й деякі польські соціялісти). Це був /важливий для майбутнього істо
ричний пункт: розвиток на два напрямки — великодержавноросійсь- 
кий марксизм і федеральна демократія Вільної Спілки — Плеханов 
і Драгоманов. Найбільшого загострення політичний бій між ними дій
шов у 1880-81 році. У зв’язку чи без зв’язку з цими боями в Женеві 
(це важливе питання для окремого досліду), але у всякім разі якраз 
на початку женевської боротьби навесні 1880 року в Україні сильний 
київський осередок «Черного Передела» на чолі з Е. Ковальською пе
ретворив себе на «Південноросійський робітничий союз» з новою влас- 
ною проірамою. (УРЕ, т. 11, стор. 163; Ковальская Е. Южнорусскїй 
рабочий союз. Москва, 1926). З свого боку, Драгоманов, повідомляючи 
докладно Франка, з чого загорівся бій і навіть натякаючи на якийсь 
«підкоп» під соціял-централістів в Україні, пише, що в Ж еневу при
везла делегатка «від якогось південного кружка (Драгоманов не уточ
нює назви) програму хоч і «чорнюпередєльську», але все таки феде
ральну та ще й з цитатами шз «Громади». З тим, що програму мала
б «виправити комісія з Стефановича, Дейча, Плеханова, Жуковсь
кого і мене», — пише Драгоманов. Ця новина з України сполошила 
Плеханова й компанію, і вони «заховали» прислану програму (копію 
для Драгоманова взяли в нього, і Стефанович спалив її), а на Дра
гоманова зробили публічний донос, буцімто він передав програму 
царській поліції. Зробили це «Відкритим листом» в липні 1882 за 
підписами В. Засуліч, Дейча, Плеханова.37

Не вважаючи гідним спростовувати злочинницькі наклепи, Дра
гоманов порвав зв’язки з усіма російськими єоц-р ев о люціонер ами, 
включно з анархістами. Вся увага його тепер в Україні: його жу
рить самотність українського селянства в боротьбі за землю, хліб і 
правду (стаття «Українські селяни в неспокійні роки, 1880-82» зб. 
«Громада» ч. 5, 1882); журить, що Україна стала чи не головним те
атром терористичної війни між урядом і українськими «народоволь

37 Петрункевич Иван Дм. Нз записок общественного деятеля. (Архив 
русской революции XXI). Берлін, 1934, стор. 100.
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цями», що в  їх  особі українська молодь складає рясні датки 'своїм 
життям (Желябов, Осинський та Ан.). Між цими двома сліпими з 
ненависти силами діють численні українські земські діячі: «Ми од
наково проти убивства з-за рогу і цроти шибениці», — заявив Іван 
Петрункевич під оплески таємного з ’їзду земців у Харкові 1878 року, 
відхиляючи звертання уряду до земців помогти проти терористів і 
стверджуючи цим політичну незалежність земців.38 Та не вдаються 
спроби українських земців на чолі з Ліндфорсом і Петрункевичем ні 
домогтися від уряду ікаституційних реформ чи -бодай полегшення 
деспотичного режиму — ані припинення терору революціонерів. Дра
гоманов помагає земцям, редагує і друкує в «Українській Друкарні» 
спільний з ними журнал «Вольное слово», де публікує програмову 
брошуру Петрункевича «Очередные задачи земства». Ініціятива та
ємного з ’їзду земців 1878 р. у Харкові, (де, між іншим, з успіхом ви
голосив доповідь знаменитий філолог Олександер Потебня) і з'їзду 
1878 р. в Києві (роком пізніше і в Москві) призвела до утворення 
«Земського Союзу» в 1881 році. «Политическую програму общества 
Земській Союз» (з «добре розробленим проектом конституції») Дра
гоманов видрукував у Женеві (мабуть, не без доторку його редак
торського пера).

Помагаючи українським земцям, Драгоманов сприяв залученню їх 
до процесу Українського Відродження. Лідер харківського гуртка 
політиків Володимир Мальований провадив агітацію серед земців і 
«прийшов до вимушеного компромісу з ними» (Є. іЧикаленко, Спога
д и , стор. 132). Докладніші дані про зв’язки Мальованого з Земсь
ким Союзом мені не доступні. М. Грушевський про земців пише:

«Він (Драгоманов) ішов почасти за своїми власними переконан
нями, проробляючи еволюцію від безначальної спілки громад «Пе
реднього слова» 1878 р. як кінцевої мети, до федеральної консти
туції «Вільної Спілки» як ближчого завдання — що виявилось 
потім (1884), як резюме його власних міркувань з оим земським 
конституційним рухом, котрого виявом став отсей «Земський Со
юз». Рух підіймався якраз найбільше на Україні, серед людей 
ближчих Драгоманову і старій громаді (одним з найбільших його 
репрезентантів був брат С. Ф. Русової, Ліндфорс) і без сумніву 
робив вплив на Драгоманова, так гірко розчарованого в соц.- 
революційних колах». (Грушевський, стор. 95)

У вихорі тайних і явних дій уряду, з одного боку, а з другого
— розгри трьох антидеспотичних діючих в Україні сил — Громади, 
«київських бунтарів» .— народовольців і земців (потім Земського Со
юзу) для «спільної програми дії» — зв’язаний з Громадою Дра
гоманов, мабуть, хотів (а гарячий вільноопілковець В. Мальований 
активно й пробував) єднати ті сили, чим «налякали уряд», інфор
мований своїми шпигунами (див. документальні дані у Рябініна-Скля- 
ревського, цитоване під ч. 2, стор. 154-155). Незабаром у ці дивні 
многозначні роки прибуває до Женеви А. Мальшинський в ролі «спе-

38 Див. примітку ч. 29.
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ціяльного делегата» земців чи Земського Союзу (як його називає 
Богдан Кістяковський у цитованій праці про Драгоманова), прибув 
з метою закласти в Женеві журнал «Вольное Слово» (1881-83) як 
орган і «а іроші «Земського Союзу», від імени якого запросив Дра
гоманова на співробітника, а потім і редактора «Вольного Слова». 
Гра була велика, спокуса (з України, українських земців) майже 
невідразна. Драгоманов погодився, але взяв фактично журнал у свої 
руки і -свою «Українську Друкарню», бувши (може й надто) певний 
у доброму земському джерелі грошей. «Вольное Слово» здобуло ве
лике поширення, а з ним — і драгоманівські ідеї Вільної Спілки. 
Драгоманов уже з третього числа «Вольного Слова» почав друкувати 
в ньому з  числа в число свою фундаментальну для руху Вільної 
Спілки працю «Историческая Польща и великорусская демократія».39 
Цей твір, за висловом Грушевського, «найкраще з публіцистичних 
писань Драгоманова цри всій сорозмірності й об’єктивності тону сво
їми критичними замітками болюче зачепив уже й так напружені 
нерви російських і польських його супротивників». (Грушевський, ци
товане, стор. 94).

Драгоманов справді точно і речево -намацав у російських і польсь
ких соція л-в е лик од ер ж  авників їхнє ще феодальне історичне корін
ня, органічну переємність тієї великодержавної хвороби. Встала ши
рока і глибока історична панорама трагічних взаємин трьох чи не 
найчисельніших слов’янських народів і конструктивна ідея їх по
лагодження на користь усього Сходу і південно-Сходу Европи. (Ці
каво, що майже в той саме час подібну спробу аналізи іпольсько- 
українсько-російських взаємин зробив — але з консервативних, а не 
радикальних (позицій! — Пант. Куліш у його «Истории возсоедине- 
нія Руси» 1873-77).

І все ж  таки праця Драгоманова дала гідну й нищівну відповідь 
противникам не так критикою їх, як політичним та 'світоглядовим 
кредо лідера руху Вільної Спілки. Викриваючи псевдоінтернаціона- 
лізм та псевдокосмополітизм соціял-великодержавників, Драгоманов 
пише в цьому творі:

В суті своїй ідея космополітизму і людства зовсім не супротив
на ідеї національності, а являє тільки п дальший розвиток» (ст. 
140). «Само поняття про ідеал людини складалося і продовжує 
складатися із абстраґування («отвлеченія») кращих властивостей 
індивідуумів, корпорацій (як видів праці) і націй, і тому проґрес 
самого цього ідеалу зовсім не вимагає стирання всіх ріжноманіт- 
ностей людини, а навпаки — їх постійного розвитку (космополі
тизм і гуманізм виключають тільки національні антипатії, на
ціональну виключність, кличуть до переборення національних 
хиб», (стор. 140-41). В Росії поняття Інтернаціоналу змішують з 
поняттям імперії». В Росії ж  від неточности терміна «нація», «на
ціональний», і вживання його на французько-якобінський спо
сіб, в сенсі державному, і особливо від змішування ідеї космопо

39 Черкезов В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими революціо
нерами. Женева, 1882, стор. 63.
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літизму з (ідеєю обрусєнія сталося найбільш страховинне непо
розуміння, яке привело до того, що дуже багато російських соці
ялістів найсерйознішим способом прийняли формулу Інтернаціо
налу «Пролетарі всіх країн єднайтесь!» у такому вигляді: «Про
летарі всіх країн, підвладних російській державі, обрусєвайтесь!» 
(стор. 141-42). «Всякі ідеї всесвітні,. . .  але практичне застосування 
їх, способи пропаґанди і організації. . .  неминуче мусять бути льо- 
калізовані». (стор. 146).

У повищій філософській дефініції поняття ідеалу людини є май
же ©сі секрети політичної думки, програми і навіть тактики Дра
гоманов а. Драгоманівське поняття людини трохи наїгадує поняття 
Канта (про людину — як істоту, що «має сенс для добра їв сус
пільстві, який відрізняє людину від тваринної відрубности». Із та
кого людяного поняття людини в Драгоманова логічно виходить дру
га його принципова теза — обов'язковість етики для політики. Із 
відомим крилатим висловом «чисте діло вимагає чистих засобів», що 
став постійним девізом його життя, Драгоманов відкидає російсько- 
марксівське й народницьке «ціль вшхраівдує засоби». Навпаки, каже 
він, засоби визначають ціль, осягнену з їх допомогою.

У питанні нівеляції людей і націй іцікава драгоманівоька крити
ка «Набату» (1878), органу російських якобінців-бланкістів, поміще
ної в ньому статті «Революція і національності», в якій згладжу
ється національності і т. п. завдяки державам і торгово-промислово - 
му проґресові, на думку «Набата», усе сприяє «усуненню національ
них особливостей, нівелюванню людей, зведенню їх під один загаль
нонаціональний, загальнолюдський тип.» Це підготовка торжества 
«ідей братства і рівности» — пише «Набат».

Реферуючи ці погляди «Набата», Драгоманов нагадує, що якобін
ці так хотіли знівелювати не тільки діялекти й самоуправу про
вінцій, а й німецьку та італійську мови, «що їм вони протиставили 
мову французьку як національну» (стор. 148). До цього Драгоманов 
ілюструє проблему досвідом примусової русифікації України:

«за нашими спостереженнями інвад овелшгорушеними українцями, 
коли національний характер розкладається під чужим невіль
ничим впливом, то виходить таким чином суміш, яка засвоює
переважно погані якості чужої національности і втрачає саме 
добрі якості своєї» (стор. 151). Драгоманов підкреслює, що в про
тилежність російським політикам «майже всі учені філологи і 
етнографи в Росії і закордоном погоджуються з тим, що Росія не 
одноманітна», «одноманітнііть» Росії проповідують тільки газетні 
невігласи. Але уряд Росії відкидає голос перших, керується го
лосом других» (стор. 155).

Головне заібороло і гарантію проти нівеляції людини і людських 
націй уже в реферованому творі Драгоманова являє політична сво
бода, права людини і громадянина, закріплені конституцією. На За
ході усвідомлення цього зародилось ще у 17 ст. і потім поволі за
кріплювалося правом. Драгоманов щодо цього був західником. Пер
шорядний знавець справи — Богдан Кістяковський, розглядаючи 
цю проблему в Драгоманова, твердить, що в Росії хоч і було по
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няття політичної свободи, та завжди воно було неповним, звуженим, 
недодуманим до кінця, навіть у російських західників Герцена і 
Тургенева, не кажучи вже про народників П. Лаврова і Н. Михай- 
ловського. Кістяковський пише: «Драгоманов був у певному сенсі 
і першим проповідником у Росії значення свободи, здійснимої тіль
ки при конституційних установах». (Б. Кістяковський, цитоване, стор. 
XIII-XIV).

В «Исторической Польше и великорусской демократии» дано ва
говиті критичні зауваги також супроти марксизму. Цей твір Дра
гоманова явив важливий крок до синтези програми «Вільна Спіл
ка», яка ніби залишала позаду «Комуністичний Маніфест» Маркса, а 
почасти, то й вульгарний лібералізм та наївну віру в прогрес XIX 
століття, іне кажучи вже про їхню дальшу вулґаризацію російсь
кими і східно-європейськими соціял-феволюціонерами та псевдолібе- 
ралами.

І мабуть, саме оця суверенність та висока культура політичної 
думки Драгоманова — діяча, що говорить від майже незнаної «пле
бейської» нації, мабуть, чи не найбільше розлютила 'зарозумілих 
соціял-великодержавників.* Вони ще раз оголосили Драгомаїнова 
«царсько-політичним аґентом»40 і навіть «не завагалися стежити за 
кожним кроком Драгоманова їв надії піймати його на якомусь не
благородному вчинку» (Бачинський, цитоване, стор. 92; тут Бачинеь- 
кий пише, що під псевдонімом Черкезова В. ховався автор брошури
В. Чернов). Драгоманов з почуття годности не спростовував цей на
клеп, натомість потопив весь цей, мовляв він, «революційний бруд» 
у морських глибинах свого вище зреферованого твору. Навколо земсь
кого делегата А. Мальшинського звели провокації, з одного боку, 
граф Шувалов, член «Священної Дружини», а з другого боку Віктор 
Чернов. Провокації мають силу в організаційних справах, але ціль
ного 'сильного духа вони не повалять, а часом мимоволі і підсилять. 
На варстаті «Вольного Слова» Драгоманов поширив по всій імперії 
свої ідеї, опублікував головну програмового значення працю. Схо

* М. Грушевський пише з приводу безоглядного очорнювання Драгоманова: 
«З серед ріжних їх випадів на мене робить найбільше вра

ження позиція занята в сій нагінці покійним Лавровим. Коли 
тодішній лідер, польських соціялістів-революціонерів Стан. Мен
дельсон в лондонськім Przedświt 1891 р. переїхався ще раз по 
сім інциденті, зачепивши колишній комітет Народної Волі і «яко
гось» Драгоманова, начебто емігранта, що на рептильні гроші при 
помочі щравительстренних фігур і звичайних пшиків видавав 
у Женеві журнал «Вольное Слово». . . ,  — Лавров відповів ли
стом, де взяв в оборону комітет, а про Драгоманова висловивсь 
так: первий безразличен как для меня так і для моих друзей 
русских соціалистов». (Грушевський, стор. 95)

40 Архів Михайла Драгоманова, том І: Листування київської Старої 
Громади з Михайлом Драгомановим (1870—1895). Варшава, 1937, стор. 360. 
(Цінна примітка з посиланням на статтю: «Володимир Григорович Мальо
ваний, 1843—1893». Україна, 1926, IV- мені недоступне).
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пивши таку жарину в руки, Шувалов відкинув її і мусів виправ
дуватись за свої грошеві ттідмоги Мальшинському перед «Священ
ною Дружиною».41 А Віктор Чернов (Черкезов) у безсилім гніві очор- 
нень Драгоманова тільки побільшував-перебільшував сумнівні успі
хи Шувалова.

Із нової провокації (цим разом з двох боків!) Драгоманов вийшов 
покищо ідейним переможцем. Покищо, бо рух Вільної Спілки ще 
мав закріпити себе самого і прискорити відродженську консоліда
цію трьох діючих в Україні сил: Громади, Земського Союзу і на
ших «південних» народовольців. На війні як на війні: Драгоманов, 
загнавшись у боротьбі сам за воротом далеко в ітоле, залишився 
сам (Подолииський після зруйнування його батька ген-бернатором 
Чертковим захворів, збожеволів і помер, Паївлик виїхав до Гали
чини будувати УРП — радикальну партію, під урядовим терором* 
Громада припинила допомогу, Земський Союз розпустився).

Часткова перемога коштувала дорого — насу, здоров’я, матері- 
яльного вичерпання Женевського центру руху. Про цей найприкрі
ший час Драгоманов подає в листі до киян, між іншим, таку по
дробицю:

В маю 1883 р. я зостався вже зовсім як Робінзоїн Крузо в 
богоспасаємій Женеві. Випровадивши жінку з дітьми на море 
(по конечному наказуванню лікарів по меншій мірі для двох) — 
випровадивши на позичені гроші, я зостався з ЗО фр. на все 
літо, навіть без обіда — з кредитом у молочарні, як колись в ча
си студенства.» (цитоване у Грушевського, стор. 56).

«В сім тяжкім положенню, — пише Михайло Грушевський, — 
виручило Драгоманова тільки замовлення на політичну 'програму, 
що він дістав від якогось гуртка політиків, як вони звуться в то
дішній кореспонденції. Ініціятором по деяким відомостям (Кістяковсь- 
кого в його біографії Драгоманова. Политическія сочиненгя) був Ми
кола Ковалевський.» «(Грушевський, цитоване, стор. 97). Мова тут 
про гроші на видання книжкою програми українського товариства 
«Вільна Спілка».*

41 М. Драгоманов. «Національне питання в Росії». Собрате полити
ческих сочипеній М. П. Драгоманова, т. II. Париж. 1905, стор. 866.

+ Посилання історика на Кістяковського дуже влучне. Богдан Кістяков
ський — замолоду активний діяч вільноспілкових «гуртків політиків», за 
порадою Драгоманова (замість іти в підпільний соц-демократичний рух) мав 
їхати на Захід вивершити освіту. Так і зробив і скоро став науковою 
зіркою соціології і права з міжнародним ім’ям. До кінця життя зберіг 
пошану до Драгоманова, двічі видав його політичні твори. Беріг пам’ять 
про «вільно-спілкові» приголи своєї молодости (Василенко, Н., див. дже
рело ч. 18). В праці про Драгоманова Кістяковський пише про організа
тора гуртків політиків Миколу Ковалевського:

«. . .  але серед членів Старої (Громади були і безумовні при
хильники Драгоманова. Один із них Мик. Вас. \Коівал©вський 
(1843-1897) вважав за потрібне навіть вийти із Громади, аби ма
ти повну свободу організації підтримки Драгоманову, коли ки
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Із опублікованого частково у Варшаві «Архіву Драгоманова» 
(1937-38) можна бачити, що Драгоманов одержував з України листи 
і від членів «гуртків політиків» (напр., від Михайла Василгеіва, що 
був раніш членом вільноспілкового «Гуртка 13-ти») з висловами мо
ральної підтримки. Але загалом фактична допомога дещо забари
лася, мабуть з  двоїх причин: іпо-перше, субсидію Земського Сою
зу було обірвано раптово, без попередження; по-друге, Микола Ко- 
валевський тоді був в осередді особистої трагедії: до вичерпання 
на сибірських висилках здоров’я  додалось божевілля на Карській 
каторзі його дружини Марії П. Ковалевської (в 1881 році, як по
дає в цитованій праці Джордж Кеннан, посилання ч. 19)

Поки «вільноспілко'вці» в Україні на чолі з Миколою Ковалев- 
ським і Володимиром Мальованим готувались підкріпити і приспііггити 
Драгоманова з програмовим і організаційним завершениям руху Віль
ної Спілки, — імперська оолітична поліція вже знала й зрозуміла 
про що йдеться і підсунула у важливу фінальну акцію руху Віль
ної Спілки свого аґента-провокатора — цим разом члена «Народ
ной Волі» Сергія Дєгаєв а. Цей провокатор з кінця 1881 р. став на
віть членом центральної групи військових організацій Народної 
Волі (Вибрані твори, стор. 335). Мальований знався особисто з наро
довольцями (зокрема в тюрмах і висилках). Він тепер діяв се
ред «,південних» народовольців задля залучення їх до руху Вільної 
Спілки. Дєгаєв прикинувся таким прихильним до Вільної Спілки на
родовольцем і може навіть лідером цілої ірупи таких. (В «Автобіо
графії» Драгоманова він фігурує в такій ролі — хоч під підозрою). 
Вважаючи Дегаева своїм ідейним здобутком, Мальований нелегально 
прибув до Женеви в товаристві провокатора. Розрахунки «охранки» 
були досить точні. Коли Мальований привіз із -собою програмові ма- 
теріяли і дезидерати українських земців, то Дєгаєв — російські на
родовольські комплекси (терор, революція, всерОСІЙСЬКІСТЬ і т. п.). 
В дискусіях Драгоманова з делегатами з України над текстом про
грами товариства «Вільна Спілка» гості плянували товариство не 
як українське, а як всеімперське, всеросійське і при тому — рево
люційне — та із земською схемою районування імперії на земсько- 
адміністративні області самоуправління. В першому Драгоманов рі
шуче розійшовся з делегатами. Але на пункті земського самовряду
вання областей земсько-адміністративних пішов на компроміс із ба
жання здобути українських земців для «Вільної Спілки». Зрештою

ївська й інші Громади цілковито зреклись політичної діяльности 
і цілком відійшли у культурну працю. Ковалевський був найбільш 
невтомний і головний організатор матеріяльної і моральної під
тримки, що її давали Драгоманову з вітчизни. Він об’єднав усіх 
інших членів Старих Громад, що остались зірними ідеям Дра- 
■гоманова, і провадив якнайенерґійнішу пропаганду й агітацію цих 
ідей, здобуваючи нових прихильників їх, задля того постійно 
їздив по всій Україні. За його наполяганням і на зібрані ним 
засоби було видано твір Дратомакова «Вільна Спілка» (Кістя- 
ковській, цитована праця, стор. LXXII).
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до повного тексту програми не договорились, і гості повезли з собою, 
мабуть, тільки фрагменти, видрукувані в «Українській Друкарні». 
Драгоманов після тих дискусій написав програму -сам і по-своєму з 
просторими поясненнями й коментарами. Урахував єдино побажання 
земців. Участь провокатора в дискусіях не зірвала створення про
грами, але організаційному завершенню руху перешкодила. Мальо
ваного іпо повороті з Ж еневи було арештовано в Києві 1884 р. і цим 
разом запроторено аж  у Якутію. Він тікав знов і по дорозі помер у 
Томському, не добравшись до України.42 «Задумане політичне това
риство вмерло іна самому початку», — пише Драгоманов сухо і ко
ротко в «Автобіографії». Але за цим сухим лаконізмом ховався 
справжній відчай. Біограф овоого вчителя Богдан Кістяковський но
тує цей відчай так:

«В грудні 1885 р. в листі до Івана Франка Драгоманов скар
житься, що сидить без діла. Потім він додає, що іноді він ціл
ком об’єктивно передбачає можливість нервового удару або бо
жевілля, коли ж  у нього з’являється думка про самозгубство, 
то його стримує не так турбота про дітей, як про невиданий ще 
третій випуск «Політичних пісень 'українського народу» (Кістя
ковський, цитоване, crop. LXXI).

Характерне оце звертання вичерпаного бійця до першого задуму 
молодости — «політичних пісень українського народу», де, як зазна
чено на початку цього розділу, вперше зародилась у Драгоманова 
молодеча 'універсальна іідея Вільної Спілки. Може це був тільки 
міраж? Добрий міраж цінний не сам собою, а тим, що кличе йти 
і робити добрі речі. Дратоманов зробив їх багато — виконав майже 
всі завдання, що ставив перед собою і Женевським центром (див, 
мотто до цього розділу). Поза великим ідейним літературно-видав
ничим! доробком та відсіччю ^противникам — виконано і це тоді 
ставлене ним завдання: «організація на українських землях в Росії 
і в Австрії політичних гуртків» визволення українського народу. В 
попередньому розділі згрубіла віднотевано близько півтора десятка 
таких гуртків. Зроблена робота, створена епоха не вмирають так 
просто; і вчений дослідник не може бути «без діла». Очевидно Дра
гоманов у моменті упадку сил усумнився у власній панацеї Віль
ної Спілки, а зокрема в непосильній, отже й непотрібній тезі пе
ребудови імперії, що позначалась навіть у синтезі програми укра
їнського товариства «Вільна Спілка». Про неї на закінчення кілька 
слів.

IV. Політична програма товариства «Вільна Спілка»

Тут провокаційний задум «охранки» не вдався. Уже у вступі до 
програми Драгоманов, усупереч суґестіям провокатора Дегаєва, ка
тегорично підкреслює, що програма «НЕ всеросійська, а пристосована 
до області, заселеної українським чи малоруським племенем — від

42 Євген Пизюр. «Конституційна програма і теорія М. Драгоманова». 
Листи до Приятелів. 1966, ч. 8—9—10, стор. 1—11.
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східніх повітів Царства Польського до передгір’їв Кавказу (стор. 4, 
курсив Драгоманова). А перший рядок першого параграфу програми 
каже: «В землях, заселених українським племенем, повинно бути 
засноване товариство «Вільна Спілка — Вольный Союз», яке по
ставить своїм завданням роботу для політичного, економічного і куль
турного розвитку українського народу і замешканих серед нього чу- 
жоплеменних колоній», (стор. 7). Всеросійськості протиставляється 
також підкреслений на окладинці міжнародній характер програми.*

З тактикою практичного політика Драгоманов (хоч б задля обе
режних українських земців) не висуває надто термін «національний» 
чи тим паче «самостійний» (політичні їм ел о д ек л ям ації ісамостійно- 
сти, без сили їх підперти не раз зривають самостійність, унемож
ливлюючи перші практичні .кроки до неї). Парадоксальну супереч
ність свою між універсалізмом програми і її конкретними політич
ними плянами Драгоманов з подивугідною майстерністю переборює 
у синтезі «Вільної Спілки». Тут йому стає у пригоді його вже зре
ферована вище високо людяна філософія людини, теза політичної 
свободи людини і громадянина, закріпленої конституцією. Спираю
чись на ці засади, Драгоманов з повного достеменністю і без жадного 
націоналізму дає в програмі яскраве українське самовизначення то
вариства «Вільна Спілка». Далі в програмі спирає його на 'своє
рідно зформульоваїний постулят і вимогу «політичної свободи, в яку 
входять: «права людини і громадянина», «свобода вибору місця жит
тя і занять», «недоторканість национальности (мови)», «свобода со
вісти (віри -і невірря) і кожного богослужіння та обрядів», «недо
торканість особи», свобода промов, преси, теаітріїв і навчання, зборів, 
товариств :і т. д. «Постава .питання про нрава людини і громадянина 
в програмі цієї Спілки повинна цілком задовольнити і національні 
прагнення» (стор. 37). Вже відома була раніше висловлена деінде 
думка Драгоманова: «Безумовно, ми не думали б заперечувати право 
на повне відокремлення від російської держави. А л е . . .  дуже ве
лика сила потрібна, щоб здійснити це право».43 А тут практично- 
політичну частину програми Драгоманова уявляв так праґматично, 
реально-конкретно, що розраховував її здійснення на «період одного 
політичного покоління» тобто на яких 14-15 років! (стор. 108). Тому, 
очевидно як початок і перший крок у другому найважливішому 
параграфі програми стоїть старанно розроблена і безвиняткова ви
мога «самоуправління» по всіх російських і неросійських землях 
імперії на засадах «автономії земських одиниць — громад, повітів,

* Ця видана на кошти «гуртків політиків» книжка «Вільна Спілка» має 
на окладинці графічно-мальовничий титул на восьми мовах: російській, 
українській ,польській, болгарській, староєврейській, німецькій, фран
цузькій, латинській. На титульній сторінці коротше: Волъны Союзъ — 
Вільна Спілка. Опытъ украинской политико-соціальной программы. Сводъ 
и объяснетя М. Драгоманова. Женева, типографія «Громади», 1884.

43 М. Драгомановъ. Внутреннее рабство и война за освобожденге. Ж е
нева «Українська Друкарня», 1877, стро. 34.



44 Ю РІЙ ЛАВРІНЕНКО

областей» (а не самовизначення недержавних націй і національностей). 
Цей відтінок Драгоманов компромісно взяв із «Политической про
граммы Земського Союза», р о з р а х о в а н о ї  она сподівані поступки уря
ду земському рухові. Уже було згадано вище, що на цей компро
міс пішов іще раніше лідер «гуртків політиків» Володимир Мальо
ваний, коли провадив у Харкові серед земців переговори і агітацію 
за Вільну Спілку (Чикаленко, цитоване, стор. 132). Доречі, в прин
ципі такою ж  була тоді і Швайцарська федерація. В поданому в 
програмі проекті децентралізації імперії із самоуправлінням областей, 
(на які поділ єно і етнографічну Росію), Україну представлено як три 
автономні св самоуправлінні області: Київська, Харківська, Одеська 
(тобто, Правобережжя, Лівобережжя і Степ). Західно-українські зем
лі взагалі <не трактовано в корпусі параграфів статуту, але в по- 
ясняльній частині їх згадано, як природну частину «українського 
племени» (стор. 48). Як конкретний політичний діяч і борець, Дра
гоманов не включав у програму всього того, що думав і писав, зо
крема свого (повнішого визначення нації, як національно-територіяль- 
но-етнічно~історичної цілости напр., у його статті «Науковий метод 
в етнографії» (Товариш, зб. Львів, 1888). Зрештою, ті, хто легко 
засуджують федералізм і брак сенсу незалежности в Драгоманова, 
повинні пам’ятати, що брак такої термінології знаменито надолуже
но з першого уступу програми, ба навіть у її заголовку уконститу- 
юванням українського політичного товариства «Вільна Опалка» як 
цілком незалежної і самостійної організації українських визвольно- 
політичних 'Сил, а при тому програма ясно намічав подібну само
організацію .інших поневолених народів імперії та їхню Вільну 
Спілку.

У синтезі програми органічно включено виразні пункти драго- 
манівського етичного і практично-творчого соціяліізму: обмеження го
дин робочого дня, прогресивний податок залежно від (ступеня за
можносте, посередницькі суди, між робітниками і власниками, змен
шення тягарів військової повинности та інші пункти •соціялізму і 
соціяльного законодавства — як воно щойно пізніше здійснювалось 
і ще здійснюється в Західній Европі і США. Програма передбачає 
не боротьбу кляс, а їхнє співробітництво, заперечує зокрема дик
татуру будьякої кляси, в тому й пролетаріяту.

Але повна аналіза тексту програми «Вільна Спілка» справа не 
цього есею, а спеціяльної монографії. При всій стислості викладу 
ця невелика розміром книжка являє собою наче енциклопедію з 
довідками і оцінками маси явищ і проблем як в аспекті історич
ного минулого, так і політичної сучасно сти-майбуности. Вона заслу
говує аналізи по окремих ‘її аспектах. Важливу наукову розробку 
конституційної теорії і програми Драгоманова розпочав, та не знати 
чи продовжив вдумливий дослідник цроф. Євген Пизюр.44 Міжна

44 Мих. Могилянський. Первая Государственная Дума. С. Петербург, 
1907 (розділ «Союз Автономістов и національньїе фракцій в Гос. Думе», 
стор. 111—14).
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родні авторитети політичних наук і навіть компетентні росіяни ду
же (високо оцінили програму «Вільна Спілка».*

20 років по (виході книжки «Вольный Союз — Вільна Спілка», 
коли вже відійшли в (минуле недавні політичні баталії Драгоманова 
з російськими соціял- і ліберал-централістами (головно Ленін з його 
сухою водою «демократичного централізму» заперечував Драгоманова), 
Петро Струїве освічений речіник конституційно-демократичної опози
ції писав:

«Драгоманов перший дав російській демократії широку і ясну 
політичну програму. Він перший ясно і чітко вияснив росій
ському суспільству сенс і значення конституційного ладу і зокре
ма й особливо прав особи, самоуправління». «Бувши в політиці 
справжнім ученим, він ясно схоплював усю велитенську важ
ливість і складність соціяльної боротьби нашого часу і питання 
-про соціялізм він ставив як проблему політичної і соціяльно- 
економічної творчости, здійснюваної в реальній політиці. І в цьо
му сенсі він був представником не псевдонаукового, доктри
нального, а істино-наукового чи позитивного соціялізму». П. 'Стру
ве. «Від редакції» видавництва «Освобождєніе». Собрате поли- 
тическихъ сочиненій М. П. Драгоманова. Париж, 1905, стор. V—VI).

В підтексті кінцевих слів цитати із Струве звучить потверджен
ня винце висловленої думки, що «Вільна Спілка» Драгоманова стала 
антитезою «Комуністичного Маніфесту»“Маркса. додо~ирзшо проти
ставилась популяризації *Кш . Маніфесту» в брошурі Плеханова 
«Социализм и пшштическая борьба^вадання «Группы освобождения 
труда» (див. «Вільна Спілка» crop. 73).

Михайло Грушевський ісвідчить, що програмову книжку, «Вільна 
Спілка» «в національних українських кругах було стрічено холодно 
і навіть неприязно», (Грушевський "цитована праця, стор. 98). І це 
може найбільше спричинило в Драгоманова ту кризу, про яку він 
висповідався найближчій йому душі — в листі Іванові Франкові в 
грудні ІЙ85 р. (див. вшце). Хто зна, може в ньому захиталась та 
певність, яку висловив 20 років на іпочатках розгортання його праці 
для українського руху Вільної Спілки: його заклик «творити нову 
всеслов'янську партію вільну, на/родно-федеральну, що їй одній може

+ Макс Вебер, провідний соціолог-мислитель Заходу, писав: «Велика си
ла Драгоманова полягає в синтезі економічних і національних ідеалів і 
в його міцному сенсі про те, що є можливе в етнографічних умовах і 
економічних обставинах сучасности.» (Mykhaylo Drahomanov. A Sympo
sium and Selected writings. New York, Ukrainian Academy of Arts and 
Scieaises, 1952, p. 124. Max Weber. «Zur Lage der biirgerlichen Demokratie 
in Ru&sland». Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1906, В. XXII, I.

Богдан Кістяковський бачив значення програми «Вільна Спілка» для 
всього Сходу Европи в її конституційній частині. Він пише: «Це взагалі 
був перший детально опрацьований проект конституційної реорганізації 
Росії». . .  «найбільш характерною рисою цього проекту є вимога ширшого 
місцевого самоуправління. Проект, викладений у «Вільній Спілці», дов
гий час був єдиним.» (Кістяковський, цитована праця, стор. XX, ХХП).
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належати майбутність, тріюмф».45 Із перспективи сотні років видно, 
що політичний чин і думка лідера руху Вільної Спілки ішли у 
майбутнє. Досить згадати кілька прикладів:

Вихованці «гуртків політиків», руху Вільної Спілки взяли участь 
у -створенні «Української Загальної Організації» (1897), пізніше очо
леній М. Грушевський — два шляхи української стратегії («куль
турницький» і «політичний») зійшлися на один шлях змагань за дер
жавне Відродження України. Ми бачимо їх, «культурників» і «полі
тиків», поруч у новопосталих українських політичних партіях, у по
діях (української Селянської революції 1902-05 pp., в українській 
фракції Державної Думи, у «Союзі Автономістів», куди вдалося здо
бути депутатів усіх народів імперії, в тому й декого з російських. 
Характерно, що про «Союз Автономістів» із власного в ньому досвіду 
написав недавній лідер вільво-спілкого «гуртка молоді» в Чернігові
— Михайло Могилянський.46 Прямий відгомін Вільної Спілки від
чувається у «З’їзді народів» 1917 р. в Києві — уже державній сто
лиці України. Ті досвіди Вільної Спілки подекуди відчуваються на
віть у боротьбі за першу конституцію Союзу РСР. і трохи пізніше
— у солідарному виступі 25 < дромовців-депутатів Української та ін
ших республік СРСР, напр., на 2-ій сесії 3-го скликання ВЦИК СССР 
у Москві 12-15 квітня 1926 р. (Стенографічний звіт). Наступний по- 
ліційний терор знищив майже всіх тих промовців, але не їхній дух 
протесту проти засилля в Москіві й СРСР великодержавного шові
нізму й бюрократичного централізму. Нарешті, -сталось так, що при
близно на соту річницю руху Вільної Спілки демонстративно проя
вилась міжнаціональна солідарність політв’язнів концтаборів СРСР
— «День політичного в ’язня в СРСР» 30 жовтня 1975 р. з проте
ст аційною голодівкою («Вільна Спілка» за дротами!). В тому дусі 
визвольної спілки поневолених націй потрапляє навіть за кордон чи
мало документів руху опору в СРСР (дизв. Национальный вопрос в 
СССР. Сборник материалов, упорядкував Роман Купчинський. Ви
давництво «Сучасність», 1975, сторінок 420).

Головна сила тривалости ідеї Вільної Спілки у ̂ глибокому охоп
ленні мети і засобів, а сам е^ ^ ^п о л тщ іа . свобода!^} права людини 
і громадщщіа, здійснені чере^ге?) самоуправління АгЪу закріплені кон
ституцією для всіх без винятку людеіГї націй. . .  ^-Драгоманов дослід
жував історію політичної свободи і права людини в Европі і Аме
риці.47 Вія критично реасумував попередні хартії і деклярації сво
боди й ,права людини. Із глибин «темного царства» бюрократичного 
деспотизму-централізму євразійської імперії (серед симптомів світо
вої кризи) Вільна Спілка подала українську версію вікового євро
пейського міту свободи (в його швайцарській, нідерландській, фран

45 Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings. Edited 
by Ivan L. Rudnytsky. New York, Ukrainian Academy. . . ,  1952, p. 17—18.

46 м. Драгоманов. 600 років Швайцарської Спілки (1891); «Старі хартії
свободи». Житте і Слово (Львів), 1894 — одночасно і болгарською мовою в 
журналі Міністрества освіти «Български оглед».
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цузькій, англійській і американській іпостасях). Здається, на цьому 
шляху намічається розв’язка вічної проблеми організації життя і 
едности людей і націй за принципом вільної спілки, тобто: диферен
ційованої едности, якою тримається неозора цілість і рівновага при
роди. В противагу до тотальної едности, невільничої. До цієї давньої 
ідеї едности в ріжноманітності, здається, ніяк не може чи не хоче 
дійти не тільки ро'сіяниін-централіст, а й сучасний американський су
пер ортодоксальний ліберал.47
Нью-Йорк, 4. VII. 1976.

4? С. L. Sulzberger. «Europs Restive Tribes», The New York Times,Jan..
16, 1976, — p. 17. C. L. Sulzberger. «The Split Nationality Syndrome», The 
New York Times July 3, 1976, p. 21.

У першій статті термін трайбс ((племена) посередньо імплікується в сен
сі африканських племен у застосувавші до національностей і національних 
менший. З ах. Европи і СРСР. У другій статті шановний автор дивується, 
що Україна та інші з неросійських республік CFQP, &е зважаючи на дане 
їм членство в Об’єднаних Націях, — «не зуміли винищити автономістичні 
сентименти в себе» (такий шедевр калькульованої '«наївности»); тут же 
термін «шизофренія» вживається в імплікації до сучасних рухів само
визначення національностей і меншин СРСР. та Західньої Европи. Автор 
щиро перейнятий турботою за мир і лад серед народів і держав світу. 
В, листі під заголовком «Tribalism — big power centralism — free union» 
(з датою 9. II. 1976) я зазначив деякі спрощення в першій із названих 
статтеїй Зульцберґера, висловив думку, що централізм великодержав вно
сить чи не більше хаосу, неладу і воєн у життя народів світу, як малі 
нації і національності. Листа розраховано було на постійну рубрику в 
газеті «Листи до редактора» без надії на вміщення чи відповідь. Через 4 
місяці з часу з вислання листа (9. II. 76), якраз на свята 200-ліття «Декля- 
рації незалежности» в числі за 3 липня 1976 «Таймсгу» з’являється друга з 
вище названих статтей (про «синдром» національних меншин). Але поруч 
на сусідній шпальті того самого числа «Таймсу» видатно розміщено статтю 
знаного сучасного американського поета й драматурга Арчибальда Мек- 
ліша про «Деклярацію незалежности». МекЛіш підкреслює безвиняткову 
міжнародність «Даклярації», оту як у ній сказано: «самозрозумілу істину, 
що всі люди створені рівними, що Творець обдарував їх певними невід’єм
ними правами, до яких належить життя, свобода і здобування щастя і що 
уряди встановлюються на те, щоб забезпечити ці права», (цитата з «Де- 
клярації незалежности» в українському перекладі в книжці: Арнольд 
Марголин. Державний устрій Сполучених Штатів Америки. Нью-Йорк, 
УВАН, 1956, ст. 49). МекЛіш критично відзначає, що в урядових колах 
СІЛА {включно з Конґресом) ніхто не звернув уваги на цей вселюдський 
міжнародний аспект тексту «Декларації» у зв’язку з її 200-річчям. Мек
Ліш цитує малозгадуваний лист автора тексту «Деклярації» Джеферсо- 
на, який підкреслює її вселюдську спрямованість: «Це може бути для сві
ту. Я вірю це буде: для одних скоріше, для інших пізніше, але кінець- 
кінцем для всіх, сигнал людям устати, розірвати ланцюги». Джеферсоно- 
ва думка в деклярації і його листі про універсальні права людини увій
шла в Деклярацію Об’єднаних Націй, підписану всіма державами включно 
з СРСР.


