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Поряд із науковим доробком Вячеслава Липин- 
ського (1882-1931)— історичними працями, політо
логічними трактатами та публіцистикою — виданим і 
перевиданим свого часу українською та польською 
мовами1, на особливу увагу заслуговує також листу
вання, яке заповнює чимало прогалин в осмисленні 
історичних подій новітньої історії України і водночас 
розширює діапазон історичних студій.

1 До найвідоміших друкованих праць В. Липинського (також писав 
під псевдонімом — В. Правобережець) належать: Szlachta па Uk- 
гаіпіе (Краків, 1909); Z dziejöw Ukrainy (Краків, 1912); Листи до 
братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму 
(1-е вид. — Відень, 1926; 2-е вид. — Київ; Філадельфія, 1995); 
Україна на переломі, 1657-1659: Замітки до історії українського 
державного будівництва в XVII ст. (1-е вид.— Відень, 1920; 2-е 
вид. — Нью-Йорк, 1954; 3-є вид. — Філадельфія, 1991; 4-е вид. — 
Київ, 1997); Релігія і церква в історії України (Нью-Йорк, 1956) та її 
перевидання польською мовою: Lipinski W. Religia і Kosciöl w dziejach 
Ukrainy (Przemysl, 1999). Починаючи з 1908 p., низка наукових розві
док, рецензій опублікована в періодичних виданнях: “Записки Нау
кового товариства ім. Шевченка”, “Рада”, “Літературно-науковий 
вістник”, “Хліборобська Україна”, “Америка”, “Канадійська січ”, “Бо- 
гословія”, “Студентський вісник”, “Український голос”, “Діло”, “Поступ”, 
“Бюлетень Гетьманської управи”, “Дзвони”, “Rozprawy Akademii Umiejet- 
nosci. Wydzial Historyczno-Filozoflczny”, “Przegl^d Krajowy”, “Czas”. 
Повне видання творів здійснюється заходами Східноєвропейського 
дослідного інституту ім. В. Липинського у Філадельфії (США).
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Оприлюднення окремих листів ученого почалося 
вже з першої половини 1930-х рр., згодом продовжу
валось у 1950-1960-х рр.2, та лише з 1990-х рр. розпо
чався якісно новий етап у дослідницькій і видавничій 
роботі вчених України та діаспори. З проголошенням 
незалежної Української держави науковці отримали 
доступ до історико-політологічної та філософської спад
щини В. Липинського, яка досі перебувала у спецфон
дах радянських архівів, і водночас почали відкрито 
обмінюватись думками про неї3. Було проведено коло
сальну пошукову роботу з виявлення невідомої спад
щини, зокрема й епістолярної, цього видатного сус
пільно-політичного діяча та мислителя. Завдяки тісній 
співпраці наукових установ України та діаспори 
з’явилась низка багатотомних видань кореспонденції 
В. Липинського. Так, у 2001 р. були опубліковані його 
листи до М. Грушевського, які зберігаються в Центра
льному державному історичному архіві України у 
Києві4. У 2003 р. світ побачив перший том епісто
лярної спадщини В. Липинського, ініційований співро
бітниками Східноєвропейського дослідного інституту 
ім. В. Липинського у Філадельфії (США) (далі— СЄДІ). 
У цьому виданні подана кореспонденція, яка збереглася

2 МетикР. З листування із В. Липинським: Причинки до характе
ристики людини//Діло.— 1931.— 15, 16 листоп.; Його ж: Моє 
знайомство і переписка з В. К. Липинським //Дзвони. — 1933. — 
Чис. 6/7. — С. 296-307; Кілька витягів з листів бл. пам. В. Липин
ського до П. Коваліва з літ 1923-1930 // Український бескид. — 
1936. — Nq 23-25; Лист В. Липинського до о. Андрія Сарматюка з 
дня 5 лютого 1926 р. // Босий В. В’ячеслав Липинський — ідеолог 
трудової монархії. — Торонто, 1951. — С. 155-156; Лист до генера
ла П. І. Залеського // Сучасність. — 1969. — № 9. — С. 116-119; 
Рудецький П. Два листи В’ячеслава Липинського (до о. Теофіла 
Горникевича і Володимира Старосольського) // Україна в минуло
му. — Київ; Львів, 1994. — Вип. VI. — С. 145-149.
3 Перша в Україні міжнародна наукова конференція “Вячеслав 
Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна” 
була проведена 2-6 червня 1992 р. в Києві, Луцьку та Кременці до 
110-ї річниці від дня народження вченого.
4 Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар. — Київ;Нью- 
Йорк, 2001. — С. 276-327.
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в Архіві В. Липинського, листи з архіву СЄДІ, що їх 
придбав його перший президент Євген Зиблікевич в 
адресатів В. Липинського, і ті, що віднайшов у Natio
nal Archives of Canada наступник Зиблікевича Ярослав 
Пеленський5. До цього тому ввійшли листи, виявлені в 
архівах Польщі та України. За даними упорядників 
В. Липинський вів величезне за обсягом листування — 
його адресатами стали понад 400 осіб6. На початок 
1990-х рр. тільки в архівах України вдалося відшукати 
більше 1400 листів7. Загалом перший том містить 559 
поштових відправлень В. Липинського до 70 відомих 
політиків, учених, культурних і громадських діячів8.

Серед кількасот кореспондентів В. Липинського 
великий відсоток складали західноукраїнські громад
ські та культурні діячі: Володимир Бачинський, Кость 
Левицький, Іван Кревецький, Остап Луцький, Павло 
Шандрук, Олександр Барвінський, Володимир Гна- 
тюк9 та ін. До найактивніших кореспондентів нале
жав Осип Назарук.

Інтенсивне листування між В. Липинським та 
О. Назаруком тривало з 1920 по 1930 рр.10 Усього О. На
зарук написав за цей час 147 листів, які зусиллями

5 Про долю документальної спадщини В. Липинського див.: Зиблі
кевич Є. Одісея архівної спадщини Вячеслава Липинського // Сво
бода.— 1983.— Чис. 41, 42; Залуцький Р. Листування Вячеслава 
Липинського у західних архівах (Біографічний нарис) // Липин
ський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1: Архів. Листу
вання. Т. 1: (А-Ж) /Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, X. Пеленська 
та ін. — Київ; Філадельфія, 2003. — С. 33-81.
6 Там само. — С. 54.
7 Коровицький І. Архів Вячеслава Липинського // Український архео
графічний щорічник: Нова серія. — Київ, 1992. — Вип. І. — С. 126.
8 Липинський В. Повне зібрання творів ... — 960 с.
9 На сьогодні з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. Стефаника 
опубліковано десять листів В. Липинського до О. Барвінського та 
чотири листи до В. Гнатюка. (Див.: Липинський В. Повне зібрання 
творів ... — С. 174-184, 310-313).
10 О. Назарук надіслав своєму адресатові: у 1920 р. — 1 лист, у 
1921р.— 3 листи, у 1922 р.— 1 лист, у 1923 р .— 8 листів, у 
1924 р. — 54 листи, у 1925 р. — 25 листів, у 1926 р. — 25 листів, у 
1927 р. — 7 листів, у 1928 р. — 13 листів, у 1930 р. — 1 лист.
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науковців СЄДІ, зокрема, упорядника збірника І. Ли- 
сяка-Рудницького, були опубліковані в 1976 р.11

На жаль, значно менше збереглося листів В. Ли
пинського до О. Назарука. Так, архів СЄДІ наразі дис
понує лише ЗО листами, більшість з яких представлені 
авторськими чернетками або машинописними копія
ми12. І. Лисяк-Рудницький13 зазначав, що одним з 
“найдавніше” збережених в архіві В. Липинського є 
лист, датований 16 січня 1925 р., а також констату
вав відсутність багатьох листів, зокрема, написаних 
упродовж 1924 р., вважаючи їх втраченими під час 
Другої світової війни14.

Одразу після смерті вченого в некролозі О. На- 
зарук наголосив: “Хоч які цінні та інтересні вже 
видані писання Липинського, та ще цінніше і ціка
віше його приватне листування, котре варта було б 
зібрати й видати”15.

До вперше оприлюднених листів В. Липинського 
до О. Назарука належить полемічна частина епістоля
рію, частково друкована самим В. Липинським у пресі 
під час конфлікту, що назрівав між кореспондентами16. 
Добірка листів В. Липинського до О. Назарука разом

11 Липинський В. Архів. T. 7: Листи Осипа Назарука до Вячеслава 
Липинського / Упоряд. І. Лисяк-Рудницький. — Філадельфія, 1976. — 
С. 1-471.
12 Липинський В. Архів. T. 7 ... — C. XVI.
13 3 юнацьких років І. Лисяк-Рудницький зачитувався “Листами до 
братів-хліборобів”, “Україною на переломі”. Свої перші статті, 
присвячені творчій спадщині В. Липинського (“Донцов і Липин
ський” та ін.), учений написав на початку 1940-х рр. Упродовж 
1960-1970-х рр. він опублікував низку розвідок про політичну 
діяльність і політичні погляди В. Липинського. Про взаємини між 
В. Липинським та О. Назаруком див.: Лисяк-Рудницький І. Назарук 
і Липинський: історія їхньої дружби і конфлікту //Липинський В. 
Архів. Т. 7. — C. XV-XCVII.
14 Там само. — C. XXVII.
15 Назарук О. Вячеслав Липинський (5.IV. 1882 -  14.VI. 1931) //Нова 
Зоря. — 1931. — Чис. 45. — 21 черв.
16 Липинський В, “Нова Зоря” й ідеологія гетьманців: Лист до редакції 
“Діла” //Діло.— 1929.— 18, 19, 20 лип.; Його ж: Розкол серед 
гетьманців: Лист до редакції //Там само. — 1930. — ЗО верес., 1,3, 
4, 7, 8, 9 жовт.
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з листами інших кореспондентів побачила світ у 
збірнику, упорядкованому київськими науковцями 
Т. Осташко та Ю. Терещенком17. До неї ввійшло 
двадцять листів В. Липинського, виявлених в особис
тому фонді О. Назарука в Центральному державному 
історичному архіві України у Львові18. Попри велику 
цінність добірки зауважимо, що в ній відсутні листи 
першої половини 1920-х рр., зокрема— за 1924 р., 
котрий, як підкреслював І. Лисяк-Рудницький, у листу
ванні був найбільш інтенсивним.

Вагомим внеском у формування цілісного ком
плексу епістолярної спадщини В. Липинського, без 
сумніву, стануть листи, віднайдені у фондах Львів
ської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України. Вони зберігаються в колекції "Окремих 
надходжень” відділу рукописів (Ф. 9, спр. 4035. — 
56 арк.). Листи19 відображають найдинамічніший 
період у стосунках В. Липинського та О. Назарука. 
Лист за 1930 р. супроводжується "виписками з листу
вання д-ра О. Назарука з В. Липинським”, — додат
ком, який В. Липинський підготував власноручно. 
Проте під час науково-технічного опрацювання цей 
додаток був помилково виділений в окрему одиницю 
зберігання (Ф. 9, спр. 4030. — 28 арк.). Більшість цих 
листів написана В. Липинським з Райхенау (Австрія), 
два — із Ноймаркта та один — із Бадеґа; заадресо
вані до Відня, Канади та США, три останні — до 
Львова.

17 Липинський В. З епістолярної спадщини: Листи до Д. Дорошенка, 
І. Кревецького, Р. Метика, О. Назарука, С. Шелухіна / Упоряд. 
T. Осташко, Ю. Терещенко. — Київ, 1996. — 199 с.
18 Ця частина кореспонденції охоплює по одному листу за 1923, 
1925 і 1926 рр., чотири— за 1927 р., дванадцять— за 1928 р. 
Найповніше спадщина О. Назарука відкладена у фондах ЦДІА 
України у Львові, де зберігається особовий фонд Осипа Назарука 
(№ 359) та фонд редакції часопису “Нова Зоря” (№ 406), редак
тором якого Назарук був упродовж 1928-1939 рр. (Див.: Липин
ський В. З епістолярної спадщини ... — С. 96-130).
19 По одному— за 1921 та 1923 рр., в ісім— за 1924 р., чотири — 
1925 р., два — 1926 р., два — 1928 р. та один лист за 1930 р.
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Якщо порівняти датування листів, що їх знай
дено у ЦДІА України у Львові та в ЛНБ ім. В. Стефа- 
ника НАНУ, то стає очевидним, що обидві колекції 
доповнюють одна одну, хоча щоб пояснити, чому епіс
толярій О. Назарука, частиною якого є кореспонден
ція В. Липинського, розпорошений у різних архіво
сховищах Львова, необхідне окреме дослідження. 
Залишається без відповіді і запитання, якою є доля 
решти листів В. Липинського. Незважаючи на високу 
джерелознавчу вартість відомих на сьогодні листів, 
вони все ж не дозволяють остаточно реконструювати 
десятирічний епістолярний діалог В. Липинського та 
О. Назарука.

В. Липинський народився 5 квітня 1882 р. в 
с. Затурцях (Володимирського повіту) на Волині в 
шляхетській родині. Рід Липинських походив із Мазо- 
вії і переселився в Україну у XVIII ст. В. Липинський 
здобув освіту в гімназіях Житомира, Луцька та Києва, 
навчався в Ягеллонському університеті у Кракові 
(історія, агрономія) та в Женеві (соціологія). У 1914 р. 
як офіцер був мобілізований на фронт, однак після 
загострення хвороби (туберкульоз легенів) залишив 
військову службу. У 1917 р. В. Липинський став спів- 
засновником Української демократично-хліборобської 
партії. За доби Гетьманату він отримав дипломатичне 
призначення посла Української держави у Відні і 
перебував на цій посаді в часи Директорії. Улітку 
1918 р. подав у відставку, вирішивши присвятити 
себе науковій та публіцистичній праці. У 1920 р. 
В. Липинський ініціював створення монархічно-кон
сервативної організації Український Союз Хліборобів- 
Державників (далі — УСХД), став її лідером та ідеоло
гом. Оточивши себе однодумцями (М. Кочубей, А. Мон- 
трезор, Д. Дорошенко, С. Шемет, Л. Сідлецький, О. Ско- 
ропис-Йолтуховський), В. Липинський як голова Ради 
Присяжних надавав великого значення розвиткові 
УСХД, а діяльність спрямовував на втілення в життя 
концепції трудової класократичної монархії в Україні. 
У 1930 р. він розірвав зв'язки з гетьманом П. Скоро
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падським і оголосив про розпуск УСХД. Помер 14 
червня 1931 р. в санаторії віденського передмістя 
Вінервальд.

О. Назарук народився в родині дрібного реміс- 
ника-кушніра 31 серпня 1883 р. у м. Бучач на Терно
пільщині. У рідному місті закінчив народну школу та 
6 класів гімназії. Навчання у 7-8 класах гімназії про
довжив у м. Золочеві. Студіював право у Віденському 
(1902-1905, 1907-1908) і Львівському (1905-1907) 
університетах. Розпочав практику в адвоката А. Моз- 
лера у м. Монастириську (1909-1910). Проходив одно
річну судову практику у Відні (1911-1912), там же ж 
здобув учений ступінь доктора цивільного та церковною 
права. З червня до серпня 1912 р. проходив практику в 
адвокатській канцелярії Є. Петрушевича у м. Сколе.

У молодому віці О. Назарук захопився соціаліс
тичними ідеями. Упродовж 1905-1923 рр. належав до 
Української радикальної партії (далі— УРП). У серпні 
1914 р. був ув’язнений за звинуваченням в антиав- 
стрійській діяльності і до грудня 1914 р. перебував у 
таборі для інтернованих у Талерґофі (Австрія). Після 
звільнення за дорученням Союзу Визволення України 
(далі — СВУ) виїхав до Швеції та Норвегії як співро
бітник і кореспондент пресових органів СВУ, де зали
шався до березня 1915 р.

Навесні 1915 р. О. Назарук як член проводу 
УРП увійшов до складу Загальної української ради. 
Влітку того самого року був скерований у розпо
рядження командування легіону Українських січових 
стрільців (далі— УСС). Працював шефом Пресової 
кватири УСС. Був представником Української націо
нальної ради — вищою законодавчого органу За
хідноукраїнської Народної Республіки (далі— ЗУНР). 
За дорученням командування Української галицької 
армії (далі — УГА) прибув до Києва, де згодом став 
учасником повстання проти гетьмана Павла Скоро
падською. Після повалення Гетьманату й відновлення 
УНР О. Назарук отримав запрошення від уряду на 
чолі з В. Чеховським на посаду керівника ресорту
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преси і пропаганди в ранзі міністра. Невдачі Дирек
торії, внутрішні тертя в уряді змусили його покинути 
пост міністра. У листопаді 1919 р. разом із Є. Петру- 
шевичем О. Назарук переїхав до Відня і в еміграції 
став членом українського урядового центру. У вересні 
1920 р. президія закордонної секції УРП делегувала 
його на Мирову конференцію в Ризі. У грудні того ж 
року О. Назарук зайняв пост уповноваженого зі справ 
преси і пропаганди при уряді ЗУНР. Упродовж 1920- 
1922 рр. він брав участь у засіданнях членів управи 
закордонної групи УРП, Ліги Віднови України, був 
активним учасником засідань Української Національ
ної Ради. У серпні 1922 р. виїхав до Канади як 
надзвичайний представник ЗУНР, де став прихильни
ком монархістсько-гетьманської ідеї. В 1922 р. переїхав 
до США (Чикаго), був редактором газети "Січ”. З 
березня 1926 р. працював співредактором часопису 
"Америка” у Філадельфії. Наприкінці 1927 р. повер
нувся до Львова, вступив до Української християн
ської організації, з 1928 по 1939 рр. — головний 
редактор газети "Нова Зоря”. Від 1930 р. — член 
Української народної партії (з 1932 р. — Українська 
народна обнова), пізніше — один із засновників това
риства "Скала”. Наприкінці 1938 р. відкрив власну 
адвокатську канцелярію. 2 жовтня 1939 р. виїхав до 
Варшави. Помер 31 березня 1940 р. у Кракові.

Перша зустріч В. Липинського з О. Назаруком 
відбулася у Станіславові 1919 р.,, наступного року їхні 
шляхи перетнулись у Відні, згодом — декілька разів у 
Берліні та Паєрбаху. Щоразу в розмовах вони 
обговорювали актуальні на той час проблеми україн
ської політики, ситуацію в Україні, Росії, Європі. Під 
•час останньої зустрічі 1927 р. у Берліні не залишили 
без уваги персональні справи гетьманців, діяльність 
гетьманських "Січей” та необхідність розширення 
організаційної мережі гетьманського руху в Україні20.

20 Записна книжка О. Назарука //ЦЦІА України у Львові. — Ф. 359, 
оп. 1, спр. 22. — Арк. 9-13 зв.
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Цікавим, однак, є той факт, що у взаєминах В. Ли
пинського та О. Назарука домінуючу роль відігравали 
не особисті зустрічі, а саме листи. Як згадує дослідник 
і видавець творчої спадщини вченого І. Лисяк-Руд- 
ницький, маючи сотні кореспондентів, В. Липинський 
"немов би керував за допомогою листів гетьманським 
рухом, живучи у відлюдному австрійському містечку й 
маючи лише одного секретаря”21.

Крізь призму епістолярної спадщини В. Липин
ського, зокрема листів, надісланих до О. Назарука, ми 
маємо нагоду дізнатися найпотаємніші думки В. Ли
пинського щодо проблеми утвердження та організа
ційного оформлення українського консерватизму, 
простежити розвиток подій в їх історичній послідов
ності, основні етапи наукової та громадсько-політич
ної діяльності.

Хронологічно листи можна поділити на дві гру
пи. Перша— охоплює 1921-1926 рр., тобто період 
розробки В. Липинським ідеології модерного україн
ського монархізму, викладу її концепції у соціально- 
політичному трактаті “Листи до братів-хліборобів” та 
розгортання ним видавничого процесу.

У кореспонденції цього періоду виразно окрес
люється кілька проблемно-тематичних напрямків. 
Провідний тематичний пласт листів дає змогу просте
жити історію написання політичного трактату “Листи 
до братів-хліборобів” і таким чином отримати цілісне 
уявлення про думки та ідеї вченого, його суспільно- 
політичні погляди, головні програмні тези. Розроб
ляючи теорію спадкової монархії в Україні, В. Липин
ський охоче апробує її в листах до О. Назарука, маючи 
в його особі доброго учня. В. Липинський, з перспек
тиви власного досвіду в українській революції, ґрун
товно розкриває питання типології державних форм, 
прив'язуючи відроджену українську державу до

21 Лисяк-Рудницький І. Вячеслав Липинський: державний діяч, істо
рик та політичний мислитель //Історичні есе: У 2 т. — Київ: Осно
ви, 1994. — Т. 2. — С. 153.
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традицій старої козацької державності і вважаючи 
найкращою формою управління для України гетьма
нат. Висловлюючи думки щодо форми національно- 
державного устрою, В. Липинський викладає в лис
тах до О. Назарука свою концепцію класократичної 
трудової монархії в Україні. Спрямовуючи О. Назару
ка до сприйняття нового світогляду, вчений водночас 
формулює принципи втілення цієї концепції у життя: 
персоніфікації особи гетьмана як монарха, класокра
тичної структури майбутнього українського суспіль
ства, державно-територіального об'єднання населення 
України, політичного та релігійного плюралізму.

Вказуючи на призначення трактату — допомог
ти "у творенню будучности”, В. Липинський катего
рично стверджує: "Мені потрібна Україна, а не місце 
в пантеоні українських літераторів”; мета його 
праці — "допомогти до сотворення української актив
ної, провідної творчої, думаючої верстви”. Як бачимо 
з цих листів, В. Липинський скептично ставиться до 
суто літературних творів. На його переконання, зна
чимим і сильним може бути лише той твір, який 
спричиниться до витворення громадського руху.

Висловлені В. Липинським положення мали 
великий вплив на О. Назарука. Переконаний у реаль
ності створення української держави із сильною 
владою, зосередженою в руках легітимного монарха, 
О. Назарук стає речником ідей В. Липинського серед 
емігрантських робітничих кіл і головним організа
тором гетьманського руху в США та Канаді.

Безумовно, що саме діяльність О. Назарука, яку 
В. Липинський назвав "лабораторною спробою будів
ництва українського монархізму”, спонукала вченого 
зосередитись у своїй кореспонденції цього періоду 
також на питанні організаційного становлення ук
раїнського консервативного руху.

Експресивні, насичені колоритними описами 
листи-репортажі О. Назарука про громадське життя 
агітованих ним українських емігрантів, його публіка
ції у пресі дають В. Липинському цікавий матеріал
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для роздумів. Він критикує методи агітації та 
пропаганди О. Назарука, конкретизує проблеми орга
нізації гетьманських організацій, їхнього управлін
ського апарату, фінансових справ, викладає свої 
міркування щодо символіки січовиків: форми, прапора 
та відзнак. Вважаючи організацію січовиків основою 
майбутньої української армії, В. Липинський наголо
шує на потребі ведення освітньої роботи та вироб
лення проекту іспитів для старшин; пропонує окремо 
для кожної категорії січовиків ввести спеціальні 
навчальні предмети — військову історію і тактику.

У листах В. Липинський декларує свою позицію 
щодо ролі та завдань українського політикуму в 
еміграції. Політичну ситуацію в Європі, на той час 
невизначену й хаотичну, вчений розглядає як цілком 
сприятливу для нового перегрупування українських 
сил. Він категорично виступає проти заснування 
будь-яких українських міжпартійних об’єднань, вва
жаючи, що очолювані ним гетьманці не повинні вхо
дити до складу Всеукраїнської Національної Ради, яка 
тоді формувалася у Відні. На його переконання, всі 
політичні партії — і галицькі, і наддніпрянські — не 
склали іспиту під час випробувань у боротьбі за 
національну незалежність і тому не можуть претен
дувати на створення національних структур консолі
дуючого характеру.

З’ясовуючи причини катастрофи української 
державності 1917-1920 рр., учений дає песимістичну 
оцінку ролі національної еліти в процесі державотво
рення та діяльності представників української 
революційної демократії, а також створеним демо
кратичними силами Центральній Раді та Директорії. 
Він стверджує, що українській демократичній інтелі
генції, зокрема, галицьким націонал-демократам, 
бракує відваги, натомість їм властивий примітивний 
реалізм та безідейність.

Як консерватор В. Липинський пророкує важли
ву роль радикальній галицькій партії УСРП, підкрес
люючи, що вона має всі шанси стати організацією
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нової хліборобської аристократії в Галичині та пере
брати на себе історичні традиції старої шляхетсько- 
козацької аристократії. Для цього партія, на думку 
вченого, повинна позбутися соціалістичного роман
тизму і замінити його “національним ідеалістичним 
імперіалізмом”.

У своїй кореспонденції того часу В. Липинський 
подає цінні автобіографічні подробиці: наводить низку 
цікавих фактів з історії роду Липинських, згадує про 
домашню атмосферу, про прищеплену матір'ю любов 
до української музики, про роки навчання у київській 
гімназії, описує приватне життя в еміграції ( умови 
праці, розпорядок робочого дня тощо). Порівняно з 
біографічною публікацією Мар'яна Козака22, написа
ної за відомостями, отриманими від приятеля та 
секретаря В. Липинського Михайла Савур-Ципріяно- 
вича, у листуванні з О. Назаруком В. Липинський 
подає їх доповнено та розширено.

Кореспонденція цього періоду має дружній 
характер. В. Липинський цікавиться станом здоров'я
О. Назарука, намагається підтримати його морально 
у складних життєвих перипетіях.

Друга група листів — два за 1928 р. і один за 
1930 р. разом з додатками (“виписками”) відбиває 
погіршення стосунків між В. Липинським та О. Наза
руком, причинию якого стали фінансові непорозумін
ня, а також розбіжності у поглядах на висвітлення 
міжконфесійних питань і стосунків між галичанами і 
наддніпрянцями на сторінках часопису “Нова Зоря”, 
редактором якого був О. Назарук.

У своєму останньому листі В. Липинський ще 
раз аналізує причини конфлікту, який згодом завер
шився остаточним розривом: “Чим скінчилась,
нарешті, справа уділеної мені, під приятельською і 
сердечною пресією на мене п. Назарука, допомога 
Галицького уряду? Устною заявою п. Назарука

22 Див.: Козак М. З життя і діяльности Вячеслава Липинського // 
Дзвони. — 1932. — Чис. 6. — С. 424-425.



ПЕРЕДМОВА 15

навесні 1927 р., в присутности п. Монтрезора і 
Гладиловича, що я “спроневірив гроші, які мені дав 
Галицький уряд на написання Історії України”. І далі, 
у відповідь на закиди О. Назарука, пояснив: "... коли 
я досі не написав добровільно обіцяної історії, то це 
не значить, що я взагалі не хочу її написати. 
Терміном я не звязаний. А що я її досі не написав, то 
не тому, що лінився, що займався иншими 
посторонніми річами, а що всі свої сили, всі свої 
нерви і все своє здоровля, аж до останньої стадії 
туберкульозу, я віддав на иншу, не менше потрібну 
українську працю ...”

*  іс *

Представлені у цьому збірнику листи В. Липин
ського розміщені за хронологією. Тексти публікуються 
зі збереженням стилістичних особливостей оригіналу, 
з мінімальним наближенням до сучасної пунктуації. 
Незначні зміни внесені тільки у випадку написання 
слів разом, окремо або через дефіс (щодо — замість 
що до у авторському тексті; мали б  — замість мали-б) 
згідно із сучасним правописом.

Збережено вживання великої літери у звертаннях 
до адресата (Пане Докторе), а також у поняттях, 
значущість яких у певному контексті підкреслюється 
автором (Гетьман, Монарх, Державність). Натомість 
змінено з великої на малу літеру написання назв міся
ців року.

Назви видань, товариств тощо передаємо в 
оригінальному варіанті. Скорочення в тексті розкриті 
у квадратних дужках.

Збережено різнотипні авторські виділення тек
сту — підкреслення та розбивку (у машинописах) 
окремих слів і фраз.

Вставки, зроблені В. Липинським ручкою в 
машинописах, супровідні записи О. Назарука над 
текстом, а також переклад іноземних слів та виразів 
подано в підрядкових примітках. Місце зберігання
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конвертів та записи на них подаємо після загального 
опису в легенді.

У коментарях розшифровуються імена та назви, 
розкривається зміст подій, про які йдеться в листі, 
вказуються бібліографічні відомості про згадувані 
твори. Прізвища та назви творів у підрядкових 
примітках і коментарях виділені курсивом, іншомовні 
прізвища відтворені у дужках в їхньому оригіналь
ному написанні.

Ілюстрований додаток скомпоновано зі світлин 
В. Липинського та О. Назарука, віднайдених у фон
дах ЦДІА України у Львові. Візуально доповнюють 
зміст видання оригінальні зображення титульних 
сторінок видань В. Липинського, гетьманських пресо
вих друків.

Науковий апарат збірника складається з перед
мови (з її археографічною частиною), словника рідко
вживаних та іншомовних слів, а також іменного та 
географічного покажчиків.
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1

23 квітня 1921 р.
Reichenau, N. Ö.
Karl Ludwigstr[asse], 172.

Високоповажаний і — дозвольте мені ще 
додати — Дорогий Пане Докторе!

Не беріть мені за зле, що я так довго не відпису
вав Вам на Вашого листа, дійсно зворушившого мене 
своєю щиростю та сердечностю. Я чув, що Ви в цім часі 
були на урльопі і мені не хотілося турбувати Вас під 
час так належного Вам відпочинку. Довідавшись, що 
Ви вже повернули до Відня, спішу вислать Вам оцих 
кілька слів. При чім відповідаю в порядку порушених 
Вами справ.

1. Починаю з Всеукр[аїнської] Національної] Ра
ди1. На вступі зазначую, що абсолютно вірю в Вашу 
добру волю* як політичного діяча і певний, що Ви так 
само вірите в мою добру волю. Отже, в нашім обміні ду
мок ніякої злоби, яка єсть предметом у нас для всяких 
образ, нема і не може бути, а значить і не може бути 
образи. Засадничі мотиви, які здержали нас від вступ- 
леня до Всеукраїнської] Національної] Ради Вам 
відомі з нашої деклярації в “Хл[іборобській] Україні”2. 
Крім тих мотивів засадничих, ми мали і маємо мотиви 
тактичного характеру. Вони відносяться: 1) до справи 
галицької 2) до справи України Наддніпрянської.

В першій справі ми, стоючи на становищі со
борносте, як це видно і з нашого статута, думаєм, що 
під теперишню хвилю в державній незалежносте і 
нейтралізації Східної Галичини, при сучаснім стани 
України Наддніпрянської, залишається одинокий засіб 
спасти Галичину. Виходячи з того становища, я був і 
єсть проти участі Галичан (яко цілосте, звичайно, а 
не о прямих осіб) в Наддніпрянській політиці, бо нам це 
нічого не поможе, а Вам пошкодить. Отже, Ваш аргу
мент, що ми могли б у Всеукр[аїнській] Національній]

Ф Тут і далі підкреслено автором листа.
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Раді Вам допомогти, для нас не істнує, бо ми думаєм, 
що Вас у Всеукр[аїнській] Національній] Раді взагалі 
не повинно було бути.

Що ж до політики Наддніпрянської, то всяке обєд- 
нання збанкрутованих політичних партій не тільки не 
зменшує, а збільшує нашу національну руїну. Сучасне 
т[ак] зв[ане] "українство”, репрезентоване оцими "свідо
мими” партіями, збанкрутувало і чим швидче воно 
яко таке зникне, чим швидче перетвориться воно в 
якісь инші політичні форми, тим для нашої Національ
ної ідеї лучше. Консервуванє цього збанкрутованого 
українства в формі ріжних міжпартійних обєднань я 
вважаю ділом для нашої національної будуччини 
шкідливим, бо воно викличе тільки вкінці на Україні 
реакцію проти українства і зненависть до нього, якщо 
воно і далі буде репрезентоване дотеперішніми "обєд- 
наними” українськими партіями.

2. Щодо політики Зах[ідно]-Українського] Уряду, 
то, розуміється, виступатиму проти неї всякий раз тоді, 
коли вважатиму її шкідливою. Мені ані на думку не 
приходило, щоб аванс на мою книжку, який ласкаво 
уділяє мені уряд Зах[ідно]-Укр[аїнської] Республіки], 
міг вязати мене в розумінню громадсько-політичнім. І 
коли б я хоч на хвилину допускав, що Ви так можете 
думати, то будьте певні, що цього авансу я би від Вас 
не прийняв.

Про саму цю політику думаю те, що в розмовах 
з багатьма Галичанами я вже не раз висказував: по
літика неуступчевости супроти польської нації зовсім 
правильна і єдино вказана. Але доки Ви не порозу
мієтесь з місцевим польським (чи власно кажучи споль- 
щеним) елементом, доки Ви не найдете способу пере
тягнути на свій бік східно-галицьких консерватистів, 
доти українство в Східній Галичині буде рухом со- 
ціяльним і перетворитись в рух національний, тобто в 
першій мірі територіяльний, воно не зможе. Ведучи 
боротьбу під гаслом боротьби "хлопа” з "попом”, Ви 
добєтесь тільки того, що всі польські хлопи в Східній 
Галичині стануть почувати себе панами, заристокра-
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тизуються і перетягнуть до себе всіх тих українських 
“хлопів”, які теж не хочуть бути вічно “хлопами”. В 
результаті це все закріпить тільки польське пануваня, 
бо на місці одного якогось Баденього3 Ви будете мати 
тепер десятки Вітосів4.

3. Щодо авансу5, то як я Вам писав в поперед
ньому листі, я не почуваю себе в праві брати на себе 
зобовязань, які я не певний, чи зможу виконати. При 
сучасному стані мого здоровля я не знаю, коли я зможу 
обіцяну Вам книжку написати. А не знаючи того, я 
все мушу рахуватись з можливосте), що мені при- 
йдеться цей аванс віддати. Знов же та руїна мате- 
ріяльна, в якій я тепер опинився, не дає мені права 
робити великих довгів. І тому я просив і прошу Вас, 
здержати висилку мені дальших рат не задля якоїсь 
иншої причини, а тільки тому, що мені незвичайно 
прикро і тяжко ставити себе в положеня неоплатного 
довжника. Бо хиба не потрібую Вам казати, як добре 
розумію, і як глибоко ціню добрі інтенції Уряду 
Зах[ідно]-Укр[аїнської] Республіки] допомогти мені як 
культурному працьовникові. Вони все будуть для мене 
одним з нечисленних дорогих споминів нашого тяж
кого емігрантського життя.

4. Врешті, щодо “Волі”6, то моя думка така, що 
цей орґан в великій мірі спричинився до демораліза
ції і руїни нашої еміґрації. Коли ми тепер ненавидимо 
один другого, коли українська еміґрація не здатна 
нічого сотворити, не здатна дати своїй нації того, що 
давали всякі инші еміґрації, коли вороги українства 
будуть могти ще довго пальцями показувати і демон
струвати яку це культуру духову здатні були випро
дукувати Українці “на волі”, доки їх не дусила ніяка 
цензура, то за це одвічальність несуть всі ці, що своєю 
співучастю піддержували цей друкований вираз 
українського — перефразуючи Ваші власні слова: — 
хамства, рабства і безмежної глупоти. З політичним 
опортунізмом в таких випадках, коли затроюється 
душа національна, я погодитись не можу і в цім 
випадку, Дорогий Пане Докторе, шануючи глибоко
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Вас і Вашу працю, я з Вами погодитись не можу. 
Вітаючи Вас і бажаючи Вам всього найкращого, остаю 
з дійсним і правдивим до Вас поважаним Вячеслав 
Липинський.

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН 
України (далі — ЛНБ ім. В. Стефаника), відділ руко
писів. — Ф. 9, спр. 4035. — Арк. 1-2 зв. — Автограф.

2

20 серпня 1923 р.
Reichenau, N. Ö.*

Високо Шановний Пане Докторе!

Листа Вашого з д[ня] 19 липня разом з листом 
п. Жеребка7 одержав. Сердечно дякую Вам за Вашу 
ласкаву память про нас і за те, що Ви дали нам — так 
для нас цінний — звязок з созвучними нам хлібороб
ськими колами в Канаді. До п[ана] Жеребка — до якого, 
на підставі Вашої рекомендації, відношуся з повним 
довірям — я написав і тепер жду його відповіді в 
порушеній ним справі.

Здоровля моє — про яке ласкаво питаєте — 
майже без змін. Умови емігрантського життя не спри
яють, розуміється, його поліпшеню. Одначе працюю, 
по-скільки мені стає сил, бо вважаю, що того тяжкого, 
а разом з тим і багатого досвіду, яке нам дало життя, 
не маємо права змарнувати і полишити без передачи, 
якшо не нашим сучасникам, то може тим, шо прийдуть 
по нас. Тепер саме закінчую мої “Листи”8. Якщо Ви чи
тали послідню їх частину в посланій Вам IV-й кн[изі] 
“Хліб[оробської] України”, то зрозумієте як нелегко 
формулувати і викладати думки, до яких громадянство 
наше не дуже звикло. Вся майже наша література роз
вивала те, що ми маємо вже забагато од природи: нашу 
емоціональність. Питання волі: здержуваня розумом 
інстинктів і керування цими при помочі відповідного

* Вгорі на аркуші два записи О. Назарука: “Прийшло до Вінніпегу: 
7/9 1923”, “Відписано 9/9 [19]23”.
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методу організації — це справи чужі нашому привич- 
ному думаню. А між тим держава, проблем якої 
поставило перед нами життя, це, перш за все, продукт, 
власне, сильної і свідомої волі. Без розвитку волі відпо
відними методами організації — сотворити державу 
неможливо. Тому то, до цих питань я привязую таку 
велику вагу і закінченя своїх "Листів”, присвячених 
цим питанням, вважаю своїм головним обовязком.

Мучить мене совість, що за цею працею, яка 
забирає мені дословно всі мої сили, я не виконав обіт
ниці, даної Вам і Вашому Урядові — написати коротку 
"Історію України”. Повірте, що не лінивство тому причи
ною. Власне, в цій дуже для мене болючій справі хочу 
порадитись з Вами. Як пригадуєте собі, одержуючи 
від серпня 1920 р. до липня 1921 р. місячну допомогу 
од Вашого Уряду, я застеріг собі право звороту цієї 
допомоги, або в формі написаня короткої "Історії 
України”, або готівкою, коли написати цієї "Історії” не 
зможу. Поза як, власне, стався цей другий випадок, 
то мушу звернути свою позичку готівкою. Всього за 
час від 1 серпня 1920 р. — до 1 липня 1921 р. Місяч
ними ратами по 6000 австрійських] кор[он] я одер
жав сімдесят дві тисячи (72.000) австр[ійських] корон. 
Отже, будьте ласкаві, Пане Докторе, порадьте мені як 
(по якому розрахунку, чи в якій валюті) і кому маю цю 
позичку звернути, а постараюсь вповні до Вашої по
ради застосуватися, бо ж це Ви, власне, були ласкавим 
ініціятором цієї позички, що так дуже мені в моїх 
тодішніх скрутних обставинах у пригоді стала. Жда
тиму нетерпляче Вашої ласкавої відповіді в цій справі.

Крім своїх "Листів” пишу тепер розвідку для "За
писок Н[аукового] Т[овариства] ім. ПЦевченка]”9 про 
"Схему державної історії України”. Написати таку річ 
про метод вивчення нашої державної історії — мені, 
при сучасних обставинах (без відповідних бібліотек 
під рукою), легче, ніж написати саму "Історію”. Для 
написаня "Історії” я мусів би переселитись на довший 
час хоча би до Відня, а цього а ні мої лехкі, а ні моя 
кишеня тепер не видержать. Це (поминаючи працю
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над “Листами”) друга головна причина, чому я не зміг 
написати проектованої для Вас короткої “Історії 
України”. В питаннях нашого державного життя (а 
йому, власне, мала бути присвячена моя “Історія”) в 
нашій дотеперешній історіоґрафії єсть величезні про
галини. Заповнити їх тим, що у мене осталось в 
памяти од моїх попередніх студій, не подаючи джерел 
і літератури, власне, через новизну цих питаннь — 
неможливо. Тому мені довелось од цієї, так любої 
мені, історичної праці поки що одмовитись.

Чи одержали мого попереднього листа з д[ня] 
12 липня? Жду Вашої відповіді, і по-скільки Ви пого
дились на мою пропозицію, дуже радий буду поділи
тись з Вами своїми думками в питаннях, які мені 
поставите.

Щодо політики європейської, про яку Вам бажано 
знати мою гадку, то думаю, що процес розкладу доте
перішніх форм європейського державного життя далеко 
ще не закінчений, і що демократичний метод орґані- 
зації цього життя, пануючий тепер на європейсько
му] континенті, мусить, власне, дальшому розкладові 
сприяти. Доля знов посилає нам сприяючий час для 
“передишки” і для нової орґанізації певних власних 
сил, доти — доки Европа зі свого хаосу не вийде і 
доки не народяться в ній нові, вже дійсно рішаючі на 
довгі часи, сили. Але чи зуміємо ми з цього “вільного 
часу”, даного нам для “переекзаменовки” і для удоско- 
наленя самих себе — скористати? Ось під теперішній 
час найважніще для нас питання. А як я собі уявляю 
відповідь на нього — про це знаєте з моїх “Аистів”.

Прийміть, Пане Докторе, моє сердечне поздоров- 
леня і вислови найглибшого до Вас поважаня. В. Липин
ський. Моя стала адреса: W. Lipinsky. Reichenau. N. Ö. 
Karl Ludwigstr[asse], 172 (можна ул[иці] і не писати). 
Austria.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 3-4-зв. — Автограф. Конверт. — 
Арк. 59-59 зв. Запис О. Назарука: “Вінніпег 7/9 
1923. Відіслано 9/9”.
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З

19 березня 1924 
Reichenau, N. Ö.*

Високо Поважаний Пане Докторе!

Вашого листа з д[ня] 1 ц[ього] м[ісяця] перед 
хвилиною одержав. Сердечно Вам дякую за нього! 
Листи Ваші повні життя, думки і шукання правди, 
все дають мені велику радість і піддержують віру в 
нашу українську будучність. Тому я Вам за них 
вдячний. Одписую по пунктам, підкреслюючи синім 
олівцем справи і питання, на які ждатиму Вашої 
відповіді.

1) Працю для "Записок [НТШ]” я вже майже ви
кінчив, але з неї невдоволений. Прийдеться ще раз 
переробити і переписати. На жаль, мушу це відкласти 
на пізніще, бо тепер мушу викінчити свої "Листи”.

2) Ви порушили дуже важну справу артизму в 
викладі думок. На вступі підкреслюю, що всі Ваші 
критичні уваги приймаю з вдячністю, бо вірю, що 
вони пливуть з почуття будуючого, а не руйнуючого. І 
з таким самим почуттям на них відповідаю.

а) При зовнішній формі викладу думок треба 
відріжняти, чи даний твір в слові має відтворити 
минувшину, чи допомогти в твореню будуччини. Минув
шина — це факт, який вже стався — і чим більше 
артизму в його відтвореню, тим повніще виступає 
сам факт, тим цінніщий значить твір про нього. Будуч- 
чина — це факт, який має статися. При яких умовах 
він може статися? Коли буде при помочі думки роз
буджене хотіння для сотвореня того факту. Отже, все, 
що в творі, призначенім для твореня будуччини, зубожує 
думку в користь форми — шкідливе. Артистично 
викінчений твір про будуччину — носить назву утопії. 
Артистичною утопією можна збогатити літературу і 
дати кілька приємних хвилин читачам, але не можна

* У лівому куті вгорі записи О. Назарука: “Прийшло 10.IV, О. Н[аза- 
рук]”; “Відписано 15.IV.[19]24. О. Н[азарук]”.
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в них викликати волевої реакції — бажання боротьби 
за чи проти порушених в данім творі думок*.

в) На практиці — я всі свої рукописи, де форма 
переважала над думкою (розуміється, не рівняю себе 
з великими стилістами, але нахил до краси слова, а 
через те і до зловживання словом, на жаль, маю) попа
лив і буду палити, бо вважаю, що ще замало палив10. 
Ви б не повірили!! скільки написаного я спалив. Про 
це не люблю говорити — бо нащо? Палив же я тому, 
що борюсь з дяволом (християнин)** словесности, зі 
спокусою літературносте, найстрашніщою спокусою, 
яка може бути для людини, що хоче творити життя, а 
не літературу. Мені потрібна Україна, а не місце в 
пантеоні українських літераторів. І я щиро тішуся, що 
по перечитаню моїх "Листів” вражіння у Вас припадає, 
як би мрякою. Значить вони не дають Вам артистич
ного вдоволеня, після якого Ви можете перейти до 
инших справ. Значить вони ініціюють думку, започатко
вують хотіння, але його не заспокоюють гарним обра
зом, який врізується в память і в той спосіб заміняє 
собою потребу довершувати його власним зусіллям, 
власним чином. Я щасливий був би, коли б не поми
лявся. У всякому разі в цім випадку, Дорогий Пане 
Докторе, Вас не послухаю, і всякі нахили до артизму 
в конструкції, до літературносте, буду і далі в собі 
поборювати, хоч це — скажу Вам щиро — річ страшно 
болюча і важка. Бо багато легче свою емоцію виладо- 
вати в гарнім слові, в формі, чим над нею панувати і 
в думці здержаній, незавершеній передати її иншим ... 
для завершеня, для здійсненя. Не знаю чи зрозумієте 
мене***. Думаю, що так, бо Ви сам і пишете, і думаєте, 
і маєте темперамент. Попробуйте колись опреділити 
ріжницю між: “я написав” і "мені написалося”. В пер
шім випадку, ви здержуєте перо, щоб скріпити думку,

* Над текстом запис О. Назарука: “Ні — наприклад] б[ільшовиз]м! і 
ті утопії, що в імя їх гинуть христ[ияни]” .
** Слово дописане В. Липинським іншим чорнилом.
*** Над текстом запис О. Назарука: “Б[ільшовиз]м думки”.
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її суґістивну силу. В другім — перо (чи за ним схована 
емоція) керує думкою, нагинає її до своїх потреб 
словесности літератури і Ви даєте образ, з енергією в 
цілости виладованою вже для самого образу.

с) Не треба, одначе, відмовляти всякої творчої 
вартості літературно-викінченим образам при твореню 
будуччини (вартости — як я їх називаю, "утопіям”). 
Вони викликають серед пасивних мас, які не хочуть самі 
творить (бо творчість це праця — тяжка!) інстинти 
наслідуваня. Грання на цьому інстинті — це те, що Ви 
звете пропагандою, яка відограє таку велику ролю в 
життю демократії, що вимагають громадської твор
чості од мас, нездатних до цієї творчости. Я не пасую 
значіння пропаганди. Але вона єсть кінець, не початок 
твореня*. Моя ціль— це допомогти до сотвореня 
української активної, провідної, творчої, думаючої 
верстви. Як ця верства сформується і буде сильна — 
вона знайде способи пропаґанди, способи потягнути за 
собою пасивні маси**. Але починати від пропаґанди, 
коли нема ще оцієї сильної провідної верстви — це 
тільки ширить хаос в масах. Це давати їм до наслі
дування масу ріжних образів, таких образів — за 
якими не стоїть реальна, обєднана одною думкою і 
одним хотінням, сила пропаґуюча ці образи активних 
меншостей***. В перевазі у нас пропаґанди, і в слабости 
та розєднаню думки і волі серед пропаґаторів — я бачу 
одну з причин нашої національної імпотенції. Коли щось 
в цьому побіжному нарисі буде для Вас неясне — 
дуже радо готов служити поясненими, по мірі сил.

2) Про справу Вашої приналежносте до ради
кальної партії11. Во імя принціпу вірносте (так слабого 
взагалі у нас, а рішаючого для всякої орґанізації, отже 
і для нації), думаю, що Вам з партії не слід виходити. 
Во ім’я обовязку провідника, яким Ви єсть і по своїм

* Над текстом запис О. Назарука: “Маркс — так!”
** На полях зліва запис О. Назарука: “Чому ж знеохочення у Л[ипин- 
ськог]о?”
*** Над текстом запис О. Назарука: “Де економізм?”
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прикметам, по літам, і по досвіду — Ви мусите на 
своє товариство (не люблю я слова: партія) впливати. 
Не виконувати цього обовязку Ви не маєте права. Це 
Вам щира і сердечна відповідь на Ваше питання. 
Тепер мій особистий погляд на радикальну галицьку 
партію12. Вона мені найбільше симпатична зі всіх. В 
році 1905 (чи швидче 1904-ім?), я був на її зїзді у 
Львові. Тоді як "анархіст” виступав там Лозинський13, 
в президії був Франко. Пригадую, як мене захопила 
присутність на цім зїзді селян і їх поводженя. (Ви 
мене колись трохи лякали "форналями”. Дорогий Пане 
Докторе! — "форналі” — це мої рідні — після моєї 
верстви — найрідніщі на Україні мені люде. Мій Бать
ко, Діди і Прадіди їх працю організували, разом з 
ними жили і умирали, і мене вони викормили, були 
свідками всіх моїх радощів і всього мого горя в найкра
щих моїх літах. Тому вони рідні мені так дуже — як 
дуже чужа мені* більшість надніпрянської інтеліген
ц ії— ці "екскременти”, як каже Труш14, російської 
мійської культури). Пригадую також, як болюче вко
лоли мене тоді слова Трильовського15, що подивив
шись на мене, вийшовшого тоді недавно з війська16, 
молодого і здорового, сказав так, щоб його чули і се- 
ляне: видко Ви не наш, що так просто (не згорблено!) 
тримаєтесь!” Цього "форналь” би не сказав, бо я знав, 
що добрі і чесні форналі уміють гордитись своїм 
паничем зі "свого двора”, так як добрий і чесний 
"панич” гордий своїм форналем, так як добрий офіцер 
гордий своїм солдатом. Але це міг сказати попівський 
ренеґат, на цькуванню своїх власних батьків робив
ший собі свою політичну і адвокатську карієру і вихо
вавший вкінці своїм ренеґатським духом таких же 
ренеґатів Лавруків17. Врешті, Стефаник — це одинокий 
український письменник (з красного письменства), 
якого поруч Шевченка я люблю і читаю. Старий радикал 
Шміґер18 — мій приятель. Молодий Думка19 — знакомий.

* У тексті п’ять слів закреслено. Далі авторські закреслення не обу
мовлюються.



листи 29

З Павликом у мене були дуже сердечні відносини. 
М[іж] инч[им], це я видав свого часу "Пропащий час” 
Драгоманова окремою брошурою з передмовою Пав- 
лика. Знаю і дуже ціню Макуха20 і т. д. і т. д.* Вибачте 
за це відступленя од теми.

Отже, радикальна партія має всі дані на те, щоб 
стати хліборобською орґанізацією в Галичині, органі
зацією нової хліборобської аристократії, що виростає 
з посеред нашого селянства галицького. Для цього вона 
му сіла би: 1) викинути з себе бунтівничо-рабський дух, 
прищеплений їй упавшими морально ренеґатами 
Трильовськими (бо кожне ренеґатство єсть моральний 
упадок) і придбати дух імперіялістичний, лицарський, 
такий, який я бачив власними очима серед присутніх 
на зїзді тоді у Львові селян; 2) перебрати в себе історич
ну традицію старої хліборобської шляхецько-козацької 
аристократії, традицію розумію тут — добру, а не — 
злу, традицію послуху, орґанізованості, посвяти і дис
ципліни, а не індивідуалістичного сам-собі — панства;
3) стати орґанізацією організаторів, а не організова
них — то єсть орґанізацією тих селян, які самі 
орґанізують хліборобську працю, які самі ведуть своє 
господарство, які самі дають працю иншим, і які 
тому потрібні цим иншим, бо дають їм прожиток. В 
дійсности радикальна партія — як це, знов таки, 
власними очима я бачив у Львові — і була партією 
багатих мужиків. І тільки інтеліґентська аморальність, 
словоблудіє і брехливість (це до Вас не відноситься, бо 
Вас шаную, іменно, за шукання правди і правдо- 
любіє) поробила з них по свому подобію якихось 
“кающихся хлопів”, заступників "хлопського пролєта- 
ріяту” і т. д. 4) Усвідомивши собі свій склад і свою 
ціль**, радикальна партія му сіла б викинути з себе 
весь свій соціялістичний романтизм (брехливий, як 
всякий романтизм)*** і замінити його національним

* Три останні речення записані на полях зліва.
’* Над текстом запис О. Назарука: “ЗО літ усвідомляє!”
*** Над текстом запис О. Назарука: “Традиція остала в масі”.



зо листи

ідеалістичним імперіялізмом: бажанням галицького 
продукуючого і хозяйновитого мужика стати паном, 
стати добрим паном, потрібним паном і мати для 
цього свою владу, в своїй державі. Відносини до бід
ного селянства багатих селян радикалів мусіли б бути 
такі, як у англійського лорда до своїх фермерів: (при 
всій ріжниці форм і культур дух у цих однакових 
громадських типів — мусів би бути однаковий) — 
робити так, щоб багатий селянин був потрібний 
своєю працею і своїм організаторським проводом (а 
не соціялістично-романтичною фразеольоґією) селяни
нові бідному і щоб тому той бідний селянин голосував 
на нього так, як фермери голосують (чи голосували 
свого часу) на своїх лордів. Таке велике завдання стоїть, 
на мою думку, перед радикальною партією. Коли вона 
його не виконає, то ніхто його не виконає* (не "фа
шисти” руїнника Донцова21 і не націонал-демократи, 
ця найглупша та найдемократичніша галицька 
партія, напевно!) і тоді наша нова селянська арис
тократія піде за Аавруками та Ільковими22, споль- 
щаться і витворять нову, вже не “шляхецьку” форму 
цього преса, на який Ви нарікаєте. Це висказаний Вам 
щиро мій особистий погляд на завдання радикальної 
партії. Мені було б цікаво почути вашу думку в цій 
справі.

3) Засмутила мене звістка про те, що Др. Паней- 
ко23 "пішов — як Ви пишете — в масони”, бо вважаю 
масонство — організацію всесвітнього капіталістич
но-жидівського Інтернаціоналу — за організацію для 
нас дуже шкідливу. Це вони сотворили Версальський 
мир24 —зі всіми його для нас наслідками. Українські 
надії на масонів — це утопія, як це, зрештою, показав 
приклад "масонської ложи” п[ана] Петлюри25. Але, чи 
Ви це напевне про Панейка знаєте? Мені здається, 
що він на такий крок зарозумний.

4) Всі Ваші уваги з приводу моєї праці приймаю 
зі щирою вдячністю і незрозумілі слова та реченя

* Над текстом запис О. Назарука: “Д[уже] обережно й помалу”.
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(“восприімчивість”, “од природи анархічне”, “слабість 
поганства”, “релігійне вихованя”, (“доктор” зам[ість] 
“редактор” — виправлю) і т. д. поясню в примітках до 
цих слів). Тут кілька слів з приводу деяких уваг.

а) “Сегодняшний день” — це не “maslo maslia- 
ne”* — бо може бути вчорашний день і завтрашний 
день — в значінню “доби”, ширшого п р о с т о р у  часу і 
тому в такім значінню уживаю замість сьогодня, вчо
ра, завтра.

в) Про антінорманську теорію напишу в иншім 
місці. Не можна при кожній нагоді про все писати. І 
так вже забагато для людей сучасних, що привикли 
до кіна і до вражіннь, а не до думаня.

с) Про значіння історичних легенд (в тім числі і 
легенди про “українськість” Київської держави) пишу 
ширше в статі для “Записок”.

д) Суперлятив “тисяча” — викликаний тим, що 
мені просто не хотілося писати про те, що для мене 
ясно, а не тому, щоб мені “повірили”.

5) Вашої картки досі не одержав — може ще 
прийде (одержав перед хвилиною!). Справа продажи 
моєї статі гр[еко]-кат[олицькій] “Америці”26 представ- 
ляєтьЬя мені так:

а) Можна їм продати тільки право передруку 
цієї моєї статі, яка піде як частина моїх “Листів до 
Бр[а£ів]-Хліб[оробів]”.

в) На підставі обіцяного Вами мені гонорару Ви 
маєте першенство в передруках, переробках і т. д. цієї 
статі після того, як вона буде вже видрукована. Отже, 
“Америка” мусіла б погодитись на це Ваше право 
першенства.

с) Стаття могла б появитись в “Америці” тільки 
після того, як я її тут видрукую, і ні в якому разі з 
посланого Вам рукопису, бо перед друком мушу, як 
вище сказано, зробити примітки і поправки. Тому то 
я Вас просив відослати мені рукопис, що він перед 
друком мусить бути ще виправлений.

* Масло масляне (пол.).
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д) Отже, коли "Америка” на ці умови погодиться, 
то тоді згоджуюсь продати їм право передруку тільки 
цієї статті про церкву і релігію. Будьте ласкаві напи
шіть, як вирішиться справа і прийміть мою сердечну 
подяку за ласкаве посередництво в цій справі.

Розуміється, цей гріш в моїх сучасних обстави
нах] дуже мені придасться і дозволить ще трохи про
довжити час, присвячений виключно писанню. Але 
скажу Вам, Пане Докторе, зовсім щиро, що мені як не 
письменникові по фаху і замилованю, одержувати ці 
гонорари — це мука. Вони мене гризуть і печуть, бо я 
ніяк не можу знайти в своїй свідомости законної 
взаїмозалежности між цими гонорарами і моєю пра
цею, зовсім на продаж не призначеною. Тому то роблю 
всі зусилля, щоб повернути знов до своєї матеріяльно- 
продуктивної хліборобської праці (хочу десь взяти в 
оренду шматок поля) з тим, щоб вільні хвилини присвя
чувати безгонорарному вже тоді писанню.

б) Тепер перехожу до двух важних порушених у 
Вашому листі справ, які з огляду на цінні і дорогі для 
мене наші взаємовідносини, я би хотів, щоб ми поста
вили ясно і виразно. Clara pacta faciunt claros amikos*.

Перша— політична. Для чистоти, ясности і мо- 
ральности наших особистих взаємовідносин я хотів 
би, щоби ми собі взаємно усвідомили, яке місце кож
ний з нас займає в наших політичних хотіннях і 
світоглядах. Для Вас — пишете — ясна негативна сто
рона моїх писань. Це тому, думаю, що ми обидва не 
демократи і вороги демократії. Але, неясна сторона 
позитивна. Це думаю, тому, що наші політичні хотін
ня і світогляди, мабуть, ріжні.

Я — монархіст-класократ. Це значить, що я націю 
уявляю собі в образі ріжних класів (з їх ріжними кля- 
совими хотіннями і світоглядами), обєднаних в одну 
національну цілість єдностю державно-політичних 
хотіннь і вірностю репрезентуючій цю єдність Ди
настії. В цьому системі і Ви і я — кожний з нас, на

’ Ясні домовленості створюють добрих приятелів (друзів) (лат.).
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свому місці служить спільній нації і державі. Ніхто з 
нас над другим не панує і не диктаторствує. Коли Ви, 
скажім, єсть тільки січовик, иншими словами, тільки 
військовий, Ви одкидаєте політичні класові хотіння і 
служите тільки Монархові як символові Держави і 
Нації. Ви тоді не єсть "аполітичним" військовим Рес
публіки, а політичною опорою Монархії, наймогутні- 
щим оружжям в її руках проти бунту і анархії. Те 
саме, коли Ви єсть не звязаний якимсь класом тво
рець духових цінностей — тип, скажімо, французь
кого “лєґіста” XVI-XVII ст[оліття]. В цім випадку, я як 
монархіст-хлібороб, і Ви як монархіст військовий чи 
інтелігент зовсім політично між собою згідні. Ми по
літичні друзі і союзники.

В випадку, коли Ви себе зараховуєте до якогось 
класу: хліборобського, промислового, робітничого, Ви 
ведете політику свого класу і шукаєте, хоч би і в 
боротьбі, форм національного і державного співжиття 
з иншими класами. В цім випадку:

а) ми зовсім політично зійдемось, коли Ви єсть 
монархіст і належите до того самого класу, що і я.

в) знайдемо між собою завжди спільні точки 
порозуміння, коли Ви єсть монархіст, але належите до 
иншого класу, і можемо (?) знайти такі точки, коли Ви 
не єсть монархіст, але належите до того самого класу.

с) не знайдемо спільних точок політичного поро
зуміння, коли Ви не єсть монархіст і не належите до 
того самого класу.

В цім останнім випадку, усвідомивши собі наше 
цілковите політичне росходженя, ми з цею свідомостю 
можем заховати якнайкращі особисті відносини. Прик
лад: мої щиро дружні, братерські відносини з с[оціал] 
демократом] і республіканцем др. Матюшенком27.

Тепер постараюсь відгадати Ваш політичний 
світогляд (якщо Ви не монархіст-класократ!) і своє в 
ньому місце. Демократію, очевидно, одкидаємо. Ос
тається охлократія в мому, зовсім не глумливому зна
чінню цього слова, як систем правління нездиферен- 
ціованою на класи масою.
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При цьому системі нація складається з двох час
тин: народу і правлячої ним по-диктаторськи верст
ви — в теперішніх часах — інтелігенції. Значить, коли 
моя гіпотеза вірна, т[обто] т[оді] коли Ви сторонник 
охлократичного систему, то Ви повинні змагати до того, 
щоб сотворити свого рода укр[аїнський] національ
ний] большовизм, з диктатурою прекрасно зорганізо
ваної української націоналістичної інтеліґенції над 
народом, "во імя народу” і "під народніми гаслами”.

В цьому охлократичному системі:
а) ми зовсім політично зійдемось, коли я вирі- 

чусь свого класу, вступлю в Вашу орґанізацію, буду 
разом з нею поборювать мій клас і за це одержу при- 
належну Вашій орґанізації диктаторську владу.

в) ми знайдемо точки політичного] порозумін
ня, коли я останусь в свому класі, але визнаю над 
собою Вашу диктатуру і буду як продуцент-хлібороб 
платити Вам податки, зовсім відмовившись від своїх 
політичних хотіннь і від бажання мати участь у владі.

с) ми не знайдемо точок політичного порозуміння, 
коли я буду поборювати Вашу диктатуру, коли я не 
зрічусь політичних хотіннь мого класу і коли не тільки, 
напр[иклад], не схочу віддати своєї землі для заспо
коєна народу, але буду ще домагатись політичної рів
ноправності в лиці однакової для всіх, і вищої од всіх, 
монархічної класократичної (не охлократичної і не 
демократичної!) влади.

З Ваших листів бачу, що Ви не вірите в мою полі
тичну концепцію (пишете, що вона може здійснитись 
після нового потопу), я ж не вірю в можливість у нас 
охлократичної, вище описаної, диктатури. Перекона
ти себе ми зможем, очевидно, тільки ділами. До того 
часу зовсім оправданим в наших політичних взаємовід
носинах буде становище вижидаюче. Але щоб воно 
було прихильно вижидаюче, ми мусимо виразно знати 
що кожного з нас в разі перемоги другого чекає, раз 
політичні наші концепції неоднакові. Вище я попро
бував це зробити. Тепер жду Вашої відповіді. При чім 
зазначую, що навіть перспектива смерти в разі Вашої
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політичної перемоги не вплине на моє особисте відно- 
шеня до Вас, бо воно тоді буде чесне і моральне, без 
того бажання себе взаємно дурити, якого я не пере
ношу в відносинах з людьми, яких шаную, навіть в 
стані несвідомім, в стані можливосте (бо таких свідо
мих бажаннь між нами, розуміється, немає).

Крім того, вияснення нащих політичних погля
дів мені необхідне для того, щоб я Вам міг відповісти 
в справі "Січових Вістей”28. їх треба оцінювати з 
погляду тих цілей, які Ви собі ставите. І повірте, що у 
мене стане обєктивности, щоб їх оцінити з погляду 
цілей, мені навіть політично ворожих. Але я перед 
тим хочу ясно знати, які ті ціли, очевидно, в розумін
ню теоретичнім так, як і я тут трактую.

Друга справа — характеру більше морального. 
Вона викликана Вашим бажанням, щоб я написав 
свої спомини. Отже, перше про це написання.

Коротку автобіоґрафію, яка у мене вже майже 
готова, дам як закінченя моїх "Листів”. Як бачите, 
незалежно од Вас і так само як і Ви, надаю рішаюче 
значіння у всіх писаннях, не тільки змістові, а і тому — 
хто пише. Ширші спомини колись напишу для родини. 
Але в данім разі ходить мені про річ иншу. Ви пишете:
1) що всі нещастя України "се плід діяльносте і 700 
літ[нього] сидженя польської шляхти на нашій землі”, 
і 2) думаєте, що мої спомини (взагалі моя діяльність) 
цю польську шляхту поможуть Вам знищити.

Щодо першого, то Ви, очевидно, зовсім не по
годжуєтесь з моїми поглядами, висловленими м[іж] 
инч[им] і в посланій Вам статі, а саме: що наші 
нещастя не плід сидженя на нашій землі польської 
шляхти, а наслідок такого взаємовідношеня між цею 
шляхтою і провідниками народу, яке (взаємовідношеня) 
не дало цій шляхті остати, або стати українською, 
помимо її найщиріших в цьому напрямі бажаннь. 
Людей мого типу було завжди багато між цею шлях
тою і вони перемогли б, коли б не ... Шаповали29. 
Скажіть, що поможуть для українізації цієї шляхти 
мої спомини, і взагалі всі мої слова, коли на ділі я:
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Українець, тому, власне, що я Українець, віддаю себе 
на заріз, як не Польщі і Москві, то, власне, українцям ... 
Шаповалам. Ці мої рідні, що свого українства не мані
фестують і приймають польську чи московську неволю, 
мають в цій неволі охорону, принаймні, свого істну- 
вання. А яку охорону даю їм я, Українець, що прийняв 
голосно і ясно за своє гасло Україну? Доки панове 
Винниченки30 і Шаповали як представники і провід
ники народні будуть заявляти, що на Україні місця 
для "панів” нема (як оце востаннє знов в Празі), доти 
всі поклики до цих "панів” українізуватись нікого з 
них не "переконають”. Тому моїм завданням єсть не 
писати спомини, а зробити так, щоб була така Україна, 
в якій було б місце для мого класу, для моїх рідних. 
Коли ці діла мої ніяких наслідків не дадуть — життя 
моє пропало задармо і нема чого і пощо його опи
сувати. Тому, власне, ми не маємо споминів всіх 
найвидатніщих і найбільше моральних та освічених 
Хмельничан, які дожили до Руїни*.

Тепер щодо другого. Я не ренеґат. Ніколи ним не 
був, не єсть і не буду. Вжити мене за знаряддя для 
поборюваня моїх рідних, мого класу — ніколи нікому не 
вдасться. Я би хотів, Пане Докторе Дорогий, щоб такі 
думки Вам навіть несвідомо в голову не приходили, бо 
відчувши їх, я би був од Вас на віки духово одрізаний.

Моє українство, це українство мого класу так як 
я єсть рідний і вірний син свого класу. Моє завдання 
врятувати оцю, як Ви пишете, "польську шляхту” на 
Україні од загибелі. Усвідомивши її стихійні ірраціо
нальні українські хотіння знайти вихід для її прис
паної і здеґенерованої енергії в українській, рідній, 
природній — державній і національній творчости. 
Зробити так, щоб вона ще 700 літ могла прожити на 
Україні, але не під охороною чужої державної сили, 
тільки під охороню сили державної своєї — властної, 
української. Тому, належачи тілом і душею до "поль
ської шляхти” на Україні і будучи цієї своєї верстви

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Як коли!”
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найвірніщим сином, я єсть смертельний ворог поль
ської держави, бо ця держава деморалізує мою верству, 
бо вона анархізує Україну, бо вона родить гайдамач
чину (в дослівнім, а не романтичнім, у нас прийнятім, 
значінню цього слова) українську, і не дає моїй верстві 
цю гайдамаччину приборкати і свою державу, свій лад 
і порядок на землі рідній установити. Я такий ворог 
цієї проклятої на Україні державности польської, якими 
були мої предки — конфедерати торговицькі (а предком 
торговичан був польський шляхтич Хмельницький!!), 
що разом з російськими військами загнали на Україні в 
підземелля барщанську (барських конфедератів) і гайда
мацьку анархічну мерзоту — і хоч на півтора століття 
забезпечили Україні спокій і можність культурного та 
економічного розвитку. Історія та знов повториться. І 
я тільки молю Бога, щоб ми при цьому новому очищеню 
України од Польщини (а не “польської шляхти”) та Пет- 
люрівщини (а не “Українців!”), яке гряде, не потрібува- 
ли вже, як все давніще (за Хмельницького — Буїурлі- 
них31), а за Браницького32 — Кречетнікових33. Молю, 
щоб ми знайшли свою власну українську дисциплінова
ну залізну військову силу, бо як така сила найдеться, і 
як піде вона разом з нами — тоді буде Україна! Як 
ні — знов буде Росія і цим разом вже на віки віків ...

Чи Вам відомо, яку ролю в повстанні проти 
Гетьмана відограла Польська Орґ[анізація1 Військова? 
Чи Вам відомо, що вибух амуніції в Київі за Гетьмана 
був ділом цієї самої орґанізації? Чи Вам відомо, що 
“польська шляхта” на Україні, як уміла і могла, під
держувала Гетьманство? І чи Вам відомо, що Гетьман 
мусів спертися на російську добровольчу військову 
силу після того, як галицькі стрільці рішили піддержу
вати повстання?

Дорогий Пане Докторе! Ви не єсть “автохтон”, 
який мене, “чужинця”, може вжити проти инших “чу
жинців” тому, що я “пристав до автохтонів”. Я єсть 
такий самий автохтон, як і Ви, і моє слово на Україні 
має не меншу автохтонну історичну глибину і вагу, як 
і слово Ваше. І Україна буде, коли слова наші зійдуться.
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От для цього, щоб вони зійшлись, щоб ми не дивились 
на себе взаємно, як на "чужих”, я і позволив собі так 
щиро порушити ці справи. Бо "Ви” і "я” — це не тільки 
"Ви” і "я” — а це глибокі внутрішні, споконвічні україн
ські сили. І коли я з Вами порозуміємось, але порозу
міємось так справді, орґанічно, без дипльоматій і 
недоговорень, то може це буде початок порозуміння 
орґанічного тих сил, з яких ми виросли ...

Для вищесказаного “алгебраічна формула” полі
тична: демократія українська (Петлюри, Шаповали, 
Донцови і т. д.) мусить з Польщею (чи з Чехією — це 
все одно, коли в Чехії панує демократія) йти проти 
української класократії (Гетьманства) і охлократії (стріль
ці, січовики, большовики) і проти Росії, і в цій боротьбі 
мусить згинути разом з Польщею (чи Чехією) на нашій 
землі. Класократія і охлократія мусять йти проти Польщі 
і проти укр[аїнської] демократії. Україна буде, коли 
вони обійдуться в цій боротьбі без помочи Росії: класо- 
крати (Гетьманці) без російських] монархістів, охлокра- 
ти (стрільці, січовики, большовики) без помочі росій
ських большовиків. Це можливо, коли вони — класокра- 
ти і охлократи — знайдуть формулу примиреня. Такою 
формулою єсть: класократична Українська Монархія.

7) В звязку з вищесказаним. Ви просите кількох 
речень про те, як я "став Українцем”. Українцем — в 
розумінню людини, звязаної душею і тілом — всіми 
емоціями і всіми матеріяльними інтересами — з Украї
ною, я був не тільки від дня свого народженя, а од 
тієї хвилини, коли мій предок Іосиф-Антін "товариш 
роти панцирної” в 1759 році придбав собі землю на 
Поділлі, тут оженився і тут оселився. Хоч в родині 
моїй говорили "панською” — польською, або француз
ькою  мовою (по-українськи всі говорили, розуміється, 
в тисячу раз краще, ніж члени "Центральної Ради”34 і 
мова українська була моєю першою мовою, бо няня 
була селянка, яка не уміла по-польськи), але польською
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національно-державною ідеольоґією я не захопився і 
не міг захопитися тому, що її в роді нашім від часів 
упадку Річпосполитої не було. Предки мої за часів 
Річпосполитої — в протилежність до шляхецької демо
кратії — були завзятими роялістами, а по упадку Річ- 
п[осполитої] вірою і правдою служили Росії. Батько мій 
був — як тоді поляки зі злостю називали — "угодов
цем”: — великим почитателем Володимира Спасовича35 
і будуччину України (яку він, і Мати особливо, кохали 
так, що коли б хоч частина тієї привязанності була у 
нашої демократії, ми мали б державу) він мислив в 
політичних формах зреформованої Росії. Отже: стихій
ний, “несвідомий” Українець по уродженю і вихованю 
(мала ілюстрація: улюбленим композитором моєї Матері 
був наш український шляхтич Завадський36 — шкіль
ний товариш Її братів і його чудові “Запорожські марші” 
грала мені Мати на фортепіяні, як я був маленькою 
дитиною, в нагороду за чемне поводженя, а Запоро
жець, що був на нотах намальований, ще й нині стоїть 
перед моїми — працею українською нині змучени
м и — очима ...), “поляк” по розговірній мові і релігії, 
врешті, русофіл по винесеним з дому політичним погля
дам — я дорослим хлопцем (в 7-му класі) опинився в 
польській ґімназіяльній орґанізації в Київі. Там я 
зустрівся з пропагандою української самостійности, яку 
в цих роках (1899-1900-1901) вели завзято в Київі пепе- 
есовці37. Само гасло мені припало до душі більше, ніж 
винесене з дому русофільство, я його підхопив з запа
лом, але вложив в нього свій стихійний, органічний, 
унаслідований від предків, шляхецько-український, отже 
в результаті: різко протисоціялістичний і проти держав
ницько-польський зміст. Польські провокатори (инакше 
людей, пропагуючих українську самостійність і захо
вуючих при тім свою польськість і польські державні 
тенденції, не можу назвати) побачили в моїй особі 
небезпечного ворога і з цієї хвилини почалась (тоді ще 
несвідома) моя боротьба з Україною, яко концепцією 
проти-руської, на знищеня Росії призначеної анархії 
(сьогодня Шаповал, Петлюра, Донцов) і моєю Україною,
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яко концепцією сили, влади, порядку, маєстатичнос- 
ти — концепцією політичною, яку (хоч і не в україн
ських формах) я виніс з дому. Боротьба ця довела до 
мого розриву з польською ґімназіяльною орґанізацією, 
і знайшовши сам (по дуже довгих шуканнях!) "правос
лавну” українську ґімназіяльну громаду, я вступив до 
неї. Дальше вже до теми "як я став українцем” не 
відноситься. На процес цей, як бачите "патентована” 
Україна — Україна Наддніпрянських інтелігентів — 
не мала найменшого впливу.

Чи Ви читали мою, в pfonil 1909 видану: "Szlach- 
ta na Ukrainie”? Коли б це Вас інтересувало, я би міг 
прислати Вам коротку історію свого роду, написану 
Пулаським38 (історик України), але під умовою, що 
обіцяєте мені нікому не показувати”*.

8) Мої думки з приводу Вашої майбутньої, а так 
необхідної праці про ідеольоґію української інтеліген
ції, подам Вам тоді, коли одержу од Вас відповідь на 
цього листа і порушені в ньому основні питання. 
Поки що короткий вступ: Цю працю, на мою думку, 
Ви маєте всі дані написати під умовою:

а) що поборете в собі Ваше замилування до 
"шляґвортів” — те, що росіяне називають: "для крас- 
наґо (гарного) словца не пожальеть ни мать, ни отца”(!).

в) що постараєтесь основно забути всі незчислимі 
книжки, які Ви прочитали, бо вони в Вашому розвитку 
відограли вже свою роль, а дальше будуть шкодити.

е) найважніще: що візьмете в руки і научитесь 
володіти тим, що у Вас найцінніще: темпераментом. 
Хай вільно мені як колишньому кавалеристові, що 
ставить коня на рівні з людиною, вжити такого порів- 
наня. Кінь — не расовий, без темпераменту, а норо
вистий, хоч погано, але все буде робити якусь роботу. 
Кінь расовий, з темпераментом, а норовистий^ вкінці убє 
себе і того, кому він буде служити. Але кінь расовий,

* Абзац написаний на полях зліва як примітка В. Липинського.
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урівноважений, без нервів — де скарб. Ви, Дорогий 
Пане Докторе, маєте темперамент, рідкий між Україн
цями. Коли потрафите взяти його в руки і опанувати 
хаос, який єсть неминучим наслідком всякого неопано- 
ваного і дійсного темпераменту— зробите, напевно, 
велике діло. Я певний, що не візьмете мені за зле цих 
щирих слів, так само, як я не беру і не братиму ніколи 
за зле Ваших. Бо ж Україна для нас — це справді 
"Велика Річ”. І про способи, якими їй найкраще служи
ти, ми маємо право говорити щиро, бо себе зрозумієм.

9) Переписаня моєї статті на машині входило в 
мій обовязок і про це, будьте ласкаві, не турбуйтесь. 
До речи, чи Ви вичитуєте цілком мої листи? Як ні, 
буду їх посилати для переписки, хоч це і затягатиме 
трохи кореспонденцію.

10) Пан Гетьман з грішми державними, дійсно, 
поступив з погляду особистих інтересів "не обережно”, 
але честно. А це друге, думаю, в сто рази важніще. Пи
таєте про Родину П[ана] Гетьмана. Одна дочка (Марія)39 
кінчає медицину в Швайцарії. Друга (Єлисавета)40, 
студіює різьбу в Флоренції. Третя— ще маленька41. 
Син (Данило)42 скінчив з відзначеним гімназію в Швай
царії, працював як простий робітник рік на фабриці 
в Берліні, а тепер там же на техніці. По скінченню 
піде до військової школи — може в Англії, або Італії, 
останнього (військової школи) ми — Гетьманці — дуже 
хотіли би. Він дуже здібний: по вдачи більше подібний до 
Матері (з родини боярської: Дурнові)43, не має, може на 
щастя, такої доброти і лагідности, як Батько. Щодо 
майбутньої ролі — то про це вже була мова важна. 
Вона може прийти по упадку поганих упорядкову
ваній Сходу: большовиків.

11) Спомини П[ана] Гетьмана будуть друкуватись 
далі44.

12) "Січові Вісті” доходять реґулярно. Сердечне 
спасибі і прошу далі слати. Дуже щиро та сердечно
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здоровлю Вас і остаю з глибоким поважанням В. Ли
пинський.

P.S. З огляду на дуже інтимний характер моїх листів 
до Вас, я би просив Вас не робити з них публічного ужит
ку, очевидно, в добрім, а не злім значінню цього слова.

P.P.S. Чи Ви одержали мого попереднього реко
мендованого листа з д[ня] 12 ц[ього] м[ісяця]?*

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 6-16-зв. — Автограф. Конверт. — 
Арк. 69-69 зв. Лист відправлений Липинським з 
Райхенау 21.III. 1924 р. до Чикаго і позначено на 
штампі 9 квітня 1924 р. На зворотній стороні 
конверта власноручні записи Назарука — посере
дині: “Чому в Московщині опанував центр країну?”; 
справа в нижньому куті: “Письма вислані: 15.IV; 
25.IV; 9.V картка”.

4
W. Lipinsky 
Reichenau, N. Ö.
Europe. Austria.

Dr. J. Nazaruk  
2152. W. Chicago Ave.

Chicago 111.
U. S. Amerika

12 квітня 1924** 

Високо Поважаний Пане Докторе!

Картку Вашу з д[ня] 21 березня перед хвилиною 
одержав. Про “Отченаш” напишу, як буде вже скін
чений і як одержу Вашу відповідь на мого листа з д[ня] 
21 березня (перед тим я писав Вам 12 березня— чи 
одержали?). За присланя мені “Січ[ових] Вістей” дуже- 
дуже сердечно дякую! В он и  мені чим раз більше подо
баються. З Вашим талантом писати зрозуміло і захоплю
юче, як Ви кажете: навіть "для найтемніщих” — вони

* Записи зроблені на полях зліва.
** Запис внизу поштівки: “Прийшло й відписано 2.V. 1924 — О. Н[а- 
зарук]” .
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можуть дуже багато зробити. На цю тему при першій 
змозі вишлю Вам широкого листа. Поки що маленька 
увага. Різниця між монархією і республикою не лежить 
лише в розмірі влади Голови держави, а в цілій системі 
і орґанізації влади. Хоч Король Англійський має меншу 
владу, ніж президент американський, проте республику 
американську] легче повалити ніж англійську] монар
хію і не думаю, щоб вона продержалась стільки столітть 
як держиться ця. Зокрема, для нас: будуючи монархію, 
ми знаємо, що ми будуємо, а будуючи республіку, ми 
творимо невідоме. А людина, яка знає чого хоче і знає 
що робить, варта, особливо в наших умовах, в кілька 
раз більше, ніж людина, що творить невідоме. Коли б за 
Гетьманством стояло стільки людей, скільки за “Центра
льною] Радою”, воно, напевне, би устоялось. Одно слово, 
Монархію можна сотворити з меншими силами, а це 
важний аріумент для нас. Наближаються Великодні 
Свята. Всім серцем бажаю провести їх Вам щасливо і 
весело. Христос Воскрес! Ваш В. Аип[инський].

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк 17-17 зв. — Листівка, автограф.

5
24 червня 1924 
Reichenau, N. Ö.*

Високо Поважаний Пане Докторе!

Листа Вашого з д[ня] 6-10 червня перед хвили
ною одержав і зараз же сідаю відповідати, для біль
шої ясности, по пунктам45.

1) Всім серцем “ґратулюю” (не знайду відповід
ного українського слова) Вам успіхів зїзду і щиро ра
дію, що Ви зробили перший крок: сотворили Владу. 
Дозвольте зовсім щиро поділитись з Вами думками щодо 
дальшого, бо до цього Вашого досв іду  привязую

* Зверху листа записи О. Назарука: “Прийшло 15/7 [19]24и; “Відпи
сано 21/7 [19124".
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величезну вагу. Це, т[ак] б[и] сказати, лябораторийна 
спроба українського державного будівництва і її вис- 
лід може мати величезне значіння для будучої 
державної праці на Україні. Але для цього необхідно, 
щоб він був проведений до кінця, і при тім, був 
проведений м етодично. Віруючи глибоко, що Ви од 
свого власного діла не одмовитесь і будете його вести 
далі, дозволю собі подати кілька думок щодо методів.

Ви сотворили владу шляхом певного насильства, 
певного завойованя так, як нормально твориться всяка 
Влада. Але, побита Вами анархія не щезла — вона 
притаїлась і жде на момент вашої слабости, щоб 
владу скинути. Це теж нормально. Як скріпити владу 
і як правити?

Єсть тільки два методи (по одкиненю дем о
кратії) охлократія і класократія. В інтересі ваги 
досліду було б безмірно бажано, щоб Ви прийняли 
один з цих методів і перевели його в чистім виді.

Коротко формулуючи їх спеціяльно для даного 
випадку:

Охлократія. Головний Отаман править при 
помочі 1) платних урядовців, 2) абсолютно відданих 
йому і диктаторській ідеї ідеольоґів, 3) і якнайширшої 
та найбіднішої маси, яку ідеольоґи та урядовці, во імя 
ідеї, весь час держать в п о с л у х у  Г о л о в н о м у  Отаманові 
і поборюють всіх більше впливових і багатих бунтів
ників проти абсолютистичної Отаманської влади. 
Щоб цей систем удався і дав добрі результати, необ
хідно: 1) щоб маса відчула матеріяльні полегкости од 
диктаторської влади (напр[иклад] у большовиків: 
“грабь награбленое”), в даному разі це могло б вияви
тись в Ф о р м і  зменшеня вкладок, при одночаснім 
збільшеню дбайливосте Отаманської влади про загал, 
найбідн іщ у масу, січовиків; 2) щоб каса централь
на була настільки сильна, щоб могла добре оплачува
ти основу Отаманської влади: залеж них тільки од 
неї урядовців; 3) щоб ідеольоґи влади були так їй 
безмірно віддані і вірні, як напр[иклад], Мулли Султа
нові, комуністи Аєнінові, лєґісти — французським
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Королям. Приймаючи, що цей третій пункт єсть, 
ходить про перші два. А їх основа: це багацтво 
отам анської казни без обтяж еня податками 
С ічовиків. Це єсть ахіллєсова пята всіх охлократій. 
Вони можливі при державній експанзії і поповнюва- 
ню державної казни грабіжом чужинців (Колонії), а не 
податками з власних підданих. В даному разі конкрет
но: Гол[овний] Отаман, коли хоче правити охлократич
но, мусить десь для С ічової ор ган ізац ії здобу
ти сторонню субсидію , зменшити вкладки Січової 
маси, збільшити число платних, безпосередно залежних 
од себе урядовців і через них почати інтенсивну робо
ту для Січової маси. Розуміється, при цьому системі 
ніяких “конституцій” бути не може. Все робиться по 
наказу Гол[овного] Отамана, і всяка опозиція ни
щиться немилосердно. Але як Гол[овний1 Отаман не 
буде мати: 1) ідеольоґів, 2) урядовців і 3) грошей — 
він буде скинутий.

Класократія. Влада Головного Отамана спіра- 
ється 1) на не платній, авторитетній і заможницькій 
Січовій старшині, яка править автономно в своїх 
сотнях і яка для скріплення ц ілости  Січової Органі
зації і свого власного авторитету, обмежує свої осо
бисті амбіції послухом  і в ірностю  Головному Ота
манові; 2) на ідеольоґах загально-січової ("національної”) 
орґанізації, які в інтересі ц ілости  піддерж ую ть 
авторитет Отамана і Старш ини в масах, а 
одночасно пильнують, щоб Отаман і Старшина вико
нували свої обовязки супроти маси. При цьому сис
темі Головний Отаман не єсть диктатор, а "Primus 
inter pares”*: "обмежений Законом Монарх”. Його казна 
поповнюється податками, які зі своїх сотень вносить 
йому сотенна Старшина, і за які він удержує нечис
ленний ш тат залеж них од нього, але в ідпов і
дальних і перед Старшиною — урядовців. Позаяк 
казна не придбана тут "завойованими” (зглядно, осо
бистими заходами) під проводом Головного] Отамана,

’ Перший між рівними (лат.).
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а складається з податків, які вносить сотенна Стар
шина, то вона (казна) мусить бути під контролем. Го
ловний] отаман в цім випадку мусить дати конституцію.

Етапи і основи цієї конституції могли б бути 
такі. І. Твориться міцна організація вірної старшин
ської верстви, звязаної з Головним Отаманом, не 
тільки присягою  вірности, але й товариськими, 
дружніми, персональними звязками. II. Ця консер 
вативна старшинська організація, на якій спіраєть- 
ся влада Гол[овного] Отамана, мусить придбати собі 
авторитет в масі, в своїх сотнях, в чому рішаючу 
ролю грають: особиста вартість цієї Старшини та 
ідеольоґи Організації (січовий орґан, видавництва, 
віча і т. д.). III. Для контролю казни і для поради в 
виконуваню влади Гол[овний] Отаман покликує до 
себе виборний орґан (наприклад] “Січову Раду”). 
IV. В першу "Січову Раду” при нормальнім розвитку 
класократії будуть вибрані в б ільш ости консерва- 
тисти, тобто сторонники влади Головного] Отамана, 
без застереж ен ь. V. Одночасно поволі формується і 
опозиція, яка при сильнім  і обєднан ім  кон сер 
ватизм і буде теж єдина (в цім лежить основа, 
напр[иклад] анґлійської двупартийної системи). 
VI. Гол[овний] Отаман, відповідно до відношеня сил в 
"Січовій Раді”, призначає Головну Екзекутиву ("кабі
нет міністрів”), або з консерватистів, або поступов
ців — розуміється при умові, що ці останні теж 
абсолютно вірні Головному] Отаманові (те, що в Анґлії 
зветься “опозиція Й[ого1 Величности”), тільки бажають 
певних реформ.

Думаючи, що в Вашій Січовій Орґанізації мож
ливий тільки метод класократичний, я тому писав 
Вам, що перед переведеним Вашого пляну слід заз
далегідь п ідготовити старшинську “консервативну” 
("отаманську”) верству в лоні самої Січової орґанізації.

В приложеню до п. М[усійчу]ка46 конкретно: 
При охлократії він або стає урядовцем, прийнятим на 
службу Гол[овним] Отаманом, і вповні од Отамана 
залежним, або викидається вон. При класократії —
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він, або як рівний товариш входить в тій чи иншій 
ранзі в консервативну старшинську верству, або 
переходить як незадоволений в опозицію і там його 
вплив паралізується сильним консервативним опором, 
який з самої організації січової (з "громадянства”) 
виростає проти всяких незадоволених з верховної 
отаманської влади.

Дуже п р о ш у  Вас написати мені, що може для 
Вас в вищесказанім неясно і який метод приймаєте, 
а також діліться, будь-ласка, своїми спостереженими, 
бо до цього Вашого досвіду слід привязувати вели
чезну вагу, як до нашої держ авно-політично ї 
практики.

P.S. Ви розумієте засадничу ріжницю цих двох 
системів: при класократії Гол[овний] Отаман спіра- 
ється на вірних собі, але матеріяльно од нього неза
лежних старшин, які мають свій власний авто
ритет в своїх сотнях і править масою при помочі цих 
авторитетних серед маси старшин, маючи в своїх 
руках тільки невеликий урядничий апарат, як проти
вагу, на випадок якогось старшинського бунту. При 
охлократії, навпаки: він таких авторитетних старшин 
нищить при помочі маси, якою він править при 
помочі особисто безавторитетних, але од нього абсо
лютно залежних урядовців. Завдання ідеольоґів (Ваше): 
при класократії — обороняти авторитет цілої стар
шинської верстви: при охлократії — обороняти авто
ритет т ільки Головного Отамана і принижувати 
старшину, щоб вона не могла сама придбати авто
ритету серед маси і не могла проти Отаманського 
абсолютизму бунтуватись*.

2) Тішуся, що Ви ще на однім прикладі переко
нались, що не народ робить революції, а бажаюча для 
себе незаслуженої влади здекласована революцийна

* Слово дописано ручкою.
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інтеліґенція. І вповні з Вами погоджуюсь, що ця 
інтелігенція, яка творить головне ядро т[ак] зв[аного] 
свідомого українства, єсть найбільшою перешкодою 
для збудування Української Держави.

3) Справа визнання Гетьмана України Вашим 
Головним Отаманом прийде, дасть Бог, в свій час. 
Цього форсувати — як слушно кажете — не слід. Го
ловне, аби були сильні орґанізації з авторитетним 
проводом. Уявіть собі, що Бог поможе Вам сотворити 
дійсно таку сильну Січову Організацію; що далі, по 
Вашому прикладу (а приклад в громадському життю 
це величезна сила!), почнуть творитися инші подібні 
орґанізації, і що врешті, в відповідну хвилину, авто
ритетні провідники цих сильних організацій всі виз
нають над собою Верховну Владу Гетьманську. Будьте 
певні, що тоді будем мати, нарешті, Українську 
Державу в молодечих, здатних до розвитку формах 
держави, так би сказати* “феодальної” (розуміється, в 
формах сучасних! Колишні феодали в часах твореня 
Монархій, це теж були свого рода “Головні Отамани” 
своєрідних “Січових Організацій”), з якої згодом будуть 
виростати поволі державні форми инші і паралельно 
буде рости орґан ізована н а ц ія . Памятаймо тільки 
одно, що ми на вірнім шляху, що власне такими 
сильними орґанізаціями закладаються фундаменти 
під будову Держави і що вона буде, якщо будем вірні 
самі собі, нашому Великому Ділу.

Про те, що Пан Гетьман міг би “зіґнорувати” (як 
думає др. Г[риневецький]47) акт такого визнання з 
боку Головного Отамана — розуміється мови не може 
бути. Але тут справа не стільки в самім акті (він — 
завершеня!), а в такім його підготовленю і переве- 
деню в такім моменті, щоб він дійсно був актом по
важного, державного значіння. Для цього, повторяю, 
потрібна ще довга і уперта орґанізацийна праця як 
серед орґанізації Вашої, орґанізації нашої, так серед і 
всіх инших, нам созвучних.

* Фраза дописана ручкою.
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4) Мені здається, що Ви переоцінюєте і дикість 
панів Винниченків. Людина дика, звичайно, буває 
при тім примітивно смілива. А це ж все труси, втіка
ють вони не в степ, а до демократичної ... Чехії. Біда 
в тім, що вони і не к у л ь т у р н і , і не дикі, а здатні тільки 
до вічної плюгавенької гризні і вічного руїнництва — 
“серединні”.

5) Сердечно тішуся, що готовите нове видання 
"Проти орд Джінґісхана”48. Розуміється, всею душею 
рад Вам служити при тім тзсім, чим зможу.

6) Зміна поглядів Гаркавенка49 — дуже харак
терна. Оце, присуще нашим масам “шатаня” (як казали 
колись, московські воєводи) треба брати під увагу 
всім нашим політикам і нічого не будувати на "за
гальній опініГ.

7) Вашу думку про паспорт, на всякий випадок, 
передам при нагоді. Розуміється, Ной розумно зро
бив, що перед потопом збудував ковчег, але ж він був 
попереджений Богом. І мені здається, що в таких 
випадках треба вірити в Бога. Коли Він зберіг цей Рід 
(одинокий з наших родів гетьманських, крім значно 
молодшого і тепер онімеченого: Розумовських) стільки 
століть, то може збереже його і до слушного часу. Син 
Пана Гетьмана, Данило Павлович, як я вже Вам 
писав, учиться дуже добре в вищій технічній школі в 
Берліні. Може бути, що в будучім році, як все буде 
Бог дасть добре, під час вакацій поїде до Америки. 
Тоді матимете нагоду з ним познайомитись.

8) Попросіть конче п. Мишугу50, щоб він подав 
сторінку і том "Споминів” Дорошенка51, де написано, 
що Пан Гетьман був "підкомандним Денікіна52”. Це 
дуже важно: 1. для спростованя: 2. для студиї над 
Фактом, що можна вживати одної мови і себе зовсім 
взаємно не р о з у м іт и . Такі факти треба конче виясня
ти, щоб знати, як їх уникати. Тому дуже Вас прошу 
про це мені конче написати.

9) Ваше оповідання про двох подорожніх дуже 
влучне. Будьте певні, Дорогий Пане Докторе, що я цієї 
"знайденої дитини” (як Ви називаєте Державницьку
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українську працю) не покину і буду її няньчити вже 
до кінця мого життя, аби тільки вона сама мене 
передчасно не убила.

10) Квестіонар щодо “Історії” одержав53. Щиро 
дякую! Але до писання можу взятись тільки по скін- 
ченю своїх “Листів” — раніше про це й думати навіть 
не можу. А з “Листами” маю мороку. Останню, най- 
важнішу частину перероблюю “на короткий і ясний 
стиль”. Не знаю, чи це мені удасться, але пробую — 
це значить з кількох записаних карток роблю одну — 
каторжна праця, при тім нагадує трохи самобичування.

11) На квестіонар в справі Монархії і респуб
ліки — єсть ще час — раніше пізної зими не міг би я 
за нього взятись. Але буде дуже добре, як Ви його 
мені пришлете і якщо там будуть питання з ріжних 
т[ак] б[и] сказати “сфер” і становищ.

12) Пан Гетьман, розуміється, має повну віру в 
поворот, тим жиє і для цього працює, по скільки 
позволяють дуже тяжкі сучасні (дасть Бог, не вічні) 
відносини. Про діла минулі не варто вже згадувати. 
До Вас особисто Пан Гетьман ніякого жалю не має, і 
як я вже писав Вам, по його дорученю з приводу 
“Отченашу”, дуже цінить Вашу теперішню працю.

Дуже був би Вам вдячний, коли б захотіли напи
сати мені про Вашу лекцію і дискусію з приводу 
н е ї54. Також, конче напишіть мені, які місця з моїх 
“Листів” для Вас неясні. Це мені дуже потрібно знати 
для того, щоб ці місця вияснити в останній частині, яка 
має бути свого рода висновком і резюме з моїх “Листів”.

Вже по переписанню цього листа бачу, що ще 
не все написав. Сердечно дякую Вам за збірну картку 
з Філадельфії. Подякуйте і поздоровіть од мене п. Ми- 
шугу, п. Цимбалістого55 і третього пана56, якого під
пису не можу вичитати. Напишіть будь-ласка, хто це?*

Від початку цього абзацу і далі текст написаний чорним чорни
лом власноручно В. Липинським.



листи 51

За прислані мені числа "Нової Громади”57 і 
"Українських] роб[ітничих] вістей” щиро дякую. У 
відношеню до всіх їх (не погоджуюсь з Вами, що вони 
дотепні, вони грубі зубоскали) треба придержуватись 
старо-христіянського звичаю: якнайповнішого одме- 
жовуваня. По упадку большовиків вони всі собі 
взаємно поперерізують горла. Тільки тоді не треба їм 
в цьому своєю участю заважати і в відповідний мо
мент виступити проти них єдиним державницьким 
фронтом. Належні до тієї самої катеґорії вислови 
Винниченка і К° про Пана Гетьмана можуть служити 
тільки до характеристики цих типів і на Україну вони 
не падають. Але як Ви після того хочете, щоб ми 
могли сидіти з ними в однім "Національнім Союзі”?

До цього долучаю листа молодшої дочки Пана 
Гетьмана (вона студіює скульптуру в Італії) до Ше- 
мета58, щоб Ви могли витворити собі ясніще представ- 
леня про цю Родину. Цього листа посилаю, розуміється, 
довірочно, з проханням відослати мені його ласкаво 
відворотною почтою, бо мушу його повернути Ше- 
метові.

Таким чином, жду од Вас присилки: 1) цього 
листа, 2) "Szlachta na Ukrainie”, 3) моєї відповіді Чи- 
каленкові59, 4) лист біоґрафії. Дуже Вас прошу відос
лати мені це все одною посилкою.

Дуже би мені хотілось ще поговорити з Вами, 
але мушу кінчати. Тепер літо, єдиний час, що фізично 
уможливлює мені більше інтенсивну працю і я мушу 
цей час використати. Але Ви, Дорогий Пане Докторе, 
не беріть прикладу з мене хворого. Пишіть все, як 
маєте час і охоту. Всім серцем здоровлю Вас, глибоко 
Вас поважаючий В. Липинський.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 30-34. —  Машинопис, фрагмент 
рукопису з підписом.
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6

ЗО червня 1924

Поки переписувався цей лист, прийшов Ваш з 
д[ня] 13 червня. Одписую зразу, од руки, і по пунктам.

1) Щодо відповіді Вашої на переданий Вам через 
мене привіт, то можете обмежитись цим листом до 
мене, якого зміст (Вашу подяку за привіт) я передам, 
або можете написати кілька слів окремо і безпосе- 
редно. У всякому разі памятайте одно, що в даному 
разі нема ніякої “дипльоматі'Г. Ваш “Орґанізацийний 
Отченаш” дійсно Щану] Г[етьманові] подобався дуже, 
а чуючи при тім про Вашу теперішню працю, Він 
доручив мені передати Вам привіт і признання. 
Розуміється Щану] Г[етьман]у буде дуже приємно 
одержати листа од Вас, але це з Вашого боку не обо- 
вязкове, особливо, коли б такий лист міг може де в 
чім пошкодити Вашій праці: дати матеріял для побо- 
рюваня Вас, коли б случайно він був десь замічений 
на почті, чи як будете його посилати.

2) Що міцна і сконцентрована група, яка знати
ме чого вона хоче, може відограти рішаючу ролю на 
Україні по упадку больш[овизму] — очевидно, вповні 
з Вами погоджуюсь.

3) Питання аграрної реформи звязане у нас 
тепер з возстановленям права власносте на.землю. 
Мені здається, що тут важна така засада: українською 
землею має право володіти той, хто на ній інтенсивно 
працює і хто її обороняє (тобто служить Українській] 
державі). Тим самим вся паразитарна велика пошесть 
усувається. Але це єсть принцип монархічний і можли
вий тільки при монархії (звертаю Вашу увагу, що 
монархічна Румунія перевела аграрну реф[орму], а 
республіканська Польща з Вітосами — ні!).

Про це ширше в статті, яку Вам послав до пере- 
читаня. Тут, до речі, коли я Вам писав про можливість 
підозрівання мене в ідеольоґічній праці з матеріяль- 
них мотивів ("монархіст, бо хоче зберігти свою землю”, 
як пишуть п[ани] Шаповали) — то мав на думці, з
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одного боку, мою теорію (сполученя влади світської і 
духовної в одних руках), а з другого, глупоту україн
ської] наддніпрянської] інтелігенції. Бо практично, 
розуміється, коли б мені (і мені подібним) ходило 
дійсно про мотиви матеріяльні, то “землю” свою мені 
богато легше оборонити будучи Поляком (для инших 
Росіянином), чи то при помочі Польщі (взглядно, Росії), 
чи то навіть (як Полякам і Росіянам) в “українській 
республіці”. Що український монархізм єсть само- 
обмеженям для посідаючих верстов українських (в 
цім його вага!) — цього укр[аїнська] наддніпрянська 
інтелігенція, яка на українстві робить карієру — (всі 
вони на революції заробили!), зрозуміти, очевидно, не 
може. Це ще одно противенство з Галичанами: Га
лицька інтелігенція для України жертвувала, давала, 
а наддніпрянська брала з України і заробляла. Чи без 
“України”, такі, позбавлені всякого фаху “інканаблі” як 
Шаповали, Винниченки, Петлюри могли мріяти про 
побут за кордоном і візити в Масариків60, Пілсуд- 
ських61 і А Петрушевичі62 створили свої канце
лярії адвокатські і вже налажене особисте життя.

4) Отже, аґрарну реформу може перевести у нас 
або український Гетьман-Монарх, щоб для своєї 
державної української] влади витворити українську 
аристократичну хліборобську верству і заспокоїти 
народні маси, або чужі уряди, які її переведуть в 
напрямі знищеня українських аристократичних хлі
боробських верхів і притягненя на свій бік селянства. 
В цьому другому випадку, Україна заміняється в 
Прованс, На глупоті Шаповалів, інертності селянства і 
донищеню останків шляхецько-козацької України буде 
збудована тоді на Україні нова, пореволюцийна, Росія 
та Польща.

5) Фабрики зі співучастю робітництва на основі 
акцій — розуміється, прекрасна ідея.

6) Гетьман, розуміється, не може сам себе про
голосити. Возстановленя Гетьманства я уявляю собі в

* Слово не відчитане.
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формі реставрації Стюартів в Анґлії. Необхідний тут і 
у нас такий ґенерал Монк (простудіюйте ці часи — 
вони дуже повчаючі!)*, який може врятувати Україну 
і себе також гаслом: я возстановлюю традиційну україн
ську владу (це основа сили м[іж] ин[шим] Торбі’ого, 
який вкінці скрутить собі шию і зруйнує Угорщину, 
коли не передасть влади законному Монархові).

7) Що обережність потрібна у всіх ділах, до яких 
ставляться поважно і за які несуть одповідальність — 
вповні погоджуюся. Тому і я єсть протів передчасного 
форсування Гетьманства в практичній широкій акції, 
але за невпинною підготовкою кадрів (в російському] 
розумінню слова), які хочуть цього, йдуть до цього, 
підготовляють способи переведеня і в відповідальний 
момент розвернуться в армію.

8) Щодо правиці, лівиці і середини. Треба ці 
терміни, взяті з парламентського життя, уживати 
обережно. Кожний систем (охлократія, демократія, 
класократія) має свою “правицю” і “лівицю”: єсть праві 
і ліві большовики, праві і ліві демократи], праві і ліві 
класократи. Але не можна казати, що Гетьманство- 
класократичне це “правиця”, а наприклад] “Україн
ська Народна Республіка63” Петлюри чи Винниченка, 
це “лівиця”. Ці три системи поруч себе на одній 
території істнувати не можуть, а може перемогти 
тільки одна, і в ньому вже буде своя правиця, лівиця і 
середина. Тому наша присутність в демократичнім 
Національнім] Союзі була неможлива, як неможли
вою показалась моя служба Україні при Директорії. 
Це не нюанси одного світогляду, а ріжні світогляди і 
ріжні течії, з яких правити (перемогти) може тільки 
одна. Нещастя наше, що у нас ні один з цих типів не 
може досі перемогти (як наприклад] в Польщі пере
могла демократія), а перед такою перемогою ніякі 
компроміси неможливі: бо що ж може дати той, хто 
сам нічого не має. Тому майбутній конгрес, про який 
згадуєте, я би уявляв собі в формі “пренія о вітрах” і

* Над текстом запис О. Назарука: “3 чого?”
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підрахунку сил та можливостей кожної з українських 
течій. Як щось “всенаціонально обєднуюче”, не думаю, 
щоб він міг удатися. А зібратись і пізнати себе було б 
добре. Дай Боже, щоб це сталося. Ще раз сердечно 
здоровлю Вас. Ваш В. Лип[инський].

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 35-35 зв. — Автограф.

7
1 вересня 1924 
Reichenau, N. Ö.*

Високо Поважаний Пане Докторе!

Листа Вашого з д[ня] 6 серпня, і ласкаво прис
лані в межичасі ґазети — одержав. За все сердечно 
дякую. Одповідаю по порядку.

1) Перш за все, давайте покінчимо, Дорогий Пане 
Докторе, раз на завжди, з взаємним підозріванням 
себе в “дражливости”, “образах мимовільних” і т[ак] 
д[алі]. Звідки беруться такі підозріння— ясно. Ми 
обидва дуже перемучені і прибиті нашою катастро
фою, бо ми дійсно хотіли і хочемо України. З другого 
боку, нам хочеться бути в звязку між собою і спільно 
шукати виходу для України з її тяжкого становища. 
Витворюється психольоґія жовнірів, що йдуть до одної 
мети, але перемучені боями і довгим маршем. Кожний 
боїться дражливости другого, бо він і сам передраж
нений. Мені все згадується при тім оповідання Джека 
Лондона (заголовок забув) про заблукавшийся корабель, 
якого залога вже готова була себе перерізати з роз- 
дражненя. Її вдалось (на якомусь острові, здається) 
знайти провідника, який своїм спокоєм урятував цілу 
залогу і хоч ще довго блукав, але таки довів корабель 
до ціли. Отже, і нам в нашому блуканню по катас
трофі, що спіткала наш корабель, треба перш за все

У верхньому лівому куті запис О. Назарука: “Прийшло 22/ІХ від
писано]”.
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спокою. Підставою для цього в наших взаємовідно
синах хай буде віра: що ані я Вас, ані Ви мене не 
хочемо себе взаємно ображати, ані ошукувати, ані 
використовувати, ані робити собі взаємно зла. І що 
крім того, ми маємо одну спільну ціль: Україну, 
точніще [...]*: Українську Державу. Тоді свої листи ми 
будем писати і читати спокійно і не будем думати, що 
“лист рубаний”, значить “я чимсь обидив”. “Рубаний” 
він, Дорогий Пане Докторе, тому, що праці багато, а 
сил і здоровля мало. І нічим Ви мене абсолютно не 
обидили, так само як і я Вас нічим не міг (бо не хотів) 
обидити. Отже, добро: не будем вже до цього питання 
повертати— хай воно буде для нас раз на завжди 
вияснене.

2) Ще раз найсердечніще Вам дякую, що хочете 
займатись моїми особистими справами і що згоджує
тесь на мої поправки до Вашого проекту продажи 
дальших видань моєї “України на Переломі”64. Одер
жав я також згоду на це від п. Жеребка. Ждатиму, отже, 
тепер тільки формального акту умови в цій справі.

3) В Москві дуже легко може взяти верх охло- 
крицизм правий (і я не висказував думки, що цього 
не буде). Але, власне перемога, в Московщині правої 
охлократії (в формі якогось “Наполєона”) була б заги- 
белю для нас. Тому ми повинні вести активну політи
ку, піддержувати в Московщині слабші там елементи 
класократичні, так само, як большовики (в своїм інте
ресі) піддержували у нас слабші наші елементи охло
кратичні, бо перемога сильніщої у нас класократії 
грозила їм (большовикам) руїною. Конкретно: рестав
рація монархії в Московщині (яка мусить спертися, 
власне, на консервативних класократичних елемен
тах) для нас далеко менше небезпечна, ніж еволюція 
большовизму в напрямі військово-націоналістичної 
(замість дотеперішньої інтеліґентсько-інтернаціональ- 
ної) диктатури. На жаль, серед української демокра
тичної інтелігенції панує протилежна думка.

* Слово не відчитане.
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В звязку з цим посилаю тільки Вам, для Вашої 
особистої інформації, ту загальну платформу, яку ми 
виробили як підставу для переговорів з російськими] 
монархічними кругами. Серед лєґітимістичної части
ни (консервативної) цих кругів ця наша платформа 
зустрічає досить прихильний відгук. Розуміється, 
практичний результат залежить од внутрішньої сили 
українського монархічного руху”*.

4) Радикальне і ясне, як Ви пишете, вирішеня 
аґрарної реформи з додержаням большовицького 
"status quo”** для Москалів можливе тому, що їх дер
жава свої доходи буде черпати не з землі і свої 
правлячі сили — не з землевласницьких верстов. 
Якби ми мали Урал і Сибір, і сотні тисяч готової 
бюрократії, то могли б сміло теж згодитись на таке 
просте вирішеня аґрарної реформи. Але, звідки ми 
візьмемо гроші, як земля розбродиться так, що її 
властителі ані не зможуть, ані не схочуть платити 
потрібних великих податків — хто буде тоді в нашій 
державі правити цею масою? Ось політичний і націо
нальний бік аґрарної реформи. Задержаня большо
вицького "status quo” землеволодіння рівнозначне 
оберненю нас на віки вічні в Прованс, в "вигодову- 
вателів телят” для промислової і бюрократично-вій
ськової Московщини.

5) Тому Кемпийського65 читаю і ще раз Вам 
дякую, що мені про нього нагадали. До речи: мені 
здається, що не Тома автор цього твору — він (твір) 
без с у м н ів у  далеко раньшої доби, породжений в муках 
розкладу римської Імперії і народженя нового орга
нізованого життя в хаосі раннього середньовіча.

6) Брак цивільної відваги української] демокра
тичної інтелігенції (як і всякої демократії) лежить в її 
примітивнім реалізмі і безідейности. Вона вірить, що 
правда лежить не в ній самій, а поза нею, і весь час 
гоняючись за тією “реальною” правдою, боїться

‘ Абзац записаний В. Липинським на полях і відзначений зірочкою.
** Теперішній стан (лат.).
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“звязувати себе” якоюсь ясною і виразною ідеєю. 
Крім того, для такої ідеї нема у неї досить сильних 
позитивних динамічних хотіннь. Про це ширше опи
шу в дальших “Листах”.

7) Про битву під Калкою загально написав я 
Вам в попереднім листі. Мені було б легше відповісти, 
коли Ви ставили мені конкретні питання, в міру того, 
як вони повставатимуть при писанню Вашої повісти.

8) Питаєте скільки працюю денно. Отже, встаю 
рано о 5-ій: з короткою перервою на снідання пра
цюю до 12У2. Тоді одягаюсь; обідаю; спочиваю і йду 
на прохід (по почту звичайно) до 3-ої. Далі йде пола- 
годжування великої кореспонденції, читання і лекша 
робота до 7.05 з перервою на підвечірок. О 7-ій 
вечеряю і потім знов читаю (щось легче) до 10-ої і йду 
спати. В неділю рано йду до костела, читаю Тому 
Кемпийського, Сенеку, Марка Аврелія, або щось в 
тому роді і стараюсь в цей день не писати (хоч це не 
завжди удається). І все було б добре, якби не недуга 
(“zvwot suchotniczv”* — я тепер зрозумів значіння 
цього слова), яка зменшує напруженя праці і приму
шує мене побільшувати схильність; і як би не наша 
українська пустка з безмежно малим числом оазисів, 
де можна б було зачерпнути нову енерґію. Одним з 
таких рідних оазисів єсть для мене Ваші листи. В 
моїй самітности (яка, часом, тяжить, але на неї не 
нарікаю, бо вже привик і до людей вже мене не тягне) 
вони мені заміняють необхідні розмови з людьми, з 
якими маєш спільні думки і хотіння. Розуміється, 
впливають зле на працю умови емігрантського життя, 
але вони однакові для всіх нас, отже причин не варто 
згадувати. Такий спосіб життя веду, оце буде за 
місяць 5 літ. Перед тим був здоровіщий і мав мате- 
ріяльні засоби, тому міг більше рухливо та інтенсивно 
працювати.

9) В звязку з цим ще раз повертаю до поруше
ного Вами питання: пощо писати. Думаю, що воно

“Життя туберкульозника” (пол.).
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важне для кожного українського письменника. Ви вис
ловлюєте думку, що мої писання матимуть значіня 
колись, як почне витворюватись порядок. Я, призна
тись, досить скептично ставлюся до віри в довговіч
ність літературних праць, взятих самі по собі яко такі. 
Мені здається, що удержується і має значіння довше 
лише те, що спричинилось до витвореня якогось гро
мадського руху і сила літературних творів, звязана з 
силою викликаного ними руху. Чи ми би знали 
сьогодня Євангеліє, якби не побудована на ньому 
орґанізація христіянської Церкви? Це, розуміється, 
порівнаня за сильне, але mutalis mutandis* і si parva 
licet componere magnis**, воно може бути приложене і 
до всяких літературних праць. Отже, і наші праці. 
Дорогий Пане Докторе, матимуть значіння, по скільки 
ми їх з Вами вложимо в якусь трівку (обраховану на 
покоління) організацію і по скільки ця орґанізація 
традицію наших думок зуміє заховати. Тому таку 
велику вагу прикладаю до Ваших організаційних 
спроб і тому сам, поруч з писанням, віддаю най
більше енерґії удержуваню і розвитку нашої органі
зації Хліборобів-Державників. Мені здається, що ми 
знаходимось в початку періоду нового збирання 
українських Земель при помочі, розуміється, збирання 
українських людей. Це само не зробиться. Отже, не 
зважаючи на ріжні грядучі “потопи” — треба цю 
працю починати, і від її дальшого розвитку, або змісту, 
залежить і память про наші літературні твори.

Примітка до п[ункту] 9: Ось наприклад Ферре- 
ро66 (Про якого згадуєте і якось я читав, кілька моїх 
дрібних заміток з того приводу в IV кн[изі] “Хлібороб
ської] Укр[аїни]”, ст[орінка] 311) написав дуже гарну 
книжку з дуже влучними поміченими. Але, що з того, як 
не буде організації, яка ці поміченя використає і про
відну ідею автора в своїм організованім досвіді буде

* 3 необхідними змінами (лат.).
Якщо можна порівняти мале з великим (Вергілій. “Георгіки”, IV, 

176) (лат.).
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верифікувати і стверджувати. Останеться “погляд” лю
дини, народу з міліонами инших “поглядів” — і тільки. 
І чи довго будуть люди — провідній зміні обсервацій
них [...]* про цей “погляд” памятати? Сумніваюсь”**.

10) В одному з попередніх своїх листів Ви згаду
вали про бажання деяких Січовиків визнати Пана 
Гетьмана і звернутись до нас. Ще раз повертаю до 
цієї, так радісної для нас звістки, і ще раз повторяю: 
не працюймо наскоками і конвульсивно; хай думка і 
діло дозріває так, щоб можна було будувати на них, 
як на камінню. Отже, поки що уважаю найважніщою 
справою — зміцненя Вашої орґанізації. а тоді вже, як 
вона буде міцна, спрямованя її в Гетьманськім 
напрямку, коли цей напрямок вже в жилах Січовиків 
дозріє, скріпиться і коли їх внутрішня сила скріпить 
собою цілий наш Гетьманський Державницький рух.

11) 3 захопленим читаю Ваш реферат на Січо
вому зїзді: його конче слід видати окремою брошу
рою. Чи Ви подумали про це?***

12) Прошу тільки цього 12 пункту не зрозуміти, 
як пораду якогось “ошукуваня” мас. Ви знаєте, як дале
кий я од такого ошукуваня і демагогії. Основна моя 
думка тут: авторитет старшина повинна здобувати тим, 
що вона робить, а не тим тільки, що вона старшина і 
в цьому напрямі повинен піддержуватись їх авторитет 
в пресі. Инша річ — Головний Отаман, він персоніфі
кує владу і його авторитет мусить піддержуватись абсо
лютно, без огляду на його більшу чи меншу актив-

* * * *
НІСТЬ

Дуже мені подобалась стаття Ваша “Реорґані- 
зація Січи” в ч[ислі] 16-ім. Я би Вам дозволив собі 
дати тільки одну пораду: при популяризації (там це 
пишеться для ширших мас) ідеї влади, не слід під- 
черкувати того, на кому вона спірається. Це дратує

* Слово не відчитане.
** Абзац написаний В. Липинським на полях.
*** Над реченням запис О. Назарука: “Нема за що”.
*” * Абзац написаний В. Липинським зліва на полях і внизу сторінки.
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вроджене масам почуття рівности і викликує непот
рібну реакцію. Класократія (і охлократія теж) одріж- 
няються од демократії тим, що їх треба більше робити, 
а менше описувати (повторяю, коли йде мова про 
агітацію серед мас). Виховуваня і орґанізація стар
шин — це наріжний камінь Вашої орґанізації Січової, 
але про це треба б говорити більше з самими старши
нами і менше з цілою масою. Масу старшини повинні 
за собою потягнути і в послуху держати своїми діла
ми, а не словами. В цім теза і основна ріжниця в 
методах агітації при демократії, і при класократії та 
охлократії. В данім випадку для мас важна загальна 
ідея: Держава і служба "Січи” Ідеї Української Держа
ви. А старшина повинна бути зорганізована і дисци
плінована так, щоб вона службу цій ідеї виконувала 
якнайкраще і цим найкращим виконуваним своєї 
служби (яке треба завжди підкреслювати для мас) 
здобувала собі авторитет в очах мас.

13) Мені б хотілося звернути увагу читачів “Хлі
боробської] України” на Ваш орґан і Вашу орґанізацію. 
Як думаєте, чи з тактичного погляду не пошкодить 
Вам, коли ми помістимо оголошеня про часопись “Січ” 
в слідуючій книжці “Хліб[оробської] України”? Коли ду
маєте, що ні, і коли це для Вас бажано, то пришліть 
мені, будьте ласкаві, зміст такого оголошеня.

14) Посилаю Вам для інформації статут Черво- 
но-Хрестного товариства, заснованого оце в Берліні 
нашими людьми під головуванням Пані Гетьманової. 
Ціль того Товариства — допомогти в біді нашим емігран
там, які особливо тепер, по ліквідації таборів в Польщі, 
попадають в чим раз більшу нужду і чим раз частіще 
починають звертатись з проханням допомоги до Пана 
Гетьмана. Через наших людей, перебуваючих в Лондоні, 
це товариство звернулось до червонохрестних органі
зацій англійських і американських. Отже, між инчим 
від п[ана] Де Ґемґута, англійського представника в 
“Лізі Червоних Хрестів”, одержали ми пораду звернутись 
до полк[овника] Вікнеля, віце-предсідателя американ
ського] Черв[оного] Хреста в Вашингтоні, а також до



62 ЛИСТИ

організації “Коммон Вельт Фінд”. Крім того, він пише, 
що мала б значіння рекомендація для оцього нашого 
Черв[оно]-Хрестного Товариства, дана відповідними 
американськими] організаціями, представниками міс
цевих українських організацій в Америці. Отже, коли 
б до Вас яка-небудь з американських організацій в 
цій справі звернулась і просила Вас інформації про 
наше товариство, то будьте ласкаві в такій інфор
мації не одмовте, для чого і посилаю Вам статут і оці 
кілька слів. Крім цього я був би Вам дуже вдячний, 
коли б Ви захотіли поділитись зі мною, взагалі, своїми 
думками і порадами в цій справі.

Перехожу до короткої відповіді на Ваш квестіо- 
нар з попереднього листа.

Загально я вже писав Вам, що в формі і шабльо- 
нах треба якнайбільше придержуватись практичності 
і пристосовуватись до місцевих звичаїв. І тому мені, 
який цих звичаїв місцевих не знає, неможливо дати 
якусь дійсно вартісну і практичну пораду. Отже, 
обмежусь тільки деякими питаннями.

Дати якусь ознаку, викомбіновану на старокозаць- 
ких мотивах, дуже тяжко тому, що козаки носили свій 
становий одяг, а не відзнаки (козаки це був лицарський 
стан, а не сучасна всенародна армія). Відзнаками були 
лише перначі, булави, хоругви, бубни і т[ому] п[одібні] 
ознаки, не звязані з формою одежи. В такому самому 
становищі з цього боку, як і ми, єсть Поляки і Мадяри. 
І ми бачимо, що перші зовсім не вводять старих націо
нальних ознак в армію, а другі заховують їх тільки 
для парадів. Отже, і у нас треба, або ввести козаць
кий жупан (це б виглядало так, як би напр[иклад] всі 
Поляки поодягались в шляхецькі кунтуші), або виду
мати, незалежно од старих взірців, якусь модерну фор
му, заховуючи стару форму тільки для торжеств, як 
це роблять Мадяри. Про останнє, зрештою, може бути 
мова лише на своїй землі. Лишається якась модерна 
форма, по-змозі найскромніща і найпрактичніща.
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Щодо мови команди, то я рішуче стояв би за 
мову українську, якщо дивитися на “Січи” як на за- 
вязок майбутньої української армії.

Яко відзнаку на шапках, мені здається най
краще дати тризуб зі львом для всіх "Січей” на цілім 
світі. Поруч неї могли б "Січи” носити відзнаку тієї 
країни, де вони перебувають, отже, в Америці (в 
Стейтах) американську] приміром]. Але комбінувати 
ці дві ознаки в одну, я б не радив, бо це вийде якась 
незрозуміла мішанина..

Виробити проект іспиту для старшин, окремо 
для кожної катеґорії — тепер ніяк не можу, бо коли 
сумлінно відноситись до цієї праці, вона вимагає пару 
місяців часу, якого у мене абсолютно немає. Крім того, 
до цього потрібна педаґоґічна практика, якої у мене 
тоже нема. Коли б нам удалось витягнути з Польщі 
кількох наших (вони потім служили і при Директорії) 
кращих офіцерів (що сиділи там в таборах), і кількох 
инших з еміграційної біди в инших краях, тобто, коли 
нам удасться забезпечити їм якесь тут мінімальне 
істнування, то вони могли б це зробити компетентно. 
Буду мати це на увазі. Загально ж кажучи, в таких 
іспитах з історії, наприклад, треба уникати, на мою 
думку, емоціональних і драматичних моментів, а 
найбільше звертати уваги на фактичні причини наших 
збройних неудач і наших успіхів. На перешкоді цьому 
стоїть брак відповідного підручника— його треба б 
написати, а це в теперішніх умовах нелегка річ. Крім 
того я би обовязково радив додати ще хоч в зарисі 
спеціяльно військові предмети: воєнну історію і так
тику. Знов таки потрібні для цього підручники, яких 
у нас абсолютно нема і які конче потрібні. Повний 
брак у нас військової літератури — це наша траґедія. 
У нас єсть цілий плян для підготовки такої літератури 
і єсть люде, які могли б за це взятись, але брак мате
ріальних засобів стає тому на перешкоді.

Форми проваджена зборів, як самі пишете, пот
рібні для молоді, що бачить американські звичаї. Отже, 
треба б приноровлюватись до цих звичаїв, яких не
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знаю. Я був би тільки проти мішаня релігійного зі 
світським. Отже, молитва як молитва, а тоді наради. 
Свічки під час світських нарад мені не подобаються і 
мені здається, що вони не відповідають нашим звичаям 
і нашій традиції. Козаччина мала дуже виразний і 
гарний стиль зборів і взагалі товариського життя (так 
само як і наші патріярхальні селяне), але вона не міша
ла його з Божественним, і це, мені здається, добре. 
Зміняти синьо-жовтий прапор на синьо-жовто-малино
вий — думаю абсолютно не слід. Синьо-жовтий колір 
був вже* за Гетьманства й 1918 р., офіціяльно призна
ний, визнавшими нас державами за державно-націо
нальний український колір. Руйнувати оцю вже здобуту 
державну традицію було б злочином. Не звертайте 
уваги на всіх отих “наддніпрянців” незадоволених — це 
анархісти, позбавлені обовязку думаня. Її “задоволити” 
нічим не можна, а найменше "малиновим” коліром.

Сердечно здоровлю Вас і бажаю всього найкра
щого'. Ваш В. Липинський. Як себе почуваєте, чи вже 
зовсім видужали?

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 18-20 зв. — Автограф. Конверт. — 
Арк. 67-67 зв. Лист В. Липинського адресований 
до О. Назарука в Чикаго і відісланий з Райхенау 
4.IX. На звороті конверта запис Назарука: “Відпи
сано 22.IX. 1924”.

8
29 листопада 1924 
Reichenau, N. Ö.**

Високо Поважаний і Дорогий Пане Докторе!

Ваш збірний лист і картки з Філадельфії, лист 
Ваш з ЗО жовтня з Ню-Йорку, лист з 3 листопада 
[1]924 з Чікаґо прийшли всі одночасно67 і з великим 
запізненям через залізничий страйк тут, в Австрії. 
Відписую сьогодня коротко, бо певно цими днями

* Далі і до кінця абзацу текст написаний зліва на полях.
** Дописано від руки.
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надійде Ваша відповідь на мій великий лист з д[ня] 
29 жовтня, тоді відпишу ширше.

Ваш великий успіх справді зворушив мене. Дай 
Боже Милосердний, в добрий час!

Це доказ, що можуть з нас зробити енергійні і 
спосібні провідники. Отже, перший крок зроблений, 
камінь зрушений, але памятайте, що він тепер з цілою 
силою потягне назад і настає тяжкий час, не тільки 
удержати його на місці, але й далі поволі підіймати.

Перша умова для цього — це організованість, 
єдність і непохитність самих провідників . Іншого 
способу на те, щоб маси за собою удержати, нема*. 
Конкретно перед нами стають зараз такі питання:

1 / внутрішня орґанізація "Січи” — справа, яку 
можете вирішити тільки Ви самі на місці;

2/ орґанізація всіх гетьманських сил в Амери
ці, значить і тих, що стоять поза "Січами” **;

З / навязання контакту з нами шляхом відповід
ного поширення нашого спільного Центру біля Особи 
Пана Гетьмана;

4/ усталення однакової тактики.
Я просив би Вас, щоб Ви були ласкаві поділи

тись зі мною своїми думками особливо з приводу 
пункту 2 і 3. ^

Щодо п[ункту] 4, то загальні думки я висловив в 
попередньому листі. Усталеня тактики вимагає часу і 
бажання себе взаємно зрозуміти. Воно, дасть Бог, 
прийде, але треба над цим працювати. Те, що перші 
кроки, зроблені нами без взаємного порозуміння — 
удались (щоб не сказати в злий час), хай нас не 
вводить в блуд, що вони і далі будуть удаватись. 
Монархія може устоятись тільки як антитеза анархії. 
Зокрема, я боюсь ось чого:

1) щоб для Галичан Гетьманство не стало новою 
формою пасивної надії на якусь зовнішню силу, яка 
їх автоматично визволить з-під Польщи;

* Запис О. Назарука олівцем: “Попи”.
”  Над реченням запис О. Назарука: “Щоби вступили до “Січи”.
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2) щоб не наступило у самих провідників пере- 
мішаня ідеї диктатури з ідеєю монархії, бо з такого 
перемішаня вийде страшний хаос, і в результаті, пов
не фіяско*.

Дуже Вас прошу, Дорогий Пане Докторе, пода
ти мені свої думки з приводу цих моїх побоювань.

Тепер перехожу до порушених Вами питань.
1) Лист мій Ви вже, певне, одержали і лист 

П[ана] Головного] Отамана до Пана Гетьмана вже, 
певно, пішов. Відповідь Щана] Гетьмана вирішить всі 
сумніви, що до відношеня Щана] Гетьмана до визнан
ня його “Січами”.

2) Про те, як поставити справу податків — я 
просив би Вас прислати свій план; ми ж відносин 
американських не знаємо.

3) Справа зовнішнього представництва України 
може бути вирішена в звязку з організацією Центру 
при Особі Щана] Гетьмана.

4) Щаленика] Лисюка68 знаю тільки з його номі
нації і деґрадації Полтавцем69. Останню Вам посилаю 
з проханням ласкаво повернути. Все це не може слу
жити доказом, щоб п. Лисюк був політично серіозною 
людиною. Я був би рішуче проти того, щоб таких людей 
приймати в організаційне ядро**. Своєю необчисленостю 
(бо-ж вони самі не знають, як будуть думати і робити 
завтра) вони все розвалять.

5) Поступок редакторів “Свободи”70 і инших хай 
Вас не дивує. Це люди инших хотіннь і иншого типу. 
На них маєте доказ, що ділання пропаґанди обмеже
не: 1. до активних людей того самого типу, 2. до па
сивних мас. Тамті підуть за нами тільки тоді, коли у 
нас буде внутріш ня сила орґанізації, а не перекону
юча сила ідеї і діялєктики***.

6) Чи не добре було б, щоби п. Восий71 з приводу 
цих поліцийних індаґацій, подав заяву канадийським

* Над реченням напис О. Назарука: “Що?”.
** Дописано олівцем: “В сотні”.
*** Олівцем дописка О. Назарука: “Листи від Задорецкого”.
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владам, в якій би виложив, що ми маємо свого Геть
мана, який тепер на вигнанню, але якому ми вірні, і 
що ми організуємось на те, щоб колись, або з ним, або 
його нащадками вернутись разом на Батьківщину. 
Думаю, що на людей анґлійського думаня така заява 
зробила б вражіння, а крім того мала б своє пропа- 
ґандистичне і інформуюче значіння*.

7) Долучаю до цього для Вашого відома копію 
мого листа до д-ра Сіменовича72. Конче треба сотворити 
якийсь один орґанізацийний гетьманський центр в Аме
риці, бо инакше, або весь час треба всіх про всіх інфор
мувати, або почнеться звичайний український хаос і 
робленя всього всіми, і при тім, кожним на власну руку.

8) Присягу по формі молитви "Отче наш” — вва
жаю незручною. Коли Ви мене запитували тоді я зро
зумів, що вона буде складена на основі Ваш ої праці 
під цим титулом, а не молитви. Останнє виглядає трохи 
богохульно. Мені здається, що було б добре згодом це 
змінити.

9) За прислані газети щиро дякую. Вже почи
нається "рев” сполошених Вами бестій. Я би Вам був 
вдячний, коли б Ви в "Січи” спростували тенденцийну 
замітку (вона пішла на Велику Україну!) "Робітн[ичі] 
Вісти”73 про те, що я "сижу в Варшаві”.

10) Я би Вам радив і просив не вживати слова 
Гетьманат, а Гетьманство, відповідно традицийному 
парусотлітньому звичаю. Гетьманат нагадує: царат, ка
земат і т[ому] п[одібне], і тому так залюбки вживається 
наддніпрянською демократією в цілях компромітації.

11) Відповідь на Ваш збірний лист, який зробив 
мені велику радість, до цього долучаю, адресуючи його 
на Ваші руки.

Дуже сердечно здоровлю Вас, жду листів і бажаю 
всього найкращого Ваш В. Липинський**.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 24-25. — Машинопис. Підпис 
В. Липинського.

* Дописано олівцем: “Добре”.
** Речення дописано від руки.
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9

29 листопада 1924 
Reichenau, N. Ö.

До В[исоко] Щоважаного] Пана Д[окто]ра О. Назарука 
в Чікаґо.

Високо Поважаний Пане Докторе!

Глибоко зворушений наслідками Вашої держав
ницької праці і відродженям української політичної 
мисли серед земляків наших в Америці, складаю на 
Ваші руки мою найсердечнішу подяку В[исоко] Пова
жаному Пану Головному Отаманові і всім В[исоко] 
Поважаним Панам, що своїм збірним листом до мене 
і збірними картками з Конґресу дали дорогий мені 
доказ своєї ласкавої памяти про мене і ще дорожчий 
доказ єдности всіх нас, українських державників.

Ваш несподіваний і великий успіх показав, що 
ґрунт для нашої ідеї в Народі Українськім єсть. Тепер 
хай Бог пошле всім нам витревалість, щоб по цьому 
шляху до Держави Української далі невпинно йти і 
крок за кроком підіймати той тягар, який Ви зуміли 
своєю енерґією вже зрушити з місця. Він не упаде 
знов і не потягне нас за собою, коли будем організо
вані, дисципліновані, витревалі, розважні і коли маси 
наші на нашім прикладі будуть бачити творчу та 
орґанізуючу силу нашої Гетьмансько-Монархічної ук
раїнської Державної Ролі.

З глибокою вірою, що так буде, шлю Вам, Високо 
Поважані Панове, мій поклін і сердечний привіт, з 
високим для Вас поважаним

Вячеслав Липинський.

ЛНВ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 23-23 зв. — Автограф.
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10
22 грудня 1924 
Reichenau, N. ö .

Високо Поважаний Пане Докторе!

Після того, як я вислав до Вас попереднього 
листа (29 листопада), прийшов Ваш короткий лист з 
протоколом наради в Дітройт (за який дуже Вам 
дякую, бо він має багато орієнтадійного матеріалу), і 
оце недавно Ваш лист з датою почт[ового] шт[емпеля] 
26 листопада. В межичасі (12 грудня), я Вам вислав 
картку з проханням зробити відбитку з відозви Щана] 
Головного] Отамана, а поки що прислати мені якнай- 
швидче 10 примірників] "Січи” з цією відозвою, яка 
написана прекрасно і робить скрізь велике вражіння. 
Відповідаю по пунктам. При чім я би просив Вас уста
новити в нашім листуванню такий звичай: пункти 
наших листів, на які ми бажаємо мати відповідь, бу
демо підкреслювати червоним олівцем.

Починаю з відповіді на лист Ваш, підписаний та
кож Щаном] Головним Отаманом74, якому разом з цією 
відповідю прошу передати мій поклін і поздоровленя.

1) Факт отвертого проголошеня Вами ідеї Геть
манства і присяги “Січей” Пану Гетьману вже стався, 
отже, говорити про доцільність чи недоцільність цього 
кроку вже нема чого. Ваші лоґічні доводи зовсім слушні, 
і ми з ними годимось. Сам факт цей може стати 
початком нової політичної ери, але під одною умовою: 
коли Ваша смілива і прекрасно поведена атака, яка 
дала такі несподівані наслідки, буде закріплена тепер 
довгою безупинною і послідовною орґанізацийною 
роботою. З приводу роботи кілька думок дозволю собі 
подати дальше, а тепер, щоб закінчити з минувши
ною, ще кілька слів поясненя, потрібних для того, щоб 
ми і на будуче себе взаємно розуміли.

Я дійсно писав Вам, що робити треба, і тепер це 
саме повторюю — ріжниця між нами була — як бачи
мо — тільки щодо того, як робити. Щодо “потайної
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роботи” — то Ви знаєте, що я не єсть її прихильни
ком, бо сам ціле життя те що робив — робив явно. 
Ваш план захованя, поки що, в тайні Вашого приз
нання Гетьманської Влади, я вважав добрим тому, що 
Ви мали б час підготовити орґанізацийні кадри. Але 
сталося, і дасть Бог, що добре сталося — і про це вже 
нема що говорити. Врешті, що ми були в затишшю — 
це правда. Але це затишшя відповідало нашим реаль
ним силам, які були в потенції (доказ, що порушені 
Вами — вони виявились) і поволі розвивались. Коли я 
писав про загнаня в підполля, то мав на думці, що 
передчасна атака виявить нашу непідготовленість і 
тому зіпхне нас в затишшя, яке єсть періодом нако
пичення сил, в підполля, де опиняються люде, що 
показали себе в ділі, до якого взялися, безсилі. Отже, 
вся суть тепер полягає в тому, щоб переведену Вами 
атаку закріпити і щоб, перед цим закріпленням, дальше 
не атакувати. Як це зробити?

2) Ваша ідея зібрати підписи Січовиків, які при
сягли Щану] Гетьману — прекрасна. Як видко з прис
ланого Вами протоколу (і з цілої, зрештою, нашої 
політичної історії), найбільше нам бракує волі і витри
валосте. Отже, розвивати ці дві прикмети — це 
перший обовязок всіх, хто хоче, щоб ми здобули собі 
державу. Збірання підписів дає власне нагоду до під
креслення, що такий підпис обовязує вже на ціле 
життя, що зрадити йому не можна. Відповідно до 
цього, збірання підписів не можна ф орсувати. На 
вічах, і взагалі, під впливом того чи иншого емоціо
нального подражненя чи непритомносте (як писав 
колись Костомарів75 про часи Великої Руїни: один 
тільки козацький город не хотів коритись ні Москві, 
ні Польщі, "але, додає він, мешканці його були весь 
час пяні” — очевидно, державної незалежносте не 
можна здобувати в такому стані) — абсолютно підпи
сів збирати не вільно. Січовикам повинно бути перед 
тим докладно вияснене значіння цього акту — потім 
дано кілька день на обдуманя, а тоді тільки церемонія 
підписів, обставлена, по змозі, урочисто, але тихо і
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скромно, без звичайних у нас зворушуючих співів, на 
які виладовується вся енерґія і якими обмежується 
все “державне будівництво”.

Ви зовсім слушно пишете, що над виробленим 
державницького інстинкту у нашого недержавного 
народу треба літ праці. Оці літа праці — це наше зав
дання тим тяжче, що народи дуже трудно одучуються 
од того, що соціологи звуть “привичними рухами”. Наші 
привичні рухи — це дві емоціональні крайносте: 
розперезане і не знаюче удержу хамство, або рабство. 
Тому ми так легко в минувшині перескакували од 
своїх республик до царського самодержавія, або до 
комунізму. Наш же шлях — єдиний, на якому може 
бути збудована держава — посередній; обмежена сво
бода шануючих себе людей. Ми обмежуємо свою 
свободу признанням, послухом і вірностю єдиній мо
нархічній владі, але ми не її раби і ми не сподіємось, 
що вона все зробить за нас. В вихованю оцього дер
жавно-творчого українського типу — бачу головне 
завдання “Січей”. Коли Ви це зробите — імена Ваші 
будуть повторяти покоління в Українській Державі. 
Державу нашу, як і все в громадськім життю, можуть 
здобути люди “довгого дихання”. Все це, що реве 
тепер на нас, видихається тим швидче, чим більше 
реве. Зібрати цих ревунів в одну державу і правити 
ними можуть тільки люди залізної волі і витривалосте. 
І тоді, і це навіть досить легко. Кількох варяжських, 
пізніще московських, недавно німецьких ґарнізонів 
вистачало, щоб держати в послуху всю многоміліонну 
“свободолюбиву” Україну, Щоб вона сама себе потра
фила в руках держати, ми мусимо витворити такі 
свої українські ґарнізони. Без вихованя цього не можна 
зробити. Отже, виховуваня волі, витривалосте, послу
ху, вірносте — ось що треба, думаю, в “Січах” робити, і 
що Щан] Отаман зі своїм досвідом і сміливостю, а Ви 
зі своїм талантом ораторським і публіцистичним, мо
жете, напевно, зробити.

3) Щоб покінчити з цим листом — відповідаю, 
що тризуб зі львом, очевидно, не уважатимем за ознаку
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сепаратизму, бо: 1. ми мусимо числитись і визнавати 
місцеві особливости і місцеві патріотизми (в тім числі 
і галицькі). 2. сепаратизм, щоб бути сепаратизмом, 
мусить бути свідомий, а чей же між нами демокра
тичної дрібненької гризні між “Наддніпрянцями” і 
“Наддністрянцями” бути не може. У нас єсть справи 
важніщі, ніж шукати вищости і гордости в инакшім 
виговорюваню “ся”.

4) Підозріннями, що п[ан] Гетьман “конспірує з 
Папою Римським” не турбуйтесь. Ще не таке будуть 
говорити. При тім памятайте, що коли маєте діло з 
людьми темпераменту і розуму Неґрів, найкраще одне 
підражненя заміняти другим. Коли не хочете, щоб 
вони кричали про Папу Римського, нагадайте їм про 
“федерацію з Москвою”76. Кричати вони однаково му
сять, доки не побачать сили (ні проти американського, 
ні проти канадійського уряду ці панове не бунтуються 
із-за “Папи Римського”). Найкраще на рев не звертати 
уваги, а готовити силу, бо це завдання вимагає від 
нас багато енергії і часу.

5) За присланий мені ласкаво і прекрасно зла
джений опис розмови з жидівським діячем77 — щиро 
дякую. Вважаю дуже користним те, що Ви такі роз
мови ведете і дуже мені подобається метод, по якому 
Ви їх ведете. З приводу цієї розмови дозволю собі* 
замітити слідуюче:

а) Жиди цього типу поки що не будуть піддер
жувати нашого руху, зовсім не тому, що “круги, що 
стоять при Щанові] П. Скоропадському, надрукували 
статтю Тимофіїва78, а тому, що вони мають надію 
правити цілою Росією так, як вони правлять цілою 
Францією: при помочі всеросійської республиканської 
демократії. І доки вони самі не переконаються, що це 
утопія — переконати їх неможливо.

в) В моїй теорії страшне для них не “фахово- 
станове представництво”, а відродженя політичного 
впливу типу войовника-продуцента, проти якого жиди

* Слово дописане В. Липинським.
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безсилі і якого вони не можуть використовувати для 
своїх цілей так, як “демократичних послів” в “за
гальноприйнятих” в Европі — парламентських сис
темах.

с) Добре було б, якби при слідуючім побачені, Ви 
цьому Жидові сказали, що я помістив і буду містити 
статті подібні до статті Тимофіїва тому, що, вима
гаючи праці і жертв для України від своїх рідних 
братів, я не можу толерувати визиску України Жида
ми тільки тому, що вони Жиди. Чому погроми помі
щиків — це річ поступова і добра, а погроми Жидів — 
це річ огидна і реакцийна? Ми вороги яких би то не 
було погромів і, власне, тому кличемо поміщиків до 
української творчої праці, щоб їх не громили. На такому 
самому становищу мусять стати супроти Жидів і 
Жиди. Стаття Тимофіїва, власне, до цього їх закли
кає. Коли вони за це ображаються, це значить, що 
вони хочуть мати на Україні привілеї без обовязків, 
проти чого ми боролись, боремось і будемо боротись. 
Жидів ми громити не хочемо; Жидам — добрим горо- 
жанам України — хочемо забезпечити всі належні їм 
права, але на ролю попихачів жидівських ми не на
даємось і це хай Жиди твердо знають.

д) Врешті, добре було б, коли б при побачені Ви 
пояснили йому, що в нашій концепції Гетьман не єсть 
самодержавний і треніруватись вже тепер в цьому, щоб 
вину звалювати “на оточеня” — це зайва праця. 
Призначена Гетьманом влада буде відповідальна і 
перед цим Жидом, який з Вами балакав, по-скільки 
він буде горожанином України, але разом з тим 
нелюба жидам консервативна сила буде так сильна, 
як в Анґлії, де Король цю силу собою обєднує, але де 
разом з тим нікому не приходить в голову нарікати 
на “оточеня”. В звязку з цим зазначте йому, що “Хлі
боробська Україна” не єсть — як він думає — “орга
ном Гетьмана Скоропадського”, а єсть орґаном людей, 
що визнають Гетьманом Павла Скоропадського, і які 
свому Гетьманові вірні без “місячного утриманя”. 
Коли він цієї ріжниці як вихований в російському
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рабстві не розуміє, то хай запитає у своїх англійських 
єдиновірців. Вони йому пояснять.

6) Так само дуже дякую за прислані інформації 
про праві російські круги. Контакт з ними — ду
маю — слід піддержувати тільки на те, щоб знати, що 
у них робиться і інформувати їх про наш рух в тому 
розумінню, що він єсть і з їхнім не зливається. Але ми 
рішучо проти якої-небудь кооперації з одною тільки 
течією* в теперішніх часах. Перш за все тому, що ми 
себе не можемо звязувати з одною тільки течією, бо 
це зможе в будучинні скомплікувати наше станови
ще. Отже, всім російським монархічним течіям ми 
мусимо заявляти, що ми єсть і зазначувати наше 
становище, виложене в посланій Вам нашій брошурі 
по-російськи. Укладати наші реальні взаємовідносини 
ми будемо з тією російською] монархічною течією, 
яка переможе. Поки що ніякі дані на перемогу тієї чи 
іншої течії ще не зарисовуються.

Дуже перестерігаю Вас перед уживаням для 
таких переговорів людей в роді Л[исюка]. Це може 
скінчитись великими і для Вас, і для нас неприємнос
тями. З газет, які Вам посилаю, побачите, що звістки 
про ці Ваші переговори вже дійшли до Львова. Треба 
думати, що там вони могли бути одержані тільки з 
Америки. Отже, будьте обережні. Тут не ходить про 
якусь конспірацію, але про те, щоб не уживати до 
таких річей людей непевних і немудрих, які, може 
навіть не в злій волі, будуть для возвеличання себе 
видумувати всякі нісенитниці.

7) Пришліть мені, будьте ласкаві, зараз проект 
анонсу “Січи” в “Хліборобській Україні”.

8) Напишіть, чи посилаєте “Січ” на Наддніпрян
ську Україну до ріжних наукових установ. Коли не 
маєте адрес — напишіть, ми Вам пришлем.

9) Жду від Вас нетерпляче відповіді в справі 
відбитки відозви п[ана] Отамана.

* Дописано В. Липинським.
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10) Напишіть, як Ви вирішили справу з формою 
присяги. Коли Ви погоджуєтесь з нашою думкою, що 
перефраза молитви “Отченашу” не зручна, то може 
хочете спільно виробити новий проект — розуміється 
радо — як схочете — візьму в цій праці участь.

11) Минулого тижня бачився я пару годин з 
д[окторо]м Панейком, який поїхав до Львова переби
рати редакцію "Діла”79. Він просив поздоровити Вас. 
Я дуже тішуся, що він обіймає провід "Діла”, і думаю, 
що ми з Вами повинні йому, чим зможемо, допомогти. 
Напишіть Вашу думку про це.

12) Дуже прошу відослати мені мою брошуру і 
життєпис. Вибачте, що докучаю Вам, але мені вони 
потрібні.

При наближаючихся Святах Різдва Христового, 
у Новім Році шлю Вам і Пану Отаманові мої найсер- 
дечніщі і найщиріщі побажання всього найкращого! 
Дай Боже всім нам сил, здоровля і витривалосте, щоб 
видержати на нашому тяжкому шляху до Української 
Держави.

Щиро Вас поважаючий В. Липинський*.

P.S. Окремо відповідаю Вам на Вашого окремого 
листа з 26 листопада80.

Дуже і дуже смутить мене звістка про Вашу 
хворобу. Лічіться, Дорогий Пане Докторе. Мені зда
ється, що вона у Вас в такому ще стані, що її вилічи
ти легко. Але треба за це взятися.

Ваш стан психічний розумію, бо сам часто через 
такі стани переходив. Державницький шлях україн
ський, творчість, а не руїнництво — це на Україні і 
між Українцями — шлях хрестний. І Ви мусите бути 
на нього приготовані. Всіх цих дурних криків про 
"перекупленя” не беріть до серця. Яку ж иншу при
чину можуть видумати люде, яких вся ціль життя — 
гроші і посади. Все це пусте. А важне, Дорогий Пане 
Докторе, ось що: коли Ви на цьому шляху, на який Ви

* Речення дописане В. Липинським.
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добровільно самі ступили — видержите непохитно, то 
за пару літ ці самі люде, що Вас лають, будуть Вам в 
пояс кланятись. Коли ж не видержете і покинете, то 
себе політично убєте, а цілому рухові нашому такий 
удар завдасте, що ми не скоро од нього видужаємо. Я 
вірю глибоко, що цього не буде. А раз не буде, то за 
кілька літ Ви з тих криків будете сміятись і тому 
затроювати себе ними тепер абсолютно не варто.

В те, щоб орґанізація Ваша упала і не дала змоги 
вести орґану, коли Ви самі не упадете і видержите — 
я не вірю. Тому і порад Вам на цей випадок ніяких 
дати не можу. Одно вам тільки раджу і прошу: не 
переходити до “Свободи”81. Такий ваш крок може 
викликати враження серед Січовиків, що “заварив 
кашу і утік”. А це доведе до розвалу. Тому, не зважа
ючи на всі добрі сторони праці в “Свободі” (з огляду 
на пропаганду), я дуже Вам раджу остатися в “Січи” і 
присвятити себе орґанізацийній і політично-вихову
ючій праці. Тим зробите діло, яке перейде до історії, а 
статті в “Свободі” в найкращому разі перейдуть до 
архіву, коли не буде людей, що зможуть ідеї наші 
здійснити. Якби Ви могли дати ряд невеличких попу
лярних книжок, написаних так, як заклик Головного] 
От[амана], це вже був би покладений наріжний 
камінь під політичне вихованя мас. Одно слово: все 
оправданя діл наших в їх тривалости і твердости. Як 
це буде— переможемо. Газети краєві (маю їх од 
Кревецького82) посилаю Вам одночасно не для того, 
щоб Ви ці дурниці брали до серця, а для інформації. 
Також для інформації долучаю замітки про наших 
хлопців в Подєбрадах. Чи Ви не могли б якось впли
нути на цю “Громаду ім. Франка”? Підзаголовок до 
збірного видання “Листів” — дам. Ще раз дуже сер
дечно стискаю Вашу руку і бажаю здоровля та спокою. 
Ваш В. Лип[инський].

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів — Ф. 9, 
спр. 403. — Арк. 26-29. — Машинопис з фрагмен
том рукопису і підписом.
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11
16 січня 1925 р.
Reichenau, N. Ö.*

Високо Поважаний Пане Докторе!

Ваші листи з почт[овим] стемпелем 20 і 27 грудня 
прийшли майже одночасно. Тішуся з того, бо сум, який 
навіяв на мене перший з цих листів, розвіявся по 
одержаню другого. Наскільки перший зробив на мене 
враження деякої зневіри з Вашого боку, настільки 
другий упевнив мене, що кризу Ви вже щасливо 
переходите.

Удержатись на зайнятому становищі — удержа
тись непохитно, не зважаючи ні на що — ось Ваше і 
наше завдання. Коли удержимось, наша акція матиме 
історичне значіння. Як ні — це буде одна з гірших 
українських авантюр. В видержаню до кінця — суть 
цілого нашого руху і разом з тим оправданя істнування 
кожного з нас. Тому все, що вказує на нашу твердість 
і вірність — мене тішить, а всякі хитання, зневіри, 
хйиканя, переношеня центру ваги з внутрі на зовні (в 
тім числі і завелика вражливість на "опінію” і на "зов
нішні умови”) мене смутять, бо віщують нам смерть.

Від цього найважніщого, перехожу до відповіді 
по пунктам.

І) Монархія і диктатура. На цю тему ми вже 
дискутуємо з Вами від початку нашого листування, і 
досі ще не можем порозумітися. Між тим, мусимо 
порозумітись, поки час . Коли прийде час діла, на 
теорію буде запізно. А ріжні теорії дадуть тоді різні 
практики і знищать, розсадять наше діло. Отже, 
порозумітись мусимо тепер доконче.

Монархія (або правова і дідична влада) і дикта
тура (або влада абсолютистична і персональна, іноді в 
формах монархічних, як, напр[иклад], в петербурській 
Росії) відповідають двом абсолютно ріжним методам 
організації — класократії і охлократії. Це мої назви. Я

‘ Зверху у лівому кутку запис О. Назарука: “Прийшло 4/ІГ,
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їх не бороню, може вони найгірші. Але вони означають 
певні реальні факти, які можна назвати і инакше, 
коли ці назви не подобаються.

Ріжницю між цими методами весь час підкрес
люю в своїх друкованих працях. Я знаю, що Ви один 
з тих нечисленних, які цінять мій час (кореспонденція 
тепер бере вже у мене 3А часу і сил, просто розпука!* 
Нема коли писати для друку, все йде в листи, які 
згинуть у прирві українського забування!** Отже, не 
будете вимагати від мене, щоб я Вам коротко перека
зував в листах те, що друкую. Тому, прошу Вас, пере
читати мої “Листи”, особливо в II, III і IV книжці, а 
також ті, що тепер вийдуть. Я маю вражіння, що Ви 
найуважніще перечитали І частину (в І кн[изі] “Хлібо
робської] України”), власне най слабшу (бо найбільше 
емоціональну, писану безпосередно по катастрофі), до 
якої я привязую найменшу вагу. Не візьміть мені за 
зле, Дорогий Пане Докторе, що це Вам кажу. Але я 
дійсно хочу, щоб ми порозумілись: тобто думали і 
ділали в одно.

До того, що прочитаєте там про ріжниці між 
диктатурою і монархією, тут додам тільки те, що Вас 
може найбільше інтересувати з погляду нашої тепе
рішньої тактики на найблизчі дні.

а) При диктатурі центр ваги лежить в здатносте 
до деспотизму голови, і здатносте до рабства індиві
дуально слабих (але стадно сильних) виконавців. При 
монархії — в такті голови, і здатносте до дисципліни 
та орґанізації індивідуально сильних виконавців.

Практично: для диктатури Ви му сіли б на 
Україні знайти Наполєона і перетворити українських 
осілих хліборобів індивідуалістів в татарську, спаяну 
жадобою здобичі, кочовничу орду. Це може б було 
дуже добре, але це утопія. Подібна до того, якби хто 
анґлійських моряків хотів навчити маширувати так, 
як маширує пруська піхота.

* Знак оклику дописаний В. Липинським.
** Знак оклику дописаний В. Липинським.
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в) При диктатурі за все відповідає голова, при 
монархії голова політично невідповідальний, а відпо
відають настановлені ним виконавці*.

Практично: при диктатурі в гетьманських фор
мах Ви все мусіли б валити на Гетьмана, вимагати од 
нього якнайбільше енергійної персональної акції і 
центром акції зробити особу Гетьмана. При монархії 
Особа Гетьмана, як персоніфікація єдности держави і 
нації мусить бути якнайбільше бережена і захована 
од політичних ударів, а вся політична відповідальність 
за акцію повинна бути перенесена на призначених 
Гетьманом виконавців його влади. Не потрібую Вам 
казати, що диктаторський (охлократичний) метод озна
чає на Україні зміну Гетьмана і династії що півроку, 
бо диктатором (фактичним) в українськім самостійнім 
(а не приборканім Москвою) хаосі довше ніхто бути 
не зможе.

с) При диктатурі вся тактика полягає в керуванню 
однородними емоціями мас при помочі якнайбільше 
уніфікованого проводу; при монархії — в добрій орґані
зації проводу цих мас, шануючи його ріжнородність.

Практично: диктатури національні можливі тільки 
у вже сформованих націй. На Україні, де нації україн
ської ще нема, метод обчислений на акцію при помочі 
національних емоцій скінчиться фіяском, бо таких 
спільних національних емоцій між Українцями ще нема 
(в цім весь абсурд донцовського "фашизму”). В дикта
торі нація бачить завжди втіленя своїх спільних емоцій. 
І диктатор мусить завжди концентрувати в собі ці 
спільні масові емоції. Найдіть, будь ласка, диктатора — 
Наполєона на Україні — де таких спільних національ
них емоцій ще нема. Всякий диктаторський метод 
мусить обертатися у нас в карикатуру, в якісь безна
дійні персональні авантюри: петлюрівщину, петруше- 
виччину і т. п. Борони нас Боже, щоб ми до того додали 
ще: "Скоропадщину”. Тоді ми спадаємо до рівня україн
ської анархії і губимо єдино можливу нашу династію.

* Над текстом запис О. Назарука: “Іменувати їх час!”
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Крім цього іпри українськім хаосі масова дикта
торська пропаганда, обчислена на емоції мас, ведена, 
наприклад], за н&шшм Гетьманом, буде тільки на руку 
Петлюрі. Тому, бо при нашій недозрілости, всякий 
нахил до уніфікації (а яка ж може бути диктатура без 
того, щоб всі не були за нею) веде, власне, до розєд- 
наня*. Коли Ви захочете, щоб всі українці стали “Січо
виками” і всі стали Гетьманцями, то всі виступлять з 
“Січей” і побіжать до Петлюри доти, доки хтось не 
почне агітації, що>б всі були за Петлюрою.

Антигетьмагіську реакцію викликала Ваша акція 
тому, що вона була ведена під гаслом, щоб всі стали 
Гетьманцями. В дім “в с і” лежить, власне, Ваша по
милка, випливаюча з того, що Ви, через реакцію до 
анархічної демократії, перехилились занадто в бік 
диктаторської охлократії. Але, ані демократією, ані 
охлократією України не збудуємо.

Аморфну хаотичну масу українську не можна 
зорґанізувати пропагандою і вишукуванням якоїсь 
одної спільної емсщії. Чим більше будете нею колотити 
і серед неї агітувати, тим більший хаос і руїну будете 
творити. Маса українська скристалізується тоді, як в 
неї буде опущене тверде тіло. Таке тверде тіло — це 
залізна організація (в ріжних формах, бо українські 
люди од природи ріжні), біля сталого, непорушного, а 
тому якнайменше персонально відповідального, якнай
менше диктаторського, символу держави і нації, біля 
персоніфікуючої цю державу і націю Гетьманської 
династії. Диктатори потомства не мають, а там, де (як 
в царській Росії) диктатура робиться дідичною, то трон 
хам — по виразу одного італійського дипломата, влас
не, про Росію —- робиться не елєкцийний, і не 
дідичний, а “окуративний”. Окупативний, при помочі 
ґвардії і дворцових переворотів. Борони Боже Україну 
від такої “окупативної” форми диктаторської, абсо- 
лютистичної монархії. Що могло вдаватися при

* Зліва над текстом запис О. Назарука: “Чи перестати писати ук- 
р[аїнський] Гетьман?”
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московській, або турецькій стадности, то не удасться 
при українськім індивідуалізмі. Тому, напр[иклад], в 
Анґлії не могло удержатись діло Кромвеля, тому там 
не було ніколи монархічного абсолютизму, тобто ді- 
дичної диктатури.

д) Врешті, диктатура спірається на однородній 
орґанізації, монархія — на гармонії ріжнорідних орга
нізацій.

Практично: диктатуру Ви му сіли б оперти на 
одній орґанізації (комуністи, фашисти і т. п.) з тим, 
що всі инші винищуються. В укр[аїнських] умовах це 
утопія. Монархія у нас: (не мальована! бо розріжняйте 
монархію класократичну, "правову”, від монархії здемо- 
кратизованої, яка не має вже власної сили і уступає 
крок за кроком перед демократією). Мусить спіратись 
на двох ріжнородних орґанізаціях: армія і політична 
орґанізація консервативних елементів. Остання теж, 
не однородна і знов розпадається на ґрупи: хлібороб
ські, промислові, інтеліґентські (духовенство) відпо
відно до свого соціяльного становища*.

2) Тепер, мабуть, Вам будуть більше зрозумілі деякі 
ріжниці в нашій тактиці. Ми кажемо: найважніща 
тепер річ. — це листи Щана] Отамана і Ваш до Щана] 
Гетьмана, бо це означає збільшеня “твердого тіла” в 
українськім хаосі. А Ви з листами спізняєтесь, ведете 
натомість масову пропаґанду, яку ми знов, без відпо
відної орґанізації, вважаємо шкідливою і проти ве
дення якої в таких формах (без орґанізації) Вас пере
стерігаємо.

Далі Ви пишете: добре було б, якби Щан] Геть
ман видав якийсь акт до народу, або якусь ноту до 
“Аіги Націй83”, а ми навпаки думаємо, що такі кроки 
тільки дискредитували б Особу Пана Гетьмана і зужи
вали б її політично зовсім непотрібно. Ми думаємо, 
що це мусить робити той центр, який буде призна
чений Щаном] Гетьманом для веденя акції.

* На полях запис О. Назарука: “І. II, а, б, в, і т. д.”; над текстом: “Хто 
рішає в разі конфлікту?”
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Примітка: Це, розуміється, не значить, щоб я, 
думаючи так, не передав Вашої думки Пану Гетьману. 
Навпаки, я її повностю представлю Пану Гетьману на 
вирішеня.

Такі непорозуміння будуть все, доки ми собі не 
уяснимо того, чого ми хочемо і методу, яким ми має
мо наше хотіння здійснити. Тому дуже Вас прошу, 
Пане Докторе, присвятити цій справі трохи часу і 
уваги і постаратись зрозуміти нашу ідеологію монар
хічну з тим, щоб усталити ріжниці (якщо вони між 
нами істнують; вони не страшні, як тільки вже усві
домлені) і спільні пункти.

3) 3 тим вяжеться надзвичайно важна справа 
усвідомленя собі Вашого становища в системі Геть
манських орґанізацій. Найважніще питання: чи “Січи” 
уважають себе армією, чи політичною громадською 
організацією. Коли Ви — армія, то підлягаєте безпосеред- 
но Пану Гетьману, ніякими політиками не займаючись, 
про них не думаєте і тільки всі свої сили скеровуєте 
на вдячне завдання: виховання вірних і залізних вій
ськових кадрів Гетьманської Української Держави. Як 
це зробити — про це одержите — коли схочете — вка
зівки од самого Пана Гетьмана. Будучи перед кількома 
днями в Reichenau*, Пан Гетьман взяв від мене прис
ланий Вами свого часу квестіонар в справі орґанізації 
"Січей”, дуже цією справою заінтересувався і має тепер 
нею зайнятись.

Инакше діло представляється, коли Ви єсть орга
нізація громадсько-політична. Тоді виникає питання 
Вашої політичної проґрами і її репрезентації в полі
тичному центрі Гетьманських орґанізацій — центрі, 
який мусить бути сотворений якнайшвидче.

Над цим питанням прошу П[ана| Отамана, Вас і 
всю Екзекутиву дуже поважно подумати, бо від цього 
залежить Ваша і наша дальша спільна тактика. Одержав
ши Вашу відповідь в цій справі, зможу Вам сказати, як 
дивлюся на Ваш намір вписатись до нашої орґанізації.

* Дописано В. Липинським.
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Примітка: Ви пишете: “се так приємно мати 
наказ, а не вирішати справи самостійно”. Оце бажання, 
яке єсть в наших змучених душах, можна здійснити, 
прийнявши для “Січей” власне першу форму орґані
зації: армія. Тоді цей настрій піде на скріпленя орґа
нізації. Але він її ослабить, коли “Січи” мають бути 
орґанізацією громадсько-політичною.

Від цих найважніщих справ перехожу до дрібні- 
щих, по порядку, як вони у Вас порушені.

4) Про подорож Трильовського у Відні ніхто ні
чого не знає і вважають це мало правдоподібним. Не 
привязуйте до таких річей великої ваги. Може бути, 
що з Трил[ьовським] особисто побачусь і поговорю — 
тоді Вам напишу. Це типовий укр[аїнський] інтелі- 
ґент. За часів Гетьманства в 1918 р. він був ніби 
сторонником нашим і приходив до мене з ріжними 
доносами на ворогів Пана Гетьмана. Потім я чув, він 
став нашим ворогом. Взагалі ж, легковажити його не 
треба, але одушевлятися (в позитивний, чи неґатив- 
ний бік) ще менше.

5) Наші “чинники” в Америці поза “Січами” пред
ставляються чисельно досить скромно: Тимофіїв і Жереб- 
ко. Але що може зробити орґанізована індивідуаль
ність — показує Жеребко (за познайомленя з ним я 
часто Вас з великою вдячностю згадую). Чи треба, щоб 
вони вступили до “Січей” — це залежить від того, що 
Ви вирішите про характер Січових орґанізацій (армія 
чи політика). У всякому разі, і з п. Жеребком, і з 
п. Тимофіївим я би просив Вас бути в контакті. Же
ребка ми всі дуже високо цінимо: це дійсно видатна по 
своїй активности, порядности і тактовности людина. 
До речі, чи Ви бачились з Тимофіївим на зїзді Обєд- 
наня, чи говорили з ним і чи листуєтесь? Напишіть 
про це конче.

6) Ваш проект щодо виставленя д-ра Володими
ра] Сіменовича на чоло всіх гетьманських орґанізацій
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в Америці мені дуже подобається. Ваші вказівки 
щодо цього приймаю до відома.

7) Проект тактики пришлю Вам, як одержу Ва
шу відповідь: 1. щодо того, чи я зумів вияснити ріж- 
ниці між диктатурою і монархією; 2. щодо того, який 
характер Ви хочете надати Січовій орґанізації.

8) Про Галичину буде в останній частині моїх 
“Листів” (коли буду мати змогу їх дописати).

9) Справи податку не форсуйте. Доки не окріп
не становище П[ана] Отамана і Ваше (зокрема: орга
ну) про податок навіть не здіймайте мови. Дуже вас 
прошу виконати це прохання. Ми не єсть і не можемо 
бути “доларохапами”. Тільки тоді, коли Ви станете 
самі твердо на ноги і у нас сотвориться центр при 
Щанові] Гетьмані, може бути мова про податок. Але 
основа його мусить бути така: платять більше ті, що 
мають більше. Монархічний рух фінансово мусять 
піддержувати ці, що ладу для своєї продуктивної 
праці потребують. В Америці українців заможних, 
продукуючих, єсть досить. Але це все поки що не ду
має про свою державу. Почнуть думати, як побачать 
гетьманську армію (“Січ”), яку як всяку армію, 
повинні зорганізувати безсеребреники войовники 
ідеалісти. Не діло бідних Січовиків (армії) платити 
податки. їх діло: дати меч в руки Гетьмана. Гроші 
дадуть инші. Але одно, розуміється, тісно звязано з 
другим.

10) Щодо форми присяги — то напишіть, як Вам 
подобається форма присяги з нашого статута (кни
га II, “Хліб[оробська] Україна”)? Може б Ви могли з неї 
взяти дещо для “Січей”.

11) Питаєте— коли скінчиться хаос в Росії? 
Раджу Вам думати так, як я: я боюсь, що він скін
читься для нас заскоро. Тобто, що упадок большо- 
виків застане нас так само неприготованими, як упа
док старої Росії. Тепер небезпека для нас страшніща. 
Бо коли по упадку старої Росії настав рух вниз і ми, 
коли все падало, могли якось держатись на поверхні, 
то тепер, по упадку большовиків, після короткої
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анархії, почнеться рух вгору, і як ми за ним не 
поспіємо, то будем зіпхнуті, прикриті і засипані. 
Отже, готуймось, щоб цей час нас застав готовими, 
бо він може прийти швидче, ніж ми думаємо. Готу
ватись — значить організуватись.

12) Про контакт з англійськими] кругами Пан 
Гетьман дбає і в цьому напрямі робить що може. Всі 
ці справи вимагають орґанізації центра і це найваж- 
ніще поки що завдання. Щодо Анґлії (і взагалі Европи), 
то майте на увазі, що вона поборює большовицьку 
агітацію (комінтерн), але не думає втручатись у внут
рішні совітські справи. Всякі надії на “інтервенцію” 
тепер менше оправдані, ніж коли-небудь. І большо- 
вики не упадуть від інтервенції, а від бунту червоної 
ґвардії, від внутрішнього розвалу*.

13) Дуже буду Вам вдячний, коли захочете поді
литись зі мною вражіннями з подорожі до Клівлєнду і 
Дітройту. Напишіть конче, будьте ласкаві, яке вражіння 
зробила на Вас тамошня орґанізація Наддніпрянців, 
про яку згадуєте.

14) Пишете про комплєти “Хліборобської України”. 
Ці комплєти послані Вам по дорученю п. Жеребка, 
який вже нам за них заплатив. Отже, гроші за про
дані книжки, б[удь! л[аска1, посилайте йому, а не нам. 
Завдяки цьому, що п. Жеребко платить нам за книж
ки зразу, а потім вже їх розпродує, ми маємо змогу 
видати слідуючу книжку “Хліборобської] України”. 
Боюсь тільки, що він при цьому системі збанкротує, 
бо навряд чи удасться йому розпродати всі книжки. 
Коли Ви йому в цім допоможете, тим самим допомо
жете нашому Видавництву, за що Вам будем щиро 
вдячні.

15) Від п. Босого я дістав картку з поздоров- 
леням. Обіцяв написати ширше. Добре було б, якби 
Ви його здержували від пропаганди і скерували в 
напрямі орґанізацийної праці.

На полях запис О. Назарука: “!!! Тоді в її [...]” (останнє слово не 
відчитане).
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16) До цього долучаю як додатки до теми 
"диктатура” і "монархія”: мою статтю в перемиському 
"Українському Голосі”84 і копію моєї записки, складе
ної для католиків-росіян. Остання довірочно тільки 
для Вашого відома. Цих річей мені не повертайте. 
Врешті, як ілюстрацію, як один і той самий факт ріж- 
но переломлюється в голові демократа і недемократа, 
посилаю Вам вирізку зі "Свободи”, після якої прочи
тайте "Хліб[оробську] Україну” кн[игу] IV ст. 190-6.

Щиро здоровлю Вас і бажаю здоровя та спокою духа. 
Ваш В. Липинський.

P.S. Ваше становище супроти референдуму - 
ма — знамените! Чи це був індивідуальний проект 
п. М[ишуги]85 чи взагалі "Обєднаня?”*.

Довірочно.

P\S Розуміється, я рішуче проти оповішуваня 
листа Боберського86. Це було б не по джентельменськи, 
а такі річі серед нас недопустимі. Взагалі ж Боб[ер- 
ський], на мою думку, це пережертий кавярняною 
"філософією” інтеліґент, але щось здорового в його 
душі му сіло ще остати. Тому я радив би Вам не 
зражуватись, піддержувати з ним листування і поволі 
навертати на нашу віру. Те саме з Мишугою. Листи 
одного і другого при цьому повертаю.

Про редагування “Січи”87 я не згадував, бо це 
найкраще редаґованя, яке я зустрічав в українській 
пресі. А заклик Щана] Отамана — це просто артис
тична річ, як я вже Вам про це писав (до речі, чи 
вислали вже мені 10 чисел, бо тут спокою не маю, а 
також чи була відбитка?) На одно тільки дозволю собі 
звернути увагу: Не уживайте в "Січи” лайливих слів, 
особливо в офіціяльних заявах Щана] Отамана. В 
одній з них було щось про “смаркачів”. Це псує стиль. 
Особливо цього треба вистерігатись з хвилиною виз- 
наня Гетьманства. Гетьманці— внутрішньо, вже по

* Два останні речення дописані В. Липинським від руки.
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самому методу організації, сильніші, ніж демократи. 
Про це не пишуть і не говорять, але це відчувають. 
Отже, лайки (допустимі у республиканців) роблять 
вражіння зловживання силою у Гетьманців. Посол 
парламентський може бити пястуками по столі скіль
ки хоче, але генерал, напр[иклад] з пястуками — це 
страшно дратує. Зверніть на це увагу!!

Наклепів, ще раз кажу, до серця не беріть. 
Пусте, як видержете. Я тільки тепер переконався, яка 
Ви. популярна на Україні людина. Не маєте поняття, 
який тут рев счинився. Забули про все, навіть про 
сварки, а всі ревуть: Назарук став Гетьманцем! Я тут 
огризаюсь за Вас, думаючи при тім, що більша час
тина цих людей згодом ще буде підлизуватись до Вас, 
якщо видержете і як діло наше почне йти в гору. 
Взагалі, все це "суєта суєт”. Важно в н у т р і ш н є  в д о в о - 
леня! А воно, думаю, може бути тільки тоді, коли 
земне життя наше — коротке і сумне — присвятити 
якійсь одній великій справі.

Засмутила мене звістки про Ваші особисті него
ди і прикрости. Дай Вам Боже сил перенести горе. Ви 
людина релігійна, то знаєте, що хрест свій кожний 
нести мусимо і що на ніщо не здасться іритуватись 
його тягарем.

За поздоровлення сердечно Вам дякую. Перший 
раз пишу до Вас в цім році — дай Боже, щоб веселі 
звістки ми могли собі в ньому пересилати. Чи одержа
ли мого попереднього листа з д[ня] 23 грудня?

Ще раз сердечно здоровлю Вас і міцно стискаю 
Вашу руку. Ваш В. Лип[инський].

Піддержуйте зносини з Жеребком. Свідомість, 
що єсть такі люде, як він, між Українцями піддержує 
віру в Україну і паралізує деструктивний вплив ревунів.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 21-21 зв., 36-40. — Конверт. — 
Арк. 58-58 зв. На конверті запис О. Назарука: 
“Прийшов 4.II. 1925. Відпис 7.II (з 21.11. і 4.II.) 
рекомендований]”.
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12
29 січня 1925 
Reichenau, N. Ö.*

Високо Поважаний і Дорогий Пане Докторе!

Одержав Вашого листа з Клівленду з д[ня] 2 січ
ня і картку з Шікаґо з д[ня] 10 січня, а перед хвилиною 
прийшов лист од Пана Гетьмана зі звісткою, що 
надійшли вже листи Ваші і Пана Головного Отамана. 
Велике це свято для нас всіх, українських державни- 
ків, Гетьманців! Скромно, оцим звичайним листом, як 
і личить нам на нашім тяжкім і далекім ще шляху, 
дозвольте мені в імени цілої нашої орґанізації переслати 
Пану Головному Отаманові, Вам, Екзекутиві і всій, 
Вірній Нашій Ідеї, Січовій Орґанізації — наше братер
ське поздоровленя і щире побажання: дай Боже в 
добрий час!

По цім вислові справді великої і щирої радости 
нашої перехожу до діла, до наших біжучих справ.

З картки Вашої, одержаної з Шікаґо, роблю вис
новок, що Ви вже видужали і тішуся тим сердечно, бо 
звістка про Вашу недугу в Клівленді мене дуже засму
тила. Обіцяних Вами протоколів з віч в Клівленді жда
тиму дуже нетерпляче. Дотеперішні були дуже цікаві 
і дали нам багато поучаючого матеріялу. Отже, і про 
дальші дуже просимо.

З Вашими думками про церковні справи як като
лик і як історик цілком погоджуюсь. Однак, вважаю, 
що "Січ” й далі повинна стояти виключно на стано
вищі політичнім і обєднувати людей під гаслом держав
ним— Гетьманська Монархічна Україна— а не під 
гаслами віроісповідними. Повторяю: діла церковні — 
це діло священиків, а не людей меча. Як священик не 
на своїм місці, коли бере оружжя, так державник не 
на своїм місці, коли виходить на амвони. Всі оці наші 
“інтеліґенти”, що вдають з себе попів, будять в мені

У лівому куті запис В. Липинського: “P.S. Все, що пишу Вам в 
цьому листі про тактику, розуміється, стр о го  довірочне”.
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огиду. Наше діло — Кесареве. Але чи це значить, що 
ми "нейтральні” до релігії, в розумінію байдужости, 
індиферентности. Зовсім ні! Кожний з нас єсть чле
ном якоїсь церкви і кожний з нас хай дбає про здо- 
ровля своєї церкви, кожний з нас хай освічує тих, той 
"народ”, що з ним до одної церкви належить. Але це 
треба робити в церкві, зі своїми священиками, а не в 
Січовій орґанізації, чи иншій політично-державниць
кій орґанізації, в якій ми єднаємось для Кесаревого, 
державного діла. З них всі церковні і релігійні спори 
мусять бути рішуче виключені. Цей пункт дуже пору- 
чаю Вашій увазі і Ваше рішеня в цій справі, про яке, 
будьте ласкаві, мені конче написати, мусить бути 
вписане в книгу тактики. Таку книгу я би Вам дуже 
радив завести, і до неї всі важніщі рішеня в політич
них справах вписувати. Для виробленя тяглости. кон- 
кретности і "стилю” в політичній лінії — це дуже 
важно.

Зокрема, щодо православної церкви, то при всіх 
своїх хибах орґанізаційних, вона на Вел[икій] Україні 
має велику силу традицийности. З тим треба рахува
тись і це в інтересі Держави треба берегти. Тому, я 
рішучий противник форсування у нас католицизму, 
особливо, в формі унії. Унія хай буде там, де вже була, 
там вона і традицийна і має орґанізацийну вищість 
над православіям. Але, ширить її на Вел[икій] Украї
ні — сохрани Боже! Там в релігійній політиці важні дві 
річі: церковна орґанізація православія і українізація 
римо-католицтва. Ваші галицькі "неоправославні” це 
ніякі православні, а просто уніятські одщепенці в 
розумінню релігійнім, і безнадійно застрашені Поль
щею москвофіли нової формації — в розумінню політич
нім. Найкраще лікарство на цю хворобу (бо це прояви 
спеціяльно галицької відміни українського розкладу), 
це ізоляція хорого. Піддержують "неоправославних”: 
полеміка проти них уніятів і розполітикуваня та 
релігійний занепад уніятського священства. Вилічити 
цих людей можна: мовчанням і підняттям релігійного
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рівня уніятського священства. Така моя думка в цих 
справах, про яку Ви ласкаво питали.

З вищесказаного випливає і тактика для п. Бо
сого. Що його піддержують греко-католики, це дуже 
добре. Але, коли він “Січи” в Канаді зробить греко- 
католицькими — це буде зле. “Січ” — це не церква. 
Щодо тамошніх “неоправославних”, то, очевидно, вони 
будуть проти нас. І Слава Богу. Одним скритим воро
гом менше. Для нас важно, щоб нас піддержували не 
“неоправославні”, а православні. Москва не Дудике- 
вичами88 будувалась і Київський Православний Мит
рополит не буде вчитись розуму у “неоправославних” 
редакторів, які настільки православні, наскільки ми з 
Вами буддисти. А у православних непідроблюваних 
Пан Гетьман поважаня має і звязки з ними весь час 
піддержує. Між инчим, церква в Берліні хтіла, щоб 
Пан Гетьман був її Ктитором, але Пан Гетьман одмо
вився, бо вона має чисто російський характер. Проте, 
вищі духовні православні все ставляться до Пана 
Гетьмана з великою повагою. Будучи православним, 
Пан Гетьман дуже цінить унію і р[имо]-католицизм, 
отже, про рел[ігійну] нетолеранцію не може бути мови.

Ця українська часопись, яку в чеській мові 
видає якийсь мені невідомий пан, це якесь неповаж
не діло. Посилаю Вам копію листа мого до цього пана, 
якого він не надрукував, а тільки відписав мені, що 
мусить так “толкувати” мене, бо “в Чехії инакше не 
можна”.

Ніяких договорів з Кирилом Владимировичем89 
Пан Гетьман не заключав. Становище Пана Гетьмана 
і наше в цих справах Ви вже знаєте з моїх попередніх 
листів. Якби щось в цих справах сталося, зараз же, 
якнайшвидче, сповіщу Вас. Отже, коли нема од мене 
звісток, то Ви всі подібні поголоски простуйте, бо це 
звичайні провокації. Ви знаєте, що наша інтелігенція 
до провокаторської роботи знаменита. Це одно, що 
вона робить “соп amore”*. Ні до одного державного

* 3 любов’ю (італ.).
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уряду за Української Влади не зголошувалось стільки 
людей, щодо “контррозвідки” на шпідлівські і прово
каторські посади. Тепер, по присязі “Січей”, все це 
заворушилось і якийсь час буде повінь всяких брехли
вих чуток. Хай бавляться. Для нас це має цю добру 
сторону, що привчає наших людей до відпорности на 
провокації.

За приємні мені “екстра” числа “Січи” сердечно 
дякую! Нажаль, 22 числа було там всього шість при
мірників, решта 23 і 24-е, тут мене бомбардують лис
тами за 22 числом. Чи робите відбитку?

Тепер щодо Вашої картки. Дорогий Пане Док
торе, я кожного дня прошу Бога, щоб дав мені само
му сили видержати до кінця. Отже, щодо давного, що 
і Вам в кожнім листі того самого бажаю. Що ж до 
“аристократизму” — то я ж ніколи себе в той спосіб 
не противоставляв Вам. Чому ж Ви себе так проти- 
воставляєте мені? Повірте, що сказати: “я людина з 
черні” — це звучить так само гордо і для другого при
нижуюче, як сказати: “я пан”. Отже, таким висловом 
Ви мене принижуєте. Незаслужено, бо мої погляди на 
ці справи Ви знаєте. Ви єсть предок, я єсть нащадок 
(“я” і “Ви” — в розумінню тих типів людей, які ми 
репрезентуємо). У Вас єсть більше сили, здоровля, 
енерґії, виносливости, хотіння і певности себе; у мене 
трохи більше одідиченого досвіду і здержаности. Щоб 
істнувала Держава і Нація, ми мусимо бути разом і 
мусимо себе взаємно доповнювати. Вам без мене буде 
зле, а я без Вас нічого не зроблю. Отже, покиньмо раз 
на завжди всі ці, винесені нами з чужих хат: “черні” і 
“аристократії”, і знаймо, що ми єсть однакові по своїй 
вартости складові частини тієї одної верстви, що має 
покласти фундаменти під будову Української Держа
ви. Добре, Дорогий Пане Докторе?

Тепер дуже важна справа. Чи будете друкувати 
лист П[ана] Отамана і відповідь П[ана] Гетьмана? 
Коли так, то ми й в “Хліб[оробській] Україні” надру
куєм. В такім разі, я би просив Вас: прислати ласкаво 
цілий перебіг справи визнання Гетьманства (віча,
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відчити, зїзд Обєднаня, присяга “Січей” і т. д.), щоб 
ми це могли в “Хліб[оробській] Укр[аїні]” подати од 
редакції як коментар до цих листів. Прошу Вас про 
це тому, що я мусів би сам зробити на підставі ча- 
сописей і Ваших листів. Це буде і довше і гірше. Ви 
це могли б зробити швидче і краще.

З огляду на признаний Вами принцип централі
зації, я думаю, що друкувати слід тільки лист П[ана] 
Отамана і відповідь Щана] Гетьмана Отаманові. При 
чім я би в листі Щана] Отамана випустив в друку 
тільки одно слово: Полтавець-Остряниця. Про нього 
згадувати не варто, залишивши тільки Коз[ацьке] 
Товариство.

Свою відповідь Щанові] Отаманові (на підставі 
присланого ще давніще Вами проекту листа) П[ан] 
Гетьман мені читав, як був в Reichenau. Тексту відпо
віді Вам не знаю. Хочу тільки Вас попередити, що 
Пан Гетьман як людина з дитинства військова (Він 
учився в корпусі пажів в Петербурзі] дуже здержа- 
ний в вислові свого почуття. Не прийміть з цього за 
сухість. Я знаю, що П[ан1 Гетьман дійсно глибоко ра
діє Вашому листові.

В листах своїх, Ви і П[ан] Отаман не вжили 
офіціяльного титулу. Може тому, що хочете надати 
цим листам характер приватний (це не зменшує їх 
ваги і не міняє суті). В такім разі, як приватні вони до 
друку не надавались би. А може єсть инша причина 
зміни титулятури — в такім разі напишіть конче, бо 
це дуже важно.

Ви вже певно чули, що “совіт” співробітників і 
коректорів “Діла” “скинув” Панейка з редакторства (!)

Щиро здоровлю Вас і міцно стискаю Вашу руку. Ваш 
В. Липинський.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 41-44 зв. — Автограф. Конверт. — 
Арк. 61-61 зв. На звортному боці конверта— за
писи О. Назарука: “Прийшло 14.11.[19)25”; “реко
мендоване] Відп[исано] 19.11. з датою 16-18.1925.”; 
“Картку 21.11”.
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13
13 квітня 1925 
Reichenau, N. Ö.

Високоповажний і Дорогий Пане Докторе!

Тільки що одержав я картку від Панейка, в якій 
мені пише, що перед місяцем післав Вам рекомендо
ваного листа в Чікаґо і досі не має ні відповіді, ні 
“Америки”, чим занепокоєний і просить мене подати 
йому Вашу адресу. Посилаю йому її, а Вас про це 
повідомляю.

Маю вражіння, що Ви не одержали й моїх всіх 
листів, посланих Вам до Чікаґо. Як будете мені писа
ти, будьте ласкаві. згадайте, які саме листи Ви одер
жали.

Долучаю до цього виписку з листа Залозецько- 
го90 до мене. Може зробите щось з неї для “Америки”, 
а Залозецькому пишу, щоб всі такі рецензії про відчи- 
ти, дискусії і т. д. посилав Вам для “Січи” і “Америки”.

Цими днями маю надію написати до Вас шир
ше в справі сталого кореспондента (другого, крім Па
нейка) для “Америки”. Жду ще тільки відповіді від 
того, до кого я про це написав. Сердечно здоровлю.

Ваш В. Лип[инський].

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 45-45 зв. — Автограф.

14
16-го пополудни [грудень 1925 р.]

Тільки що, вже по написанню попереднього, 
прийшов Ваш лист з д[ня] 1 грудня.

Мій Дорогий, Аюбий Друже, Пане Докторе! Всім 
серцем дякую Вам за Ваші святочні бажання і за 
Ваш дарунок. До глибини зворушили Ви мене своїм 
добрим серцем і дозвольте Вас щиро та сердечно за 
Вашу память про мене обняти. Але разом з тим дуже,
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дуже Вас прошу дозволити мені повернути цей доро
гий мені дарунок Ваш на нашу організацію. Це буде 
мені найбільша втіха, більша ніж поїздка до Відня, бо 
однаково зі своїми легкими їздити в зимі до Відня не 
можу. А вам же ходить про втіху мені — правда? З 
цих грошей частину поверну на святочну нагороду 
для Ципріяновича91. Він справді на це заслуговує, а 
каса наша майже пуста, бо друкарня все з’їла. І він 
дуже бідний— од орґанізації одержує 15 шілінґів 
(2дол[ари] і 15 центів) місячно і хату (мансарду), а од 
мене скромний харч (стіл). Найбільша радість для 
мене буде, коли тепер, завдяки Вам, зможу йому од 
імені орґанізації (бо від мене він би не прийняв ні за 
що), нагороду святочну видати, а решта піде на біжу- 
чі видатки, головним чином, на кореспонденцію, і 
таким чином улегчить і мій власний бюджет, з якого 
на кореспонденцію громадську доводиться часто ви
давати.

Отже, згодьтесь на це, Дорогий Пане Докторе, і 
не прийміть з того за якусь гордість, чи що. Повірте, 
що так для мене найкраще. Зараз, як тільки прийдуть 
ці 25 дол[арів], повідомимо Вас від орґанізації.

Що Ви єсть найкращий народний бесідник в 
сучаснім поколінню — це факт. І що кому більше да
но — з того й більше вимагається — це внутрішній 
моральний наказ всякої релігійної, віруючої людини. 
А що ви людина віруюча, то й настрій Ваш розумію 
та відчуваю.

Ол[ександер] Шаповал тепер на Аитві (це дові- 
рочно!). В січні вертає до Праги. Добре, що написали 
до Ом[еляновича]-Павленка. Як маєте змогу, піддер
жуйте з ним звязок, бо це вартістна людина, а дуже 
нетерпеливий і на еміґрації йому не сидиться.

Босого і далі дисциплінуйте — з нього будуть 
люде. З дозволу, даного йому паном Головним Отама
ном, ми його прийняли до “Союза Хліб[оробів] Дер- 
ж[авників)”. За Старшого Товариша призначений йому 
Скоропис-Йолтуховський — а, він строгий і це для 
Босого буде добре. А що він розмножується — що ж
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зробити. Не всім дано перетворити всю свою життєву 
енергію в духову працю, тяжку працю орґанізованя 
та порушуваня мас. Бог дав діти. Бог дасть і на діти. 
Аби тільки на Січовиків-Гетьманців — вірних і завзя
тих виховав.

"Січи”, Дорогий Пане Докторе, не припиняйте. 
Ні за що не припиняйте. Краще щось з дому урвати 
на “Січ” (не знаю, чи це по праву можна зробити, а 
тільки, так піддаю думку, коли це законно, можна 
перевести), ніж припинити “Січ”. Тепер, коли вона 
так справді добре і гарно почала виходити. І я таки 
вірю, що не припините — бо Ви сильні і тверді: Хай 
Бог Милосердний збільшує сили Ваші в праці, з поко
рою робленій.

Якщо Ви хочете видати окремо мою біографію, 
то може злигчите трохи (коли ще можна) фразу, що 
моя праця більша від Конрадової92. Тяжча — так!, але 
більша— цього не можна сказати. А за Ваше слово 
добре і піддержку моральну — ще раз сердечне спасибі. 
Панейків лист видайте без змін, бо зі всім, що він 
пише, годжуся.

Про справу кандидатур в Галичині ще подумає
мо. Але без Вас, агітації там нема кому перевести, а 
на Ваш поворот ще рішуче зарано ... Ним— би Ви 
зарізали себе і свою працю. Напишіть, як Ви собі 
реально уявляєте цю справу там без Вас.

До Шемета в справі Вашого листа написав. 
Коли наша “ударна кампанія” за передплатою “Січи”, 
дасть Бог, удасться, то добре було б, щоб Ви заховали 
яку сотку чисел, почавши, принаймні від липня 
1925 р. і ці числа тим нашим емігрантам, що перед
платять, послали. Крім того, будем Вас просити вести 
список і нам прислати, щоб ми могли бачити, хто 
виконав наказ Орґанізації. Ще раз дякую і сердечно 
стискаю руку Вашу.

Ваш В. Аип[инський].

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 22-22 зв. — Автограф.
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15
29 травня 1926 
Reichenau, N. Ö.

Високо Поважаний і Дорогий Пане Докторе!

Позаяк Ви в великій мірі спричинились до того, 
що ми одержали поміч з Америки від п. 0[реста] 
Жеребка, і що ця поміч уможливила нам проваджен
ня нашої ідеологічної праці, то і Вам теж посилаємо 
копії касового справозданя за останній період нашої 
праці. Оригінали рахунків і оправдуючі документи 
послали ми п. Ор[естові] Жеребкові, який по перегля- 
неню має відіслати їх нашій Центральній Управі, а 
Вам посилаємо копії касового справозданя і поясненя 
до нього. Копії ці можете залишити у себе.

Мої попередні листи вже, певно, всі до Вас 
дійшли. В надії, що скоро одержу на них відповідь, 
здоровлю Вас сердечно. Ваш В. Липинський.

P.S. Якщо ще не писали нічого з приводу смерти 
Петлюри, то раджу Вам придержуватись засади: de 
mortuis aut bene, aut nihil*. Отже, в данім випадку 
найкраще: nihil**. В. Л[ипинський]***.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035 — Арк. 47. — Машинопис, рукопис 
/фрагмент/, автограф.

16
5 червня 1926 
Reichenau, N. Ö.

Високоповажаний і Дорогий Пане Докторе!

Посилаю Вам при цьому листа Кочубея93. З 
цього листа побачите в чім річ. Щоб мати змогу зараз 
по одержаню грошей виїхати до Парижа і зараз же

* Про померлих або добре, або нічого (лат.).
** Нічого (лат).
*** Речення дописане В. Липинським.
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взятися там до праці для “Америки”, Кочубей покинув 
свою посаду на фабриці і взяв місце тимчасове ноч- 
ного сторожа, яке він може покинути кожного дня без 
виповідженя. Всяке инше місце вязало б його двох- 
місячним терміном виповідженя. Розуміється, оце 
місце дуже зле оплачується і він дуже занепокоєний 
долею своєї родини в звязку з тим, що од Вас нема ані 
листа, ані грошей. Отже, моє велике до Вас прохання, 
щоб Ви були ласкаві зараз же повідомити його безпо- 
середно, або мене, в чім тут річ, і що він має робити.

Адреса Кочубея ця сама: M. Kotchoubej, 29, Rue 
du Lac, Bruxelles. Beigigue.

Що чувати у Вас? Як Ваше здоровля? Моє 
останніми часами знов сильно погіршилось.

Сердечно здоровлю Вас і остаю з правдивим 
поважанням. В. Липинський.

АНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 46. — Автограф.

17
21 січня 1928 
Neumarkt in Steier[mark]

В[исоко] Поважаний і Дорогий Пане Докторе!

Прийшов Ваш лист з д[ня] 18. Сердечно Вам за 
нього дякую! Мені прикро, що я — при Вашій над
людській праці, ще примусив Вас стільки писати. На 
будуче — пишіть коротко в таких випадках. Я Вас 
вже настільки добре розумію, що мені вистачає пів
слова.

Моя “popedliwosc”* (зовсім добре і слушно Ви це 
скваліфікували) в справі Гр[иневецьк]ого пояснюється 
тим, що 1) я не менше схорований, ніж Гр[иневець- 
к]ий, 2) що справа наша — це для мене справа жит
тя, 3) що такі виступи, як оцей Гр[иневецько]го, пока
зують, що ця справа наша збудована на піску, і що як

* Запальність (пол.).
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ми того піску не усунемо і фундаменту з каміння під неї 
не підложимо, то нічим ми, крім хіба ідеалістичного 
Дон-Кіхотства, від хаосу українського не ріжнимось.

Крім справи Гр[иневецько]го ще якраз набігла 
нова криза в самім нашім Центрі. Все де вивело мене 
на хвилину з рівноваги і я написав до Вас оцього 
листа, за який прошу мені вибачити.

Ваші всі доводи в цій справі (Г[риневецько]го) 
слушні. Все це разом, в звязку з вищезгаданою кри
зою в центрі (про неї поки що прошу абсолютно ніко
му не говорити), я основно обдумаю і моє рішеня в 
цій справі Вам перешлю. Як би я вирішив писати до 
Гр[иневецьк]ого, то проект мого листа пришлю Вам 
вперед на перегляд. Все це займе досить часу, отже, 
не дивуйтесь, коли не зараз одержите це все, бо деякі 
річі мусять бути переписані на машинці, а в деяких 
мушу вперед порадитись з Кочубеєм.

Взагалі, д[уже] тяжкі часи переживаю. Головним 
чином тому, що нема вже фізичних сил полагодити 
це так, як полагоджував досі. Я тепер, як той знеси
лений кійь: то шарпну і трохи підвезу, то знов стою і 
боками роблю.

Тепер про справи, порушені в Вашому листі. Під 
візантийством розумію устрій, а не тактику. Ті мето
ди боротьби, які охрещено назвою “візантийства”, були 
тільки в кольоніях візантийських (Балкан і инші) і в 
самій Візантії в добі розкладу. Поки сильна була 
державна влада — основа візантийства — не було 
візантийської “хитрої” тактики. І у нас, як появиться 
сильна світська, державницька організація, зменшиться 
“візантийство” в церковнім життю, про яке згадуєте. 
Тому, повторяю: Проходьмо поки що мовчки мимо 
гріхів єпископів, бо без орґанізації не маємо абсолют
но ніякої змоги їх вилічити і навіть з ними боротись.

Своєї брошури про Ролю Церкви тут не маю. 
Передрукуйте з неї все про візантийство в такім по
рядку питань як там єсть. Це дуже легко або просто 
зачеркнути олівцем: відси, доти. До статі візьмусь піз- 
ніще, як полагоджу всі оці орґанізацийні кризи.
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Не знаю, чому досі не маю ч[исла] 3 "Н[ової] 3[о- 
рі]”94, може завтра прийде.

Переїхати на ліченя в Чехію не можу. Не маю на 
це сил. Мені здається, що листуванням ми все ж пот
рафимо замінити розмову, принаймні, я Ваші листи 
розумію так, як би говорив з Вами.

За листа о. Л[уба]95 дуже дякую. Перешлю його 
дальше — Кочубеєві. Д[уже] цікавий лист.

Пишу олівцем, бо не хочу задержувати відпові
ді, а сьогодня знов лежу. Сердечно здоровлю Вас і 
дуже прошу не брати мені за зле, коли часом різно 
пишу. Це форма тільки, під впливом недуги і нервів.

Ваш В. Липинський.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 48-49 зв. —  Автограф. Конверт. — 
Арк. 60-60 зв. Запис О. Назарука: “Прийшло 23/1. 
[19]28”.

18
20 квітня 1928 
Neumarkt in Steier[mark]

Пане Назарук!

Вашого листа з погрозою, що ви будете "реаґу- 
вати” на мій лист до Вас в справі Кочубей-Томашів- 
ський тільки що одержав.

Отже, по-Вашому, Ви маєте право обвинувачу
вати Кочубея, а значить і мене, бо я Вам за Кочубея 
ручив, — в тому, що ми заробляємо на Вас якісь тем
ні гроші; далі, маєте право в своїй галицькій зарозу
мілій ароґанції обзивати Кочубея "москалем”, а потім 
ще почуваєте себе "ображеними” і збіраєтесь "реаґу- 
вати”.

Попереджаю Вас, що я досі мовчав тільки тому, 
що чув про Вашу хворобу і все ждав прояву Вашої 
порядности. Але, коли Ви маєте намір "реаґувати”, то 
будьте певні, що я зареаґую також.

Якщо хочете послухати моєї останньої Вам 
ради,* то вона така: перепросіть Кочубея і мене за
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зроблену нам Вашими нікчемними підозріннями 
образу і забудьмо про цю обридливу справу. Це оди
нокий спосіб "реаґованя”, який личить (по галицькому 
"пацє”, щоб Ви зрозуміли) Вам, якщо Ви єсть людина 
честна, христіянин і гетьманець.

До того часу, поки Ви своїм поступованям в цій 
першій, пробній для Вас, справі не покажете, хто Ви, 
ані писати до "Нової Зорі”, ані співробітничати з 
Вами не буду. В. Липинський.

P.S. Хворобою супроти мене, прошу, не засло
нятись, бо я не менше хворий ніж Ви. В[ячеслав] Л[и- 
пинський].

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4035. — Арк. 50. — Автограф.

19
Бадеґ, 29 січня 1930

До В[исоко] Поважаного Пана 
д-ра Осипа Назарука у Львові.

Вашого листа, написаного під псевдонімом "Ад
міністратора” "Нової Зорі”*, п. Ципріянович одержав і 
передав мені. На цього листа відповідаю я сам, тому:

1) щоб не наражувати невинного п. Ципріяно- 
вича на Ваші лайки**, призначені для мене;

2) щоб переслати Вам листа, якого вважав за 
безцільне перечитати Вам мій відпоручник п. Монт- 
резор96;

3) щоб вияснити, нарешті, звернувшись безпо- 
середно до Вас, яка причина того, що Ви свідомо кле- 
вещете на мене і кривдите мене не то "гірше сіль- 
роба”***, а гірше всіх тих, що свого часу кривдили 
Вас. Бо, на жаль, мій відпоручник п. Монтрезор, 
затримавши тоді, на весні 1928 р., з огляду на мою

* Над текстом помітка О. Назарука: “!!”
** Над текстом запис О. Назарука: “А у него “нема” лайок!”
*** На полях запис О. Назарука: “Варят! (!!)” •
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недугу, висилку Вашого образливого листа до мене, 
не тільки не вияснив, а помимо волі затемнив і 
заплутав цілу справу*.

І. Пан Ципріянович дійсно помилився, пишучи, 
що я "Нової Зорі” ніколи не передплачував. Але поми
лився завдяки мені. Бо я зовсім забув, що свого часу, 
не припускаючи, що "Нова Зоря” стане орґаном п. С. То- 
машівського, три доляри вислав. Забув же я про це 
тому, що лежав тоді смертельно хворий в Неймаркті, 
а гроші до "Нової Зорі” були вислані Вам з Берліна 
(що можете провірити по своїм книгам) по переданому 
мною ще раньше туди дорученю. І картка, про яку 
згадуєте, була вислана не після, а перед висилкою 
передплати, 15 вересня 1927 р. з санаторії в Афлєнц, 
передплата ж була вислана з Берліну 10 падолиста 
того ж року.

Чотири долари Вам відсилаю, але тільки за свою 
помилку. Правно я їх Вам не зобовязаний платити**, 
бо Адміністрація, якщо вона не єсть Адміністрацією 
неповажного орґану, має обовязок припиняти висилку, 
коли передплата вичерпана і коли не одержано дальшого 
замовленя. Дальшого ж замовлення од мене не було.

На цілім світі прийнятий такий закон, забезпе
чуючий газету од втрат, а передплатника від виму- 
шуваня. Отже, по що оповідати байочки, що Адмініс
тратор "Нової Зорі” на власну руку, не запитавши 
Редактора, вислав мені в протязі майже двох літ не 
передплачену мною дальше "Нову Зорю”? Моє підоз
ріння в провокації зовсім оправдане, бо я вже зістав 
спровокований на заплаченя чотирьох доларів, а був би 
спровокований на ще більшу суму, коли б не научила 
мене обережності Ваша попередня провокація. Бо, чи 
ж не провокацією єсть втиснути мені під маскою сер
дечної приязні гроші на підмогу в моїй літературній

* Над текстом запис О. Назарука: “Значить, вже й тому дісталося!”
*’ Над текстом помітка О. Назарука: “?”
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праці, цю працю під небеса цілими літами восхва
лити, а потім заявити, що я ці гроші “спроневірив” 
через свою “небезінтересовність”?

Врешті, щоб покінчити з передплатою “Нової 
Зорі”, скажу Вам, що Ваша дисертація на тему 
ріжниці між редакцією і адміністрацією, написана 
так добре і лоґічно, що власне по тім пізнати, що її 
писали Ви. Але я не настільки наівний, щоб в неї 
повірити, бо одержав у Ваших численних листах до 
мене вичерпуючу науку про дійсні, а не теоретичні 
відносини, які панують в українських часописях.

II. Лист, якого не вважав за доцільне перечитати 
Вам п. Монтрезор і якого при цьому в дещо зміненій 
формі, але зовсім однаковім змісті, Вам посилаю, пов
ний дуже гострих виразів на Вашу адресу. Але Вас він 
не повинен тим вразити. Ви ж значно гостріще, і то 
не в приватнім листі*, а в друку писали до тих**, хто 
Вас кривдив, хоч вони (наприклад Грицай97) скривдили 
Вас значно менше, ніж Ви скривдили мене.

Посилаючи Вам цього листа і не маючи, ані свого 
власного орґану, ані фізичної змоги для полємики з 
Вами, ще до того способами, яких Ви і С. Томашівський 
вживаєте***, я не роблю отсим “ходу”, обчисленого на 
якусь мою ніби “перемогу” над Вами. Навпаки, дуже 
добре знаю, що цього листа Ви можете використати 
проти мене****. Не керують мною і мотиви політичні. 
Перед кількома місяцями я передав своє головство в 
Раді Присяжних Пану Гетьману98, до політичного і 
орґанізацийного життя тепер зовсім не втручаюсь і 
це, власне, дозволяє мені написати до Вас цього 
зовсім приватного листа. Чому ж тоді, спитаєте, я 
Вам цього листа посилаю? Ось чому:

’ Над текстом запис О. Назарука:“Чи не варят?”
** Над текстом запис О. Назарука: “А він до Донцова”.
*** Над текстом запис О. Назарука: “Де?”
**** Над текстом запис О. Назарука: “Ади?”
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а) щоб Ви, пригадавши собі, як Ви самі колись, 
покривдженні писали, відчули розмір кривди, яку 
робите мені;

б) що, помимо все, я таки не можу уявити собі, 
щоб я в Вас так страшенно в протязі стількох літ по
милявся*.

Колись Ви молили мене, щоб я Вам вірив так, як 
Ваш покійний друг Мозлєр", що сказав Вам: "Pan 
jestes nieznosny bo nieznosny, ale ja Panu wierze” (цита
та з Вашого листа)**. Хоч Ви показали себе і супроти мене 
дійсно нестерпимим, але я ще вірю (в протилежність 
до всіх, хто відраджує мені всякі розговори з Вами) 
як і др. Мозлєр, що в кінці кінців Ви опамятаєтесь і 
покажете, крім своєї нестерпимости, ще й добру сторо
ну Вашої душі, в яку вірив др. Мозлєр, а за ним і я***.

На кінець, Ви довголітнім обміном думок зі 
мною давали мені багато моральної піддержки в моїй 
праці. Думаю, що і я немало морально і політично 
допоміг**** Вам, про що свідчить, хоча би одна із 
многих виписка з Вашого листа, яку знайдете в 
долучених документах під ч. І. Розійтись нам після 
того на віки, не вияснивши навіть дійсної причини 
розходженя — було б навіть, як на українські 
відносини, варварством. Тому, і тільки тому пишу до 
Вас цього листа і посилаю листа попереднього Вам, 
своєчасно п. Монтрезором не відчитаного.

III. Щоб вияснити, як Ви на мене клевещете і як 
мене кривдите, пригадую Вам нижче деякі факти. З 
тою ж ціллю посилаю Вам кілька виписок з Ваших і 
моїх листів, обмежуючись тим, що мені найбільше 
характерним показалось.

* Зліва на полях запис О. Назарука: “ 1)”.
Пан є нестерпний, бо нестерпний. Але я пану вірю (пол). Допи

сано чорнильною ручкою.
*** Зліва на полях запис О. Назарука: “2)”.
**** Над реченням запис О. Назарука: “Се правда!”, зліва на полях: “З”.
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а) Перш за все. Яку суму грошей, я по вашому 
висказу “спроневірив”? Суму 72.000 австрійських ко
рон, виплачуваних мені Галицьким урядом в протязі 
12 місяців, від серпня 1920 до липня 1921 р. Яка 
дійсна вартість цієї суми?— 177 доларів і 43 центи, 
як це видко з документу ч. 2, котрий можете в любо
му банку провірити. При чім пригадую Вам, що Ви 
самі подали мені думку, в разі, якби я не міг напи
сати історії України, і схотів вернути гроші, то міг би 
"звернути побрані гроші по місячному обчисленю їх 
вартосте в доларах, розуміється, без процентів, бо 
ніхто їх на проценти на давав” (документ ч. 3)*.

б) Яким чином сума ця опинилась в моїх руках? 
По моїй димісії в 1919 р. і переїзді до Райхенау я 
взявся до літературної — історичної і публіцистичної 
праці. Як переписувач моїх невиразних скриптів 
допомагав мені тоді мій давній знайомий і земляк з 
Правобережжа п. Людвик Сідлецький (Сава Кри- 
лач100). Десь в початку літа 1920 р. сказав він мені, 
що Галицький Уряд, особливо його член др. Назарук, 
хоче (при моїм досить скрутнім тоді матеріальнім 
становищі) виплачувати мені місячну допомогу на цю 
працю. Пізніще про прийняття такої допомоги став 
просити мене особисто др. Назарук, якого я пізнав в 
минулім 1919 р. в Станиславові і який зробив тоді на 
мене добре вражіння, Протоколів наших розмов, на 
жаль, тоді не велося. Але про характер сердечносте і 
щиросте, з якими звертався до мене п. Назарук, 
можна судити по його листах до мене в анальоґічній 
справі, писаних в 1924 р. (документи ч. 4 і 5). Пере
конаний нарешті оцею сердечностю і щиростю я, по 
довгих переговорах, на предложеня Галицького Уряду 
погодився, і у Відні в кафе “Бетховен” між 12 і 14 
серпня (дати докладно не пригадую), була остаточно 
сформулована умова між нами (пор[ядковий] доку
мент] ч. 6).

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Слушно. Так чому не звер
нув?”
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в) На яких умовах прийняв я цю допомогу? Як 
видко із листів п. Назарука з 1921 і 1923 рр. (доку
менти] ч. 7 і 3), гроші ці виплачені мені були з фонду 
беззворотних допомог. В такій формі, як беззворотну 
допомогу, предложив їх мені п. Назарук. Я на таку 
форму не погодився. І тому, “рахуючись — як пише 
др. Назарук — з моєю особою”, тобто з моїм бажанням, 
ця допомога дана була мені в формі позички. При чім 
і Галицький Уряд і др. Н[азарук] стояли на становищі, 
що ця позичка призначена мені як зачет на гонорар 
за мою письменницьку працю взагалі, якою б вона не 
була (див[ись] підчеркнз'ті черв[оним] олівцем місця в 
док. ч. 7 і 8), а я, бажаючи оддячитись за виявлену до 
мене доброзичливість і сердечність, обіцяв* (але не 
зобовязався!) од себе добровільно, що за ці гроші, не 
вяжучись терміном, напишу для Галицького Уряду 
коротку державну історію України, або як не стане 
мені сил, то гроші готівкою поверну. Формулою д-ра 
Назарука: “Вас ця допомога до нічого не зобовязує, 
ми хочемо тільки, щоб Ви могли писати” — і форму
лою моєю — “Постараюсь, не вяжучись терміном, Вам 
за це віддячитись короткою історією України, або 
зверну ці гроші” — був закінчений компроміс в цій 
справі.

Все це стане зрозумілим для кожного, хто вду
мається в психологію колись достатньої людини, що 
видала сама свою першу працю “Шляхта на Україні”101, 
що майже за свої гроші (з незначною допомогою од
нодумців) видала, навіть на ті часи таку дорогу кни
гу, як “3 Дзєюв України”102, що допомагала значними 
вкладами видавництву “Пшеґльонд Крайови”103, вида
вала власним коштом під редакцією пок[ійного] Ва
силя Доманицького104 “Селянську Книжку”105, що не 
брала ніколи за свої статті в українських часописях 
гонорару**, що одним словом, по мірі своїх матеріальних

* Зліва на полях запис О. Назарука: "Отож-то й є!”
На полях зліва запис О. Назарука: “Тоді ніхто не брав офіц[ійно] 

(журн[альних] праць) Франко і т[акі] и[нші]”.
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сил була хоч невеликим меценатом, а не гонорованим 
працьовником української культури. І тут хотілося мені, 
хоч вже в змінених обставинах, коли самому довелося 
жити з гонорарів за свою літературну працю, не бути, 
принаймні, як то кажуть, в довгу.

г) Чому цю допомогу я довго вагався прийняти, 
чому вона мене морально гнітила, і чому я хотів весь 
час її позбутися? Галицький Уряд участи в повстанню 
проти Гетьманства не брав. Його будучий голова, 
през[идент] Петрушевич, в часі мого послування у 
Відні106, ставився і до Гетьманського Уряду, який я 
репрезентував, і до мене особисто зовсім лояльно. 
Др. Назарук, вже тоді {в 1920 р.) виявляв жаль за 
свою участь в повстанні. Отже, з погляду політичного, 
не було жадних перешкод, що не дозволяли б мені цю 
допомогу взяти. Тим більше з погляду національного, 
коли з чистою совістю я міг сказати, що хочу віддати 
всі свої сили, аби принести добро нації в хвилину її 
упадку і руїни. Але було щось, що лежало між мною і 
Галицькими верхами — щось, про що я і досі не 
люблю згадувати — щось, що примушує мене і досі 
червоніти не за себе, а за керовників тієї нації, котрій 
я присвятив всю свою працю, все своє життя.

На весні 1919 р. їздив я шукати “уряду Петлю
ри”, щоб подивитись власними очима , що цей “уряд” 
із себе уявляє і справдити ті поголоски, що про нього 
у Відні кружляли. Побачивши цей “уряд”, я рішив 
їхати назад до Відня, якнайшвидче податися до ди- 
місії і зайнятись літературною працею для нового 
колись, дасть Бог, відродженя України, бо останнє, 
започатковане в кінці XVIII ст., і завершене Гетьман
ством 1918 р., було вже, як мені тоді стало ясно, на 
довгі часи запропащене. Із Станиславова, на запро
шення президента] Петрушевича, довелось мені їха
ти до Відня в його поїзді разом з ним, тодішнім, 
здається, міністром] закордонних] спр[ав] Мих[айлом] 
Аозинським, моїм давнім передвоєнним знайомим, і 
иншими галицькими достойниками. Всі, всю дорогу 
були надзвичайно зі мною чемні, а коли вже темної
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ночі, в Стрию от[аман] Г. Коссак107 запросив всіх нас 
на вечерю, любезности супроти мене стали особливо 
"щирі”. І ось, в той самий час з вагону, стереженого 
двома галицькими стрільцями під командою поруч
ника] Охримовича108, "хтось” украв всі мої річі, зали
шивши річі инших співдорожників на місці. Що цей 
"хтось” — це була галицька контррозвідка, яка по 
вищому наказу* в такий спосіб захотіла зревідувати 
"Поляка” — очевидно, не підлягає сумніву.

Нічого не можна мати проти державної осторож- 
ности. Але, при тім треба мати хоч примітивне 
знання людей, працюючих на державному ґрунті, і мати 
якийсь инший, не рабський характер. Наприклад, 
Французи казнять Королів по суду прилюдно на 
ешафоті. Але Москалі убивають Царів завжди ззаду, 
шляхом зради і підступства. Не даром Німці, вже 
через пару тижнів по прибуттю на Україну назвали 
цю нещасну країну "гаденляндом”, тобто країною 
хитрих, підлизливих до сили тихолазів — подібних 
п. С. Томашівському — готових одночасно кожної 
хвилини всадити слабому ніж в спину. Навіть такий 
зрущений Німець, як цар Микола І, казав, що він 
почуває себе безпечно серед своїх вірних підданих, 
тільки тоді, коли має їх перед собою і може дивитися 
їм в вічі. У всякому разі для мене, звичайного смертного, 
оця українська атмосфера чатуючої на мене зо всіх 
боків фальші, провокації, невірности і зради стала 
нестерпимою. Від неї заховався я в альпейські гори; 
вона зробила для мене оцю урядову допомогу чимсь, 
що мусить, як я інстинктивно відчував, скінчитись 
для мене бідою.

ґ) Перший раз одмовився я од цієї допомоги вже 
по кількох місяцях її одержуваня. Уступив, одначе, як 
на особисті, так і листовні (док[умент] ч. 7) просьби 
д-ра Назарука, що стояв на становищі обовязку 
Галицького Уряду виплачувати мені допомогу "аж 
поки вичерпається його каса”. З цим, одначе, я не міг

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Варят!”
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погодитись і в липні 1921 р. одмовився вже остаточно, 
в чім одержав посвідченя з канцелярії Президента 
(док[умент] ч. 8).

д) Другий раз хотів я звернути цю допомогу 
грішми, коли в половині 1923 р. моє матеріальне 
положеня трохи поправилось, завдяки установленому 
вже тоді звязку з моїми братами109, вернувшимися до 
своїх маєтків на Волині. На це одержав знов відмов- 
ний лист п. Назарука (док[умент] ч. 3), а що був тоді 
перетяжений літературною працею, то дальше цею 
справою просто не мав змоги зайнятись.

е) Третій раз я хотів сплатити свій довг тим 
гонораром, який я мав одержати за замовлену у мене 
п. Назаруком книжку “Церква і Релігія в Історії Украї
ни”. Тим більше, що це, власне, була книжка синте
тично-історичного характеру — така, яку хотів мати 
п. Назарук*. Але і тоді, як видко з нашої кореспон
денції (документи] ч.9, 10 і 11), п. Назарук до цього 
не допустив.

є) Четвертий раз, коли п[ан] Назарук весь час не 
хотів прийняти від мене звороту одержаної мною 
допомоги Галицького Уряду, а одночасно предложив 
мені нову місячну допомогу, тим разом від п. О. Же
ребка, то од цієї допомоги я вже рішуче відмовився** 
(документи] ч. 4 і 5), хоч дальші грошеві зносини з 
п. О. Жеребком, оперті на засадах купна-продажі, 
були якнайбільше лояльні і оставили по собі в моїй 
душі у відношеню до п. О. Жеребка почуття як най
глибшої пошани і вдячности***.

ж) Чим скінчилась, нарешті, справа уділеної 
мені, під приятельською і сердечною пресією на мене 
п. Назарука, допомога Галицького уряду? Устною зая
вою п. Назарука на весні 1927 р., в присутности 
п. Монтрезора і Гладиловича110, що я “спроневірив гро
ші, які мені дав Галицький Уряд на написання Історії

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Гарна синтеза!”
** Зліва на полях запис О. Назарука: “Так!”
*** Запис О. Назарука: “(А він же Галичанин!)”
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України” (цитую дослівно з листа до мене п. Івана 
ГладиловичаГ. Дальше— поміщеним в "Новій Зорі” 
п. Назаруком статті С. Томашівського, де мені заки
даються "заробітки на ідеї”. Врешті, протокулярною 
заявою п. Назарука, даною п[анам] Монтрезору і Сід- 
лецькому д[ня] 11 жовтня 1929 р., "що я не виконав на 
письмі даного Галицькому Урядові зобовязаня, що 
напишу історію для шкіл, за що одержував гроші 
приблизно рік, а зобовязаня досі не виконав”.

Пане Назарук! Навіть опанований найбільшою 
пасією на мене і найбільшою любовю до п. Стефана 
Томашівського, Ви мали право сказати тільки таке: 
"Пан В. Липинський досі не виконав своєї добровільної 
обітниці написати Галицькому Урядові, з вдячности 
за його допомогу, коротку державну історію України”.

На це я відповів би так: "Пане Назарук, скільки 
раз я предлагав Вам взяти назад од мене ті гроші і Ви 
кожний раз від цього одмовлялись. Це раз. А вдруге: 
коли я досі не написав добровільно обіцяної історії, то 
це не значить, що я взагалі не хочу її написати. 
Терміном я не звязаний. А що я її досі не написав, то 
не тому, що лінився, що займався иншими посторон- 
німи річами, а що всі свої сили, всі свої нерви і все 
своє здоровля, аж до останньої стадії туберкульозу, я 
віддав на иншу, не менше потрібну українську працю, 
яку Ви самі так вихвалювали, і на яку, власне, була 
мені видана оця, Вами названа тепер "грішми” допо
мога Галицького Уряду”.

Все це, зрештою, Ви прекрасно знаєте. Між тим 
стверджуєте на письмі явну неправду і нею кривдите 
мене. Чому це Ви робите?

Чи Вас дійсно так вразило моє неґативне стано
вище до п. С. Томашівського? Але ж оце становище 
Вам було відоме вже, принаймні, з весни 1924 р., 
коли Ви самі у відповідь на мої заміти, подали харак
теристику Томашівського, одну з дотепніших, яку про 
цю каналію знаю (док[умент] ч. 12). Крім цього про

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Хлопця знищили!”
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Томашівського писав я Вам в листі з д[ня] 8 грудня 
1925 р. (док[умент] ч. 13) майже те саме, що потім 
повторив я в листах до Вас з р[оку] 1927 в цілі охоро
нити Вас від впливів цієї людини. І Ви тоді, в 1925 р., 
вповні з моїм становищем погоджувались.

Чи, може, вразив Вас так сильно гострий тон 
мого листа? Але ж за сім чи вісім літ нашого листу
вання, бували з обох сторін листи ще гостріщі* і вони, 
все ж таки, Вас до нечестного** поступованя супроти 
мене не довели.

Чи може, Ви маєте злість на мене за те, що 
Кочубей не віддав Вам свого довгу? Але ж я Вам за 
нього не ручив і тільки з свого боку, хоч це і не було 
моїм обовязком, впливав на нього як міг, щоб він Вам 
свій довг віддав. Можете, одначе, навести справки і 
вони Вам скажуть, що з того часу Кочубей з родиною 
находиться в крайній нужді і що мені, наприклад, він 
винен багато більше ніж Вам.

Чи, може, гнів Ваш на мене походить з того, що 
Ви не змогли улаштуватись в Берліні?*** Але ж, Ви 
знаєте, що я робив все можливе в цім напрямі і що 
дефінітивне рішеня в цій справі залежало ані від 
мене, ані від наших однодумців, посідаючих багато 
більші впливи, ніж я 111.

Чи може Ви дійсно так не знаєте українських 
відносин, що дійсно повірили підшептам Томашів
ського про мої "заробітки на українській ідеї”? Але ж, 
я пригадаю Вам, що хотіли Ви відповісти свого часу 
ріжним Чижам112, які закидали на Вас такими 
самими закидами: “Дійсно, писали Ви, маю замір 
зробити на українській політиці інтерес і предкладаю 
50 відсотків тому, хто скаже, як це зробити”. Невже 
Ви так назад пішли в свому розвитку, що хочете 
тепер замість Чижа від мене оці 50 відсотків одер
жати?

* Зверху над реченням помітка О. Назарука: “?”
** Зліва на полях помітка О. Назарука: “(!)”
*** Зліва на полях цього абзацу помітка О. Назарука: “?!”
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Чи, може, Ви так нечулі на кривду, що крив
дячи когось, зовсім того не відчуваєте? Але ж тоді, 
пригадаю Вам, як Вас заболів зовсім невинний та ще 
до того зле Вами зрозумілий закид Д. І. Дорошенка, 
зроблений Вам в його "Споминах” про Ваше марно
тратство державних грошей (док[умент] ч. 14). І при 
цій нагоді пригадаю Вам, як я за Вас тоді заступився 
і одержав від Д. Дорошенка повну для Вас сатисфак
цію (див[ись] той сам док[умент]). Про випадки, коли 
мені доводилось виступати в Вашій обороні без Ва
шого відома тут не згадую. Колись цікаві довідаються 
про них з моєї кореспонденції і тоді зможуть порозду- 
мувати на тему української вдячности.

Чи може, врешті, злість Ваша накопичилась від 
того, що я Вас дурив і що представляв Вам себе не 
таким, яким я дійсно єсть? Але ж прошу тоді перегля
нути мої листи до Вас, а знайдете там не одно місце, 
де я Вас прошу удержатись у відношеню до мене від 
гіперболізму, що мене доводить до р о з п у к и  (доку
менті ч. 13). Пригадайте собі, як Ви гнівались на мене 
в свому листі з дня 6 VIII 1924 р., коли я Вас запев
няв, що я не єсть жадний чудотворець, а тільки усві- 
домитель такої простої істини, що Україна буде, коли 
Українці будуть вірні одному проводові і взаємно самі 
собі, принаймні, в рамках одної орґанізації. Ви самі 
літами кидали мною непомірно вгору на те, щоб 
тепер постаратись кинути мене непомірно вниз. Які 
цьому причини — не знаю. Знаю тільки, що мого 
дійсного місця в життю Української Землі, ані Ви, ані 
Томашівський, ані подібні йому, не зможуть своєю 
злобою переставити.

IV. Не всі, одначе, листи Ваші до мене були повні 
таких неможливих гіпербол, як пожертвованя мені 
молока, потрібного для* 100.000 українських дітей 
(багато більше заощадили б Ви мені здоровля, коли б

* Слово дописане В. Липинським від руки.
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здержались од неправди і клевет!), або ріжних "блис
ків і затмінь”, що ними переповнені Ваші оцінки моїх 
творів (див[ись] док[умент] 15, 5 і 4). Були в Ваших 
листах і надзвичайно цінні для мене поради людини з 
великою практикою українського політичного життя. 
За ці поради буду Вам завжди вдячний. Пригадую 
собі, що вплив на моє рішення мала Ваша порада, 
дана мені свого часу, щодо написання споминів з мого 
життя (док[умент] ч. 16). До цієї поради я ставився 
дуже поважно, і з того часу (початок 1924 р.) став 
збирати до оцих своїх споминів замітки і матеріяли 
про "наш — як Ви пишете — степ духовий, страш
ний, як за часів Тугайбея113, де виколюють очі, обрі
зують вуха, саджають на паль і тішаться, як людина 
конає, не днями, а роками. Ще і плюють тоді на неї і 
шкіру з неї стягають та сіллю посипають”. Чудове тоді 
було це пророцтво для моєї власної будучини| Але що 
буде, коли я в своїх споминах напишу, що в здійсненю 
цього пророцтва найбільшу участь взяв сам пророк. Чи 
думаєте Ви, що мої спомини відограють тоді ролю 
бумеранґа, що буде вічно розбивати цей "бльок поль
ський ерратичний”, що лежить на нашій Землі? І чи 
не відчують інстинктивно складники цього бльоку, що 
їм багато краще в цьому бльоці оставатися і прийма
ти угодові заяви від лежачих під ними скорпіонів, 
замість іти між цих скорпіонів і дати себе оцім скор
піонам живцем поїдати?

V. Вертаю до справи моєї допомогової позички і 
короткої державної історії України*.

Не турбуйтесь, Пане Назарук: матеріяли для цієї 
історії я весь час збирав. Тепер, передавши своє голо
вування в Раді Присяжних Пану Гетьману і усунув
шись зовсім від політичного життя, я зможу, нарешті — 
по ліквідації всіх наслідків цього життя — взятися до 
написання моєї історії. Для цього мені треба, щоб Бог 
Милосердний дав мені дві річі: 1) ще якийсь час

* Зліва на полях запис О. Назарука: “! Ще раз!”
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прожити, 2) воскресити* в собі віру в державно твор
чу здатність України — віру, що керувала досі працею 
цілого мого життя. Нині вона захитана. Навіть наш 
Гетьманський рух не зміг, хоч трошки, переробити 
переважаючих в часі і скількости, двох українських 
типів: в ґрунті доброго, але нарваного і необчислимого 
як степовий вітер (згідно Вашій власній самохарак
теристиці) Назарука, і в ґрунті підлого, але послідов
ного в своїй суспільно руїнницькій діяльности, індиві
дуалістичного, реалістичного і еґоістичного, стопро- 
центового хама, професора Стефана Томашівського. 
Коли оці, переважаючі українські типи, впливові 
своїх авторитетів піддатися не можуть, чи не хочуть, 
то справедливим єсть, що від тисячі літ Україна не 
мала, і до кінця світу не буде мати, своєї власної 
держави.

Якщо мені державної історії України не дасться 
написати, то допомогу в сумі 177 дол[арів] і 43 центи, 
одержану від Галицького Уряду, поверну. Поверну, 
або за мого життя, або, як історії до смерти не напи
шу, то повернуть цю допомогу після моєї смерти, 
згідно з моїм розпорядженям, мої брати.

Кому її повернути? Чи "Рідній Школі”, чи 
"Просвіті”, чи кому иншому? Питаю Вас про це тому, 
що Ви були головним намовником на це діло, отже, 
Вам теж належить участь в його ліквідації114.

Оце одна одинока реальна справа, яку до Вас 
ще перед смертю маю, і щодо якої відповіді від Вас 
жду. А вся решта — виясненя, чи невиясненя тієї 
кривди, яку Ви мені зробили — залежить від того, хто 
такий Назарук: чи такий якому я, як і др. Мозлєр, 
вірив, чи такий, за якого мені його рідні брати 
Українці по крові і культурі, представляли. Вячеслав 
Липинський.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9,
спр. 4035. — Арк. 51-56. — Машинопис.

* Над реченням запис О. Назарука: “Вже вмерла!”
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20*

Ч. 1

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня| 1 квітня 1924

Нерви Ваші дійшли до стадії, про котру згадує 
Наполеон, кажучи: “Сильні люди мають нерви міцні 
як воли й делікатні як жінки”. Друга стадія бере 
тепер у Вас верх. Просто боюся, щоб вас се не діт
кнуло. Але все вірте, що я ніколи й нічим не хотів би 
Вас діткнути навіть якби Ви зробили Бог зна які речі: 
те, що Ви мені особисто дали й даєте, коли я читаю 
Ваші праці, забезпечує мене перед можливостю охоти 
чим-небудь уразити Вас.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 1. — Машинопис.

Ч. 2

Обчислення курсу корон австрійських в доларах 
американських, зроблене філією “Централь- 

Европеішен Лєндербанк” в Ґраііі, дня 30.VII.1929

Дата Сума Курс дол[ара1 в кор[онах1 Доларів
1.8.1920 Щорон] 6.000.- - 160 37.50
1.9.1920 6.000.- - 240 25.- -
1.10.1920 6.000.- - 270 22.22
30.10.1920 6.000.- - 405 19.50
1.12.1920 6.000.- - 510 11.76
28.12.1920 6.000.- - 666 9.- -
1.2.1921 6.000.- - 703 8.53
3.3.1921 6.000.- - 729.5 8.22
1.4.1921 6.000.- - 694 8.66
30.4.1921 6.000.- - 666 9.- -
2.6.1921 6.000.- - 603 9.95
4.7.1921 6.000.- - 742 8.09

177.43

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9,
спр. 4030. — Арк. 2. — Машинопис.

* Додатки до листа №19.
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Ч. З

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня1 9.IX. 1923

Щодо грошей (72.000 австрійських] к[орон]) пог
ляд мій такий:

1) Спішитися зі зворотом їх нема ніякої потреби, 
бо Галицький Уряд позичив Вам їх свого часу, а не 
просто дав (як давав багатьом людям, котрі й 100-ої 
части того не зроблять за ціле життя, що зробили Ви 
за короткий час), тільки рахуючись з Вашою Особою*. 
Отож, обєктивно річ беручи, нема ніякої рації жури
тися тим, що ті гроші тепер повинні бути звернені. 
Вони не походять з фонду позичкового й відсутність 
їх не викликає ніякого замішання в актах касових, бо 
ті гроші належать до квот, які були призначені на те, 
що не вернуть до каси. Се, очевидно, не значить, що 
хто-небудь міг подумати, що Ви позичок не звертаєте, 
тільки просто загальне призначеннє тих квот, з яких 
взято й одробину для Вас, було таке ще заки з Вами 
увійшлося в порозуміннє в тій справі.

2) Розумію, одначе, що Ви субєктивно можете 
не уважати відповідним брати під увагу арґумент ad 
І) який я, зрештою, наводжу тільки на те, щоб Ви, 
В[исоко] Щоважаний] Пане После, не спішилися ні зі 
зворотом, ні з евент[уальною] роботою. Бо, признаюся 
отверто, я (і чи тільки я?) таки волів би побачити, 
бодай, за 5 літ написану Вашою рукою хоч би дуже 
коротку історію України ...

3) Коли б, одначе, Ви мимо всього не могли 
виконати сеї так луже потрібної праці, хоч би скажім 
до 5-6 літ, тоді, на мою думку, можна звернути поб
рані гроші по місячному обчисленню їх вартости в 
швайцарських франках, або долярах тоді, як Ви їх 
одержували (вони падали на вартости з місяця на 
місяць), р о з у м іє т ь с я  без відсотків, бо ніхто їх на від
сотки не давав ...

На загал — ціла та справа цілком не заслугує на 
те, аби Ви нею журилися й запрятували Собі голову,
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бо вона згодом розвяжеться, напевно, сама, а із-за 
терміну з авторами навіть приватні купці не роблять 
ґереґ*, не то уряди, бо кожний автор пише не тоді, 
коли хоче, тільки тоді, коли може ...

* Тобто що я не хотів брати датків, а хотів цю 
суму відробити, нічим не звязаний, коли зможу (при
мітка моя — В. Л[ипьСнський]).

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 3-5. — Машинопис.

Ч. 4

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня1 12.VI. 1924

Відкиненнє Вами предложеня п. О. Жеребка 
уважаю морально недопустимим, бо Ви, говорю се з 
глибокою вірою у своїх слів, одинокий у нас творець, 
центр і впорядчик державної думки. Тому, бодай 
сяке-таке забезпеченнє Вашого істновання являється 
важніщим, ніж життє багатьох тисяч дітей, хоч як се 
брутально виглядає. Коли ж Ви абсолютно не можете 
згодитися на таке предложеннє, то продайте п. Же
ребку право н[а]пр[иклад] з видань Вашої "Укр[аїни] 
на переломі” до У* чистого доходу. Се не фіктивна 
продажа, бо може прийти час, коли видавець сього 
твору зробить на нім маєток. Купують же люди річи, 
які можуть оплатитися ...

“Укр[аїну] на переломі” і "Шляхту на Україні” 
одержав — і сердечно дякую. "Укр[аїну]” я вже скін
чив — вперве щось подібне читав про нашу історію! 
Се перша книжка нашої історії, ба — нашого думання 
про нас взагалі! Подібно як Ваші "Листи” в публіцис
тиці!

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 6. — Машинопис.

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Відомо”
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Ч. 5

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня1 30.VI.1924

Щойно прийшов Ваш лист з 12.VI. з відмовою 
прийняття місячного забезпечення, котре Ви відки
даєте як батіг, хоч воно батогом не єсть, як Самі пи
шете.

Ех, біда і клопіт з Панською Дитиною! Важкий 
клопіт і велика біда! Не "дурень” сказав: "Була у нас 
одна добра посада— та й ту взяв лях Шептиць- 
кий!”115, а я скажу: " Є у нас оден творчий ум з інтуі- 
цією — тай той завзявся умерти перед часом у пустих 
горах альпейських!” Бо, привиджується Йому батіг., 
хоч Сам напевно знає, що се не батіг — тай ще як ні! 
Чи не клопіт з Панською Дитиною?

Дорогий Пане После!
Я по всім, що перейшов, не є вже зарозумілий, 

але я чомусь певний, що якби устно міг поговорити з 
Вами, я вговорив би Вас взяти те, що треба взяти: бо 
Ви ж маєте в мозку і серце триби, зубки, які хапають 
арґументиҐ Але на письмі ті арґументи не мають 
тепла такого, яке єсть у голосі, коли говориться — бо 
той голос чути — і тоді тількома арґументами засипати 
Панську Дитину, що усно. Бійтеся Бога! Атже Ви не 
маєте морального права відкинути місячне забезпе- 
ченнє*, котре Вам уможливить сяк-так вижити в сих 
важко тяжких часах. А не маєте тому, бо Ви одино
кий у нас — на всій укр[аїнській] землі — творець і 
центр і впорядник здорової частини мозку великої in 
futuro** Нації й Держави, одинокий — і нема виглядів 
на другого — я ж їх усіх знаю, як дурний ґрейцар — 
лучше, ніж себе самого, бо себе тяжко знати добре! 
Чи Ви знаєте, що якби практично була можлива ділє- 
ма, чи дати Вам харч, чи [дляї 100.000 дітей молока,

* Зліва на полях запис О. Назарука: “2)”.
** В майбутньому (лат.). Дописано В. Липинським чорнильною руч
кою.
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бо загинуть або вони, або Ви, то без вагання Вам 
належиться першенство — pro publiko* воно, бо є ще 
міліони дітей, які ніколи не матимуть молока і всі 
погинуть, коли не упорядкується їм на землі і думки 
про неї та владу її? А її — сеї ділєми нема. Тут — зви
чайна річ! І чого пручатися? Бо неприємно? Мій 
Боже! Чи ж місце на Ваш хутір не забрав Ваш предок 
може силою, а може й чим гіршим? Де певність, що 
так не було? А Ви ж жили з нього і не мали вражіння, 
що се батіг. А тут є! Де добровільно дають! І ще як 
добровільно! Вдача орлина — грабіжницька так цікаво 
будиться у Вас. Цікаво, але нельоґічно — вибачте 
дорогий пане После! Слово чести Вам даю, що 
нельоґічне.

* Предложене мені тоді за посередництвом п. д-ра 
Назарука паном О. Жеребком. (Примітка моя — В. Л[и- 
пинський]).

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 7-9. — Машинопис.

Ч. 6

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня1 25.IV. 1924

Дорогий Пане После! Прошу мені повірити, що 
зі всіх (безчисленних) справ грошевих, які я полаго
див у своїм життю (особливо багато полагодив я тих 
справ, будучи членом Наддніпрянського Уряду й опісля 
Галицького) — скоре* полагодженнє справи з Вами у 
Відні в “Cafe Bethowen”** при малім мармуровім сто
лику при вікні — справило мені воістину найбільшу 
р ад ість  не тільки з оглядів публичної натури, але й 
особисто. Була се радість із-за сповненого обовязку в

* Для блага народу (лат). Дописано В. Липинським чорнильною руч
кою.
** “Кафе Бетґовен” (нім.). Дописано В. Липинським чорнильною руч
кою.
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найглибшім того слова значінню, обовязку урядовця, 
котрий мав дбати, щоб не заглохла думка.

* "Скоре” треба розуміти: в "Cafe Bethowen”, куди 
ми прийшли тільки для остаточного оформлення спра
ви, після довгих попередніх переговорів. (Примітка 
моя — В. Л[ипинський]).

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 10. — Машинопис.

Ч. 7

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня! 21 лютого, 1921 у Відні

Дійсно Високо Поважаний Пане!

Ваш лист передав мені п[ан] сотник Крилач через 
одного старшину. Ви порушили в нім дві справи, на 
які відповідаю по порядку.

І). Щодо авансу 42.000 к[орон], який Ви були 
ласкаві приняти на наше предложення і який, ви
дається Вам таким високим, що дальшу присилку 
місячних рат авансу хочете, щоб Вам здержано — маю 
честь заявити щиро ось що. Уважаємо Вашу працю 
абсолютно більше цінною в моральнім, освітнім і 
матеріальнім напрямі, як Ви уважаєте. Супроти цього, 
що ми не бачимо у нас працьовника, який міг би 
дати таку історичну працю, як Ви могли б її дати 
(ходить не про великість книжки, що Ви й самі, зреш
тою, знаєте), дуже бажаємо уможливити Вам написати 
таку працю. З публичного становища річ беручи, був 
би для нас зворот грошей небажаний (прошу мене зле 
не розуміти: коли Вам неможливо було б написати 
праці, ми не були б такі, щоби налягати на це, зреш
тою, при умові не мали б права на це)*. А, що Ви були 
заняті пильніщими працями, отож ми хотіли уможли
вити Вам написати те, що уважаємо дуже й дуже

* Зліва на полях запис О. Назарука: “Правда”.
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потрібним. І ще одно — вже не ділового характеру, а 
чисто "гонорового”, щоб так сказати: я як людина, що 
близько стоїть до Галицького Уряду, уважаю "пунктом 
чести” того Уряду, щоби він скінчив виплати такому 
працьовникові як Ви (думаю, що Ви знаєте, що я 
компліментів навіть паням не роблю), тоді, коли ви
черпається його каса.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 11-12. — Машинопис.

Ч. 8 
Копія

Відень, дня 20 липня 1921

Високоповажаний Пане Посол!

Відповідно Вашому поновленому бажанню заря
див Високодостойний Пан Президент д[окто]р Петру - 
шевич замкнення дальшої виплати признаних Вам у 
свому часі місячних зачетів на гонорар за письмен
ницьку працю.

З доручення Високодостойного пана Президента 
маю честь, повідомляючи про це зарядження, пере
дати Вам, Високоповажаний Пане Посол, вислів Його 
високої пошани.

З глибоким поважанням.

Підписано: Л[ев] Петрушевич, шеф 
Презідіяльної Канцелярії.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 13. — Машинопис.

Ч. 9

Виписка з листа п. В. Липинського до 
д-ра О. Назарука з діняі 29 січня 1924 р.

Щодо запропонованого мені Вами гонорару (25 
дол[арів])*, то в цім випадку:
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5) я би прийняв його тільки в такім разі, коли б 
це при тяжких умовах літературної праці в Америці 
(про які Ви мені згадували в попередньому листі) було 
можливо і коли б це не вплинуло зле на саму справу 
видання;

6) якщо при цій умові гонорар був би мені 
признаний, я був би найбільше щасливий, коли б він 
(якщо, розуміється, Ви моїй праці признаєте якусь 
вартість) був зарахований на сплату мого довгу Уря
дові ЗУНР на цій підставі, що цю працю я написав 
тепер на Ваше прохання, і позичку від Уряду ЗУНР я 
одержував теж по Вашій ініціятиві. Якщо Ви б на це 
моє прохання (з моєю великою вдячностю!) погоди
лись, то я би просив Вас порозумітись в цій справі з 
Щаном] Президентом, зглядно, його теперішніми від- 
поручниками, і спільно з ними дати мені поквітованя 
в сплаті мого довгу в тій мірі, як це Ви самі окреслите 
(пригадую, що я одержав 72.000 кор[он] місячними 
ратами від 1.VIII. 1920 р. до 1.VII.1921 р.); ...

* За “Церкву і Реліґію в Історії України” (приміт
ка моя — В. Л[ипинський]).

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 14-15. — Машинопис.

Ч. 10

Виписки з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня1 10 квітня 1924

Якраз одержав я листа від проф[есора] Боб[ер- 
ського], що зі здепонованих завчасу в Канаді грошей 
ще тоді, як я просив Вас відповісти на квестіонар у 
справі церкви — вислав на Вашу адресу ЗО дол[арів] 
(25+5 за переписаннє праці). Ніяких претензій із-за тих 
ЗО дол[арів] не хочу, бо сю справу уважаю завершен- 
нєм праці в Канаді.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9,
спр. 4030. — Арк. 16. — Машинопис.
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Ч. 11

Виписка з листа п. В. Липинського до 
д-ра О. Назарука з д[ня 1 ЗО.IV. 1924

Одержав я од п[ана] І. Боберського, як од Пред
ставництва ЗУНР гонорар в сумі ЗО канадських] 
долярів. Щиро Вам за нього дякуючи, не можу, одначе, 
не зазначити, що цим Ви зробили мені велику прик
рість. Я ж Вас просив, Дорогий Пане Докторе, що 
коли гонорар має бути від Представництва, то хай він 
буде зарахований на погашення мого довгу. Відсила
ти по одержаню я не хотів, щоб не викликувати, 
серед сторонніх для цієї справи людей, якихось непо
розумінь. Але, як п[ану] Боберському так і д[окто]ру 
М. Волошину116 (якому я мусів на прохання п[ана] 
Боберського послати теж росписку) я мусів пояснити, 
що цього гонорару за свою працю од Представництва 
ЗУНР я не вимагав і що працю цю я написав на 
Ваше особисте прохання.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 17. — Машинопис.

Ч. 12

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня! 10.III. 1924

... Томашівський се дивна людина: се Сократ — 
перед тим, заки поборов у собі всі нахили до злочинів, 
відбиті на його обличчу. Вибачте, що я так остро ча
сом висказуюся. Самому прикро. Але написане — і 
ніяк замазувати. Галицьке підсонє — не могло дати 
інакшого Сократа.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9,
спр. 4030. — Арк. 18. — Машинопис.
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Ч. 13

Виписка з листа п. В. Липинського до 
д-ра О. Назарука з д[ня1 8.ХІІ.1925

Коли я кінчав цього листа, прийшло 22 ч[исло] 
"Січи”. Мушу Вам сказати по щирости, що воно вик
ликало в мені мішане почуття.

З одного боку, глибоко зворушили мене ті щирі 
та сердечні ноти, які бринять в Вашій статті і мені 
хочеться за них, во імя нашої спільної праці і наших 
спільних ідей, сердечно стиснути Вашу руку.

З другого — до розпуки мене доводить Ваш 
гіперболізм*. Ваші завеликі похвали будуть мусіли 
скінчитися колись завеликою критикою, бо цих заве
ликих похвал я не зможу оправдати. А згодитесь з тим, 
що таке кидання на простиралі — то вверх, то вниз — не 
може бути приємне. Поминаю вже особисті при цьому 
переживання, але ж воно шкідливе й для тієї ідеї, на 
яку пішли мої скромні сили і яка і Вам дорога ...

Для пояснення Вам справи “Політики”117, яку Ви 
порушили в свому листі, посилаю Вам копію розмови 
проф[есора] Томашівського з п[аном] Шеметом і п[а- 
ном] Скорописом в цій справі. З другого боку, фактич
ний видавець “Політики” д-р. Володимир Бачинський118 
в листах до мене, писаних з Америки, і в розмові з 
мною в Райхенау, підкреслював, що тільки в нашій 
ідеології він бачить вихід з сучасного українського 
хаосу. Все це було причиною, що я в порозумінню з 
членами нашого УСХД дав дозвіл “Політиці” на пере
друк частини моїх “Листів” і не одмовився од співро
бітництва.

Сьогодня, на жаль, бачу, що з нашої ідеології в 
“Політиці” нема, майже нічого, натомість, єсть там 
багато такого, що нашій ідеології суперечить. Не хочу 
робити передчасних висновків, але дуже боюсь, що 
моє прізвище в характері співробітника “Політики” було 
використане її редактором в цілях якихось инших, не

* Над реченням запис О. Назарука: “Правда!”
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звязаних, у всякому разі, з пропагандою нашої ідео
логії. Такого рода “методи політичні” сумно свідчили б 
про тих, хто їх вживає. Бо ж вони, перш за все, 
зовсім недоцільні. Чи можна що осягнути в нашій 
політиці без ясної ідеї, без захоплення цією ідеєю, а 
отак собі “хитро мудро” — методами, як я його нази
ваю, примітивного реалізму? Але, може, Бог дасть, що 
я помиляюся, і що “Політика” в дальшому переміниться 
на краще. Посланий Вам довірочно протокол розмови 
п р о ш у  конче по змозі якнайшвидче мені відіслати.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 19-21. — Машинопис.

Ч. 14

Виписка з листа д-ра О. Назарука до
п. В. Липинського з д[ня! 12.VI. 1924

В одній з дальших частей “Споминів” Д. Дорошен
ка побачив я закид — марнотратства держ[авних] гро
шей, зроблений мені. Колись давно був би він мене дуже 
заболів, тепер менше. Залежить мені, одначе, щоб, бо
дай, одиниці, які я ціню, не думали, що се правда ...

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з діняі 8.IX. 1924

Сегодня вернув я в Шікаґо й застав Ваші два 
листи — І) (з 18.8.) з залученим до Вас листом Д. Д[о- 
рошенк]а і відбиткою Вашого листа на машині ...

Дякую дуже за Ваш труд у справі писання До
рошенка Д[митра] ...

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 22. — Машинопис.

Ч. 15

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. Липинського з д[ня1 6.VI. 1924

Якраз читаю Вашу книгу “Україна на Перело
мі” — зміст у мене викликає в голові такі блиски й
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затьміння як перед хмароломом на небі — я не знав, 
що ми й за Богдана були аж у такім безвихіднім 
положенню, хоч інстинктом чув, що з добра Великий 
Гетьман не причалив до Москви. Про книжку сю — 
во істину першу й одиноку з наших історичних “нар- 
ративів” — окремий лист як скінчу її читати.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 23. — Машинопис.

Ч. 16

Виписка з листа д-ра О. Назарука до 
п. В. Липинського з д[ня] 1 марта 1924

Тепер хотів би я ще поділитися з Вами двома 
своїми думками з приводу цілої Вашої діяльности. 
Прийміть їх під розвагу так щиро, як щиро я їх пишу, 
бо дуже мені залежить на тім:

І. Кілько разів гляну на яке-небудь Ваше писан- 
нє, все приходить мені на думку народний оклик 
простолюддя, яким воно висказує свій подив: “І відки 
він узявся у нас?” На се питання Ви повинні дати 
основну відповідь, по можности велику — 2-3 томову 
н[а]пр[иклад] п[ід] заголовком] “Спомини з мого жит
тя”. Така праця дала б більше, ніж усі Ваші праці (а 
кілько вони дають! Будьте певні, що щораз більше 
людей оцінює їх так як я — найвищим мірилом) ...

Ви, очевидно знаєте, де Ви опинилися, й не мені 
це пояснювати: Ваша роля подібніська до ролі англій
ського] пана Парнеля між Ірляндцями (хоч і теоретик 
Ви, але дуже боєвий і практичні річи маєте на оці). 
Тут степ духовий — безмежний, страшний, як за 
часів Тугайбея, де виколюють очі, обрізують вуха, 
саджають на паль і тішаться, як людина конає — не 
днями, а роками. Ще й плюють на неї і на палі шкіру 
з неї стягають та сіллю посипають. Садизм невольни- 
ків в орґії! Довгій, безконечній. Ви стали до праці на 
такім ґрунті, з котрого радо втік би кожний, якби міг. 
Ви могли не стати до роботи тут, але деинде. Що і як 
потягнуло Вас сюди? Де ті стебла, за які Ви хапалися,
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пливучи щораз далі кривавою струєю української 
історії та сучасносте? Річ ясна, що Вас пхнули сюди 
глибокий етизм і розсудок та бажаннє виладувати 
свою силу на те, щоб уможливити упорядковане 
життє на великім просторі. Королівський намисл! Але 
як Ви до того доходили й дійшли? Се питаннє не з 
пустої цікавосте поставлене, тільки з практичносте, з 
огляду на сучасність і будуччину. Чи ж треба мені 
багато доказувати, який вплив мали б такі спомини 
Ваші на цілі покоління: а) польської культурної
верстви (особливо ж на її молодь), що опинилася на 
нашій Землі? І на б) міліонові маси латинників, котрі 
без такої праці — при сприяючих Польщі обстави
нах — готові на наших землях відіграти таку, або 
подібну роль, як відіграли римські лєґіони й табори, 
довго розложені в Еспанії, Ґалії, Дакії ... Себто — 
ролю ржі, котра непотрібно з'їла місцеві народи й 
витворила якісь бастардичні “культури”, від яких 
тхне шмінкою (вибачте) проституції й занепаду та 
передвчасно конаючого варварства! ...

Чи ж думаєте, що в молодих дітях з добрих 
шляхотських домів не трафляться ідеалісти, коли в 
них защіпите Ваші погляди в відповідній формі? А 
нам вистарчить десяток-два рухливих людей, щоб 
розбити одностайну скелю польщини, як наїздниці, 
що лягла на грудях тої нещасної української] маси й 
як ерратичний бльок не дає дихати цілій половині 
легких (аж до Дніпра!) А якби Ви розбили той бльок, 
він не тільки дав би можність віддиху, але був би тим 
прісним тістом, що скоро спричинив би ріст нашого 
справдішнього хліба! Се було б діло — д[уже] велике! І 
благодатне. Річ ясна, що Ви робите його Самі, без 
моєї "вказівки”, ще заки ми бачилися. Але я Вам хочу 
піддати тільки инший oskarb*, иншого роду динаміт 
до розсаджування того ерратичного бльоку на нашій 
землі: Спомини. Особисті спомини. Ся зброя нехибна. 
І мусить її пустити в рух людина з тої кляси, о котру

* Кирка (пол.). Дописано чорнильною ручкою.
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тут ходить. Тоді сей бумеранґ буде вічно літати і 
вертати — поки не розібє бльока ерратичного, що 
дусить нас і землю, на котрій живемо та виплоджує 
під собою скорпіонів і дерганів — огидних ...

Маю вражіннє, що Ви недодінюєте ваги Ваших 
ударів пером. Се страшні удари! Вірте мені. Я обсер- 
вую їх ваіу тут на анальоґії чогось цілком інакшого і 
бачу їх вагу та льоґіку так, як трудно її побачити 
деинде. Ваш територіяльний принцип нації, котрий 
Ви поставили інтуїцією, кладе тут англосакська раса, 
найбільш вироблена зі всіх: кладе Грандіозно, на ве
лику скалю, сотками тисяч шкіл вечірних і міліонами 
підручників для чужих, що прийшли на землі, опано
вані нею.

ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів. — Ф. 9, 
спр. 4030. — Арк. 24-28. —  Машинопис.



1 Всеукраїнська Національна Рада — заснована у Відні наприкінці 
1920 р. До складу Ради увійшли представники: Української 
Демократично-Хліборобської Партії (УДХП); Української Партії 
Соціалістів-Федералістів (УПСФ), Української Партії Соціалістів - 
Самостійників (УПСС). Загалом до Всеукраїнської Національної 
Ради увійшло близько 50-ти чоловік. Лідерами були: О. Греків 
(голова Ради), С. Шелухін, К. Левицький, О. Макаренко та ін. На 
той час О. Назарук намагався переконати В. Липинського, щоби 
члени Українського Союзу Хліборобів-Державників (УСХД) також 
увійшли до її складу. В. Липинський був проти. Мотиви відмови 
були обґрунтовані в окремій заяві, опублікованій у “Хліборобській 
УкраїнГ (Відень, 1921. — Кн. II. — 36. II, III, IV. — С. 186-190).
2 “Хліборобська Україна” — орган УСХД, виходив у Відні в 1920- 
1925 рр., відповідальним редактором був В. Липинський.
3 Бадені Казимир Фелікс (1846-1909)— граф, польський політич
ний діяч, посол до сейму (1883-1909), намісник Галичини (1888- 
1895), прем’єр Австрії і міністр внутрішніх справ (1895-1897). За 
дорученням австрійського уряду (1890 р.) ціною незначних посту
пок налагодив порозуміння з українцями в Галичині (т. зв. “нова 
ера”). Під час виборів 1897 р. до парламенту був запроваджений 
протиукраїнський збройний терор жандармерії та війська.
4 Вітос Вінцент (1874-1945) — польський політичний діяч, заснов
ник та голова польської селянської партії “П’яст”, прем’єр-міністр 
Польщі (1920-1921, 1923 та 1926 рр.). До українців ставився 
неприхильно. Проводив колонізацію Галичини.
5 О. Назарук сприяв виділенню західноукраїнським урядом авансу 
для В. Липинського в сумі 177 доларів 43 центи для забезпечення 
сприятливих умов для наукової праці В. Липинського у написанні
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синтетичного огляду історії України з державницької позиції. 
Отримавши частину суми, В. Липинський відмовився від подальших 
виплат і намагався повернути отримані кошти.
6 “Воля” — суспільно-політичний і культурний безпартійний тижне
вик, виходив у Відні з червня 1919 р. до листопада 1921 р. за 
редакцією В. Піснячевського за участю співробітників різних 
політичних напрямків (А. Хомика, В. Даскалюка, В. Мурського, 
І. Кедрина та ін.), які стояли на соборницьких позиціях.
7 У листі від 19 липня 1923 р. О. Назарук просив звернути увагу 
на муніципального секретаря з Канади Ореста Жеребка (1887— 
1943), що тринадцятилітнім юнаком прибув до цієї країни. Сумі
щаючи фізичну працю і навчання, він одним з перших канадських 
українців отримав ступінь бакалавра Манітобського університету. 
Упродовж 1914-1917 рр. перебував у Львові та Відні, співпра
цював із Союзом Визволення України. У 1917 р. повернувся до 
Канади і впродовж року редагував “Український голос” у Вінніпезі 
та дописував до інших часописів. Був прихильником ідей україн
ського консерватизму. Судячи з відповіді В. Липинського на зга
даний лист (12.02.1923 р.), О. Жеребко одразу надіслав йому чек 
на суму 50 доларів і запропонував написати брошуру, яка б 
популяризувала ідею консерватизму серед канадських хліборобів. 
Натомість В. Липинський висловив сподівання, що Жеребка заці
кавить організаційний стан УСХД і надіслав статут та регламент, 
опублікований у “Хліборобській Україні”. У лютому 1924 р. О. Же
ребко став членом УСХД, фінансово підтримував видання “Хлі
боробської України” та “Україна на переломі”. І. Лисяк-Рудницький 
називає знайомство В. Липинського з О. Жеребком “найбільшою 
практичною послугою” О. Назарука, який став меценатом гетьман
ських публікацій і їх розповсюджувачем у Північній Америці.
8 Йдеться про “Листи до братів-хліборобів”, які друкувалися части
нами у “Хліборобській Україні” і були видані окремою книгою в 
1926 р.
9 В. Липинський обраний дійсним членом Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові (НТШ) у березні 1914 р. У “Записках Науко
вого товариства ім. Шевченка” публікувалися такі праці В. Липин
ського: “Генерал артилерії в кн. Руського (3 архіву Немиричів)” (1909 р., 
Т. 87); “Аріянський соймик в Киселині на Волині в маю 1638 р. 
(Причинок до історії аріянства на Україні)” (1910 р .— Т. 96 .— 
Кн. 4. — С. 41-57). Остання також вийшла окремою відбиткою у Льво
ві. Серед інших видань НТШ, зокрема у часописі “Стара Ук
раїна” — періодичному виданні бібліотеки і музею НТШ, (1924 р. — 
№ 6) — була опублікована стаття “Могила Б. Хмельницького”. Стаття, 
про яку писав В. Липинський, у виданнях НТШ не публікувалася.
10 О. Назарук у відповідь на ці зізнання В. Липинського написав у 
листі (6.VIII.1924 р.): “Паленнє скриптів, навіть чорновиків, у люди
ни дозрілої, зі стажом, уважаю ділом не менше шкідливим, як 
паленнє бібліотек і т. п.”
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11 Згадуючи про свою приналежність до радикальної партії (у 1905- 
1919 рр. О. Назарук належав до управи Української Радикальної 
Партії і був співредактором “Громадського Голосу*) та свої атеїс
тичні погляди, О. Назарук у листі від 1 березня писав, що саме 
праця В. Липинського -“Релігія і церква в історії України” мала на 
нього великий вплив і дала розуміння значення церкви як “націо
нальної інституції”.
12 Українська радикальна партія (УРП) — спершу Русько-українська 
радикальна партія (1890 р.), з 1926 р .— УСРП. Заснована з 
ініціативи І. Франка, М. Павлика, В. Будзиновського, Є.Левиць- 
кого, К. Трильовського та ін. Була першою українською політичною 
партією європейського зразка.
13 Лозинський Михайло (1880-1937) — правник, публіцист, громад
ський діяч, член делегації для ведення переговорів у справі україн
сько-польського перемир’я та на Мирову конференцію в Парижі. З 
1921-1927 р .— професор міжнародного права Українського віль
ного університету в Празі.
14 Трут Іван (1869-1941) — український маляр-імпресіоніст, майс
тер пейзажу і портретист, мистецький критик. Організовував та 
ініціював перші мистецькі професійні товариства в Галичині. 
Виголошував прилюдні лекції з мистецтва і літератури, виступав 
як критик і публіцист на сторінках “Будучности”, “Літературно- 
наукового вісника”, “Молодої України”, “Діла”, “Ukrainische Rundschau”.
15 Трильовський Кирило (1864—1941)— український галицький 
громадсько-політичний діяч, творець січового руху, адвокат, жур
наліст і видавець. Засновник і один з керівників Української ради
кальної партії. У 1900-х рр. завдяки діячам УРП та К. Трильовсько- 
му було створено фізично-культурну організацію “Січ”, а з  1913 р. — 
парамілітарне товариство Українських Січових Стрільців.
16 В. Липинський відбував військову службу в Ризькому драгун
ському полку, що стояв у Кременці на Волині. На початку Першої 
світової війни він був мобілізований як резервний офіцер до 4-го 
драгунського Новотроїцько-Катеринославського полку. У складі ро
сійської армії генерала Самсонова відбув східнопруську кампанію. 
Через загострення легеневої хвороби був переведений до резервних 
частин Дубно, Острог, Полтава).
17 “Лавруків” —  Липинський подає узагальнено, маючи на увазі 
Лаврука Павла (1865-?) — селянського діяча з Коломийщини, члена 
УРП, організатора січового руху, посла до австрійського парламен
ту* (з 1911р.) і галицького сойму (з 1913 р.). Після завершення 
Першої світової війни П. Лаврук виступав за співпрацю із поль
ським урядом і тому був виключений з партії.
18 Йдеться про Шмігельського Андрія (1866-1920) — галицького гро
мадсько-політичного діяча, члена Української радикальної партії, 
згодом УСДП, селянина. 1907-1913 рр. — посол до галицького сой
му, 1918-1919 рр. — член президії Української Національноої Ради 
ЗУНР, співробітник часопису “Народ” (пізніше “Земля і Воля').
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19 Думка Павло (1854-1918)— галицький громадський і політич
ний діяч, селянин, член-засновник УРП, посол до галицького сойму 
(1908-1918), член Української національної ради ЗУНР, поет.
20 Макух Іван (1872-1946)— адвокат, громадсько-політичний і 
кооперативний діяч, організатор “Січей”. Провідний діяч УРП, зго
дом УСРП. Редактор “Громадського Голосу” (1905 р.).
21 Донцов Дмитро (1883-1973) —  український публіцист, літератур
ний критик. Член РУП і УСДРП, з 1918 р. —  член Головної Управи 
партії Українських хліборобів-демократів, за Української Держа
ви — голова Українського телеграфного агентства. Редактор 
“Літературно-наукового вістника” (1922-1932) і “Вісника” (1933— 
1939). Ідеолог інтегрального націоналізму.
22 В. Липинський має на увазі Миколу Ільківа (1890-?) — греко- 
католицького священика, який став послом до польського сейму 
під час збойкотованих українською суспільністю виборів 1922 р. 
Висуванець т. зв. Української Хліборобської партії і голова Україн
ського Хліборобського Клюбу.
23 Панейко Василь (1883-1956)— громадсько-політичний діяч і 
журналіст. Член Національно-демократичної партії. Редактор “Мо
лодої України” (1905), співробітник (з 1907 р.) і редактор (1912—
1918 рр.) “Діла” , співробітник “Літературно-наукового вістника” 
(1908-1914 рр.). Державний секретар закордонних справ ЗУНР 
(1919 р.). Член делегації на Мирову конференцію в Парижі. Після 
анексії Галичини Польщею був прихильником концепції нової 
східноєвропейської федерації.
24 Йдеться про Версальську Мирову конференцію (14.03.1923), на 
якій амбасадори держав Антанти ухвалили рішення про прилучен
ня Галичини до Польщі при застереженні для неї режиму автономії, 
що ніколи не було виконано.
25 Петлюра Симон (1879-1926) — державно-політичний діяч, публі
цист, організатор українських збройних сил, Головний Отаман 
військ УНР, голова Директорії УНР. Деякий час Петлюра разом з 
урядом перебував у Тарнові, пізніше у Варшаві. У зв’язку з вимо
гами більшовицького уряду до Польщі видати С. Петлюру в кінці 
1923 р. він виїхав до Будапешта, Відня й Женеви, в кінці 1924<р. 
оселився в Парижі. Керував діяльністю Екзильного уряду УНР, 
заснував тижневик “Тризуб”.
26 “Америка” — український католицький часопис у СІПА, орган 
Союзу українців-католиків “Провидіння” (Філадельфія). Від 1926 р. 
його редактором був О. Назарук. Тут йдеться про працю В. Липин
ського “Релігія і церква в історії України”, яка 1925 р. вийшла окре
мим виданням у Філадельфії.
27 Матюшенко Борис Павлович (1883-1944) — український громад
сько-політичний діяч, за фахом лікар. Член РУП і УСДРП. За Україн
ської держави — тов. Міністра народного здоров’я й опікування. З
1919 р .— член української делегації на Мировій конференції в 
Парижі і голова закордонного бюро Українського Червоного Хреста
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(до 1921 р.). З 1924 р. — професор Українського Вільного універси
тету в Празі. Приятель В. Липинського від студентських часів.
28 "Січові Вісті” — двотижневик, орган українського товариства 
“Січ” в Америці, виходив 1918-1923 рр. у Нью-Йорку, з 1924 р. у 
Чикаго п. н. "Січ”
29 Йдеться про братів Шаповалів: Микита (1882-1932)— політич
ний і громадський діяч, публіцист, соціолог. Один з організаторів і 
лідерів УПСР, член її Центрального комітету, співорганізатор 
протигетьманського повстання, міністр земельних справ в уряді 
В. Чехівського за Директорії; з лютого 1919 р. перебував у 
Галичині. Секретар дипломатичної місії УНР у Будапешті (1919- 
1920 рр.), потім у Празі, де розгорнув активну громадсько-політич
ну і культурну діяльність. Впродовж 1921-1925 рр. — голова Україн
ського Громадського Комітету, в еміграції очолював УПСР; та 
Микола (1886-1948) — військовий, громадський і політичний діяч.
30 Винниченко Володимир Кирилович (1880-1951)— відомий ук
раїнський політичний і державний діяч, письменник. Лідер УСДРП, 
заступник голови Української Центральної ради і перший голова її 
Генерального секретаріату. За часів української Держави стояв на 
чолі опозиційного щодо гетьманського руху — Українського націо
нально-державного союзу, брав участь у протигетьманському 
повстанні. У листопаді 1918 -  лютому 1919 р. — голова Директорії 
УНР. Пізніше, закидаючи більшості українських партій праву і 
проантантську політику, виїхав до Відня. За кордоном представляв 
інтереси лівих соціалістів.
31 Йдеться про Бутурліна Василя (пом. 1656) — російського бояри
на, який у січні 1654 р. був головою московського посольства під 
час переговорів у Переяславі й учасником переговорів з україн
ськими послами в Москві в березні того ж року.
32 Браницький Францішек Ксаверій (Branicki Franciszek Ksawery) 
(1730-1819)— польський державний діяч, великий коронний 
гетьман (1774-1793). Боровся проти Барської конфедерації. Лідер 
магнатської опозиції. Противник реформ, які впроваджував чоти
рирічний сейм.
33 Йдеться про Кречетнікова Михайла (1729-1793) — графа, росій
ського генерала, учасника воєн з Туреччиною й Польщею, 1768 р. 
придушив Коліївщину. З 1790 р. управляв трьома лівобережними 
українськими губерніями, з 1793 р. — генерал-губернатор Правобе
режної України.
34 Центральна Рада— вищий представницький орган України, 
утворений 4 березня 1917 р. з ініціативи Товариства українських 
поступовців, українських політичних партій. У листопаді 1917 р. 
проголосила утворення Української Народної Республіки в складі 
федеративної Російської республіки, у січні 1918— самостійної 
Української держави. Діяла до квітня 1918 р.
35 Спасович Володимир (Spasowicz Wlodzimierz) (1829-1906) — поль
ський публіцист, літературознавець, громадський діяч. Автор статей 
з історії Польщі. Разом з М. Костомаровим видавав “Goniec Еигору*.
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36 Завадський Михайло (1828-1888) — український композитор 
польського походження. Автор більше 500 творів для гри на фор
тепіано.
37 Пепеесовці — члени Польської соціалістичної партії (ППС), однієї 
з найстаріших польських політичних організацій, яка діяла на 
території Російської імперії. Заснована 1893 р., а у 1906 розко
лолася на ППС (фракція революційна) та ППС-лівицю. Програм
ними вимогами першої партії було створення незалежної польської 
держави та соціалістичне перетворення суспільства. Чисельність 
партії в Україні сягала кількох сотень осіб. Лідер — Юзеф 
Пілсудський.
38 Пуласький Казімєж (1846-1926)— польський історик, автор 
праці “Kronika polskich rodöw szlacheckich Podola, Wolynia і Ukrai- 
ny,}. 1922 p. K. Пуласький у співпраці 3J3. Липинським написав про 
рід Липинських п. н. “Lipincscy herbu Brodzicz і herbu Gozdawa, 
monografia historyczno-genealogiczna, przez Kazimierza Pulaskiego”.
39 Скоропадська Марія (1898-1959)— старша донька Скоропад
ських. За фахом лікар-ортопед, володіла багатьма мовами, мала 
організаційні здібності, провадила допомогову діяльність. 1927 р. 
вийшла заміж за графа Адама Монтрезора, активного діяча 
гетьманського руху в еміграції. На початку Другої світової війни, 
після того як її чоловік був схоплений радянськими органами і 
зник безвісти, переїхала з Варшави до Берліна. Після смерті брата 
Данила (1957 р.) очолила гетьманський рух.
40 Скоропадська Єлисавета (1899-1975) (по чоловікові Кужим) — 
середуща донька Скоропадських, народилася в Петербурзі, за 
фахом скульптор, навчалася в Петербурзі, Берліні й у Флоренції. 
Брала активну участь у діяльності гетьманського руху в еміграції 
як секретар батька П. Скоропадського. Після смерті старшої сестри 
Марії (1959 р.) очолила гетьманський рух.
41 В. Липинський має на увазі Олену Скоропадську (1919 р. н.), по 
чоловікові Отт.
42 Скоропадський Данило (1904-1957) —  останній представник 
роду по чоловічій лінії, народився у Петербурзі, за фахом інженер, 
громадсько-політичний діяч. З 1919 р. в еміграції в Швейцарії, 
Німеччині, з 1939 р. — в Англії. З 1932 р. — активний діяч геть
манського руху. Протягом 1933-1937 рр. працював у гетьман
ському Центрі, виконуючи доручення батька в ділянці внутрішньої 
і зовнішньої політики. У 1933 р. П. Скоропадський проголосив його 
своїм спадкоємцем. Під час подорожі до США та Канади (1937 р.) 
провадив широку пропагандистську акцію серед української 
діаспори. До 1939 р. проживав у Німеччині, а навесні за доручен
ням батька виїхав до Великої Британії і останні 18 років жив у 
Лондоні. У 1948 р. очолив верховний провід Союзу Гетьманців 
Державників (СГД). У 1949 р. був обраний почесним головою 
Союзу українців Великої Британії. Помер за нез’ясованих обставин. 
Похований у Лондоні.
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43 Скоропадський Павло одружився 1898 р. з Олександрою Дурново 
(1878-1951) — дочкою російського генерал-ад’ютанта Петра Дурно
во, одруженого з Марією, уродженою кн. Кочубей. Російська арис
тократка, О. Скоропадська сприйняла ідею творення незалежної 
України і впродовж подружнього життя була надійною підтримкою 
чоловікові у всіх його справах. Померла в еміграції, похована в 
Оберстдорфі.
44 Спомини Гетьмана П. Скоропадського вперше були опубліковані 
в “Хліборобській Україні” (1922-1925 рр.). В. Липинський вважав, 
що саме спомини, а не заяви, які можуть викликати різні тлума
чення, є тією формою, завдяки якій П. Скоропадському вдасться 
спростувати різні закиди та висвітлити різні факти і події. 
Наприклад, часопис “Політика” (10.10.1925 р.) у статті “До ґенези 
29 квітня 1918”, присвяченій рецензії п ’ятої книги віденської 
яХліборобської України”, у якій була опублікована наступна частина 
споминів П. Скоропадського, називає їх “високо-інтересними”.
45 В. Липинський має на увазі “довірочний” лист О. Назарука від 
6 червня 1924 р., в якому О. Назарук детально описує перебіг 
об’єднавчого з’їзду січових організацій, який відбувся 2 червня 
1924 р. у Філадельфії.
46 Мусійчук Степан (1894-1952)— православний священик, гро
мадський діяч, письменник. У 1920-1923 рр. — редактор газети 
"Січ”.
47 Гриневецький Степан (1877-1942)— український громадсько- 
політичний діяч, лікар. З 1924 р. був обраний Головним Отаманом 
Гетьманських січей Америки і Канади Союзу Гетьманців-Держав- 
ників.
48 "Проти орд Джінгісхана” — історична повість О. Назарука, за 
рукопис і право видання якої отримав “найбільший гонорар, який 
коли-небудь одержав український. письменик”, однак з різних 
причин вона так і не була видана. У 1924 р Назарук вирішив 
доопрацювати рукопис і неодноразово у своїх листах звертався до 
В. Липинського за порадою.
49 Гаркавенко Олександр (1892-?)— український важкоатлет, ро
дом з Кубані, здобував титул майстра світу в Петербурзі (1914), 
Нью-Йорку (1931), Гамбурзі, Берліні та ін. З 1920-х рр. в еміграції.
50 Мишуга Лука (1887-1955)— український громадський діяч, 
генеральний секретар Об’єднання Українських Організацій у СПІА. 
Співредактор "Свободи”.
51 Мова йде про книгу Дорошенка Дмитра Івановича (1882-1951) 
"Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920)” (1923-1924 рр.). 
Дорошенко Д. І. — український історик, історіограф, громадський і 
державний діяч консервативного спрямування. Під час Першої 
світової війни— крайовий комісар Галичини і Буковини. Член 
Української Центральної Ради. З травня до листопада 1918 р .— 
міністр закордонних справ Української Держави. З 1919 р. в 
еміграції. У 1921-1922 рр. — редактор "Українського Слова”. Вик
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ладав у Кардовому університеті, Українському Вільному універ
ситеті в Празі і Мюнхені. У 1926-1931 рр. — директор Українсько
го наукового інституту в Берліні, президент УВАН. Автор близько 
1000 праць з історії України.
52 Денікін Антін (1872-1947)— російський генерал, командувач 
Добровольчою Армією і козачими частинами Дону та Кубані. В 
армії Денікіна було чимало офіцерів і добровольців росіян і “мало
росів”, яких за гетьманської влади 1918 р. вербувала офіцерська 
мережа, що охоплювала всю Україну і мала зв’язки з дозволеними 
владою російськими антиукраїнськими організаціями “Обьединен- 
ньій Центр”, “Киевский Национальньїй Центр” , товариство “Русь” 
та ін. Під час переходу влади до Директорії ці військові, а також 
багато старшин та адміністраторів гетьманської влади втікали на 
Дон або до Одеси, звідки їх перевозили до армії Денікіна.
53 Йдеться про “Квестіонар до історії України”, надісланий О. Наза- 
руком 10 червня 1924 р., у якому він викладає основні 23 пункти 
та замітки, які вважає за потрібне висвітлити у проектованій праці 
В. Липинського.
54 О. Назарук проводив лекцію в Клубі української інтелігенції в 
Чикаго 11 червня 1924 р. Тема відчиту стосувалася питання дер
жавницького світогляду В. Липинського. У Чикаго 1926 р. була 
опублікована брошура О. Назарука "В. Липинський. Відновитель 
державної ідеольогії України
55 Цимбалістий Володимир — діяч гетьманського руху в СІНА.
56 Липинський має на увазі картку з Філадельфії від 2 червня 
1924 р., підписану О. Назаруком, А. Мишугою, В. Цимбалістим та 
д-ром С. Гриневецьким.
57 *Нова Громада” — політично-суспільний журнал радянофільсько- 
го напрямку, виходив у Відні 1923-1925 рр. за редакцією Семена 
Вітика.
58 Шемет Сергій (1875-1957)— відомий політичний діяч, брат 
Володимира та Миколи Шеметів, приятель і однодумець М. Міхнов- 
ського. Протягом своєї політичної діяльності стояв на державниць
ких позиціях. Був головою Української студентської громади і 
засновником культурного товариства “Родина” (1900-1904 рр.). 
Ініціатор скликання і учасник Всеукраїнського конгресу хліборобів 
1918 р. У листопаді 1918 р. виступав з критикою ідеї збройного 
повстання проти гетьмана П. Скоропадського. З 1919 р. С. Шемет 
перебував в еміграції в Австрії, з 1921 — у Німеччині. Провідний 
діяч гетьманського руху, засновник УСХД, член Ради Присяжних, 
особистий секретар П. Скоропадського.
59 Чикаленко Євген (1861-1929)— культурний і політичний діяч, 
землевласник, меценат. Належав до Загальної Української 
Організації (1897), “Старої Української Громади” в Києві. Був 
одним з організаторів Української Демократичної партії (1904), 
засновник таємного Товарисва Українських Поступовців (ТУП). З 
вибухом Першої світової війни переховувався від переслідування
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російської поліції у Фінляндії, Петрограді, Москві. З початком 
революції 1917 р. повернувся до Києва, у січні 1919 р. виїхав до 
Галичини. На початку 1920 р. виїздить до Варшави, а відтак до 
Австрії й оселяється в Бадені. Жив у скрутних матеріальних умовах 
на допомогу Українського Громадського Комітету у Празі. У 1925 р. 
переїхав до Чехо-Словаччини і обійняв посаду голови Термінологіч
ної комісії при Українській Господарській Академії у Подєбрадах.
60 Масарик Тома Ґаріґ (1850-1937) — чеський вчений і державний 
діяч, професор Празького університету (з 1882 р.), перший пре
зидент Чехо-Словацької республіки (1918-1935). Він виявляв 
велику прихильність до культурних потреб української еміграції. 
Завдяки його підтримці діяли Український вільний університет у 
Празі, Українська Господарська Академія в Подєбрадах та ін.
61 Пілсудський (Pilsudski) Юзеф (1867-1936) —  польський військо
вий і політичний діяч, начальник Польської держави (1918-1922), її 
перший маршал, після травневого перевороту 1926 р. — фактич
ний диктатор Польщі. Щодо України уряд Ю. Пілсудського прова
див полонізаційну та антиукраїнську політику.
62 В. Липинський має на увазі Петрушевичів: Петруїиевич Євген 
(1863-1940)— адвокат, визначний громадсько-політичний га
лицький діяч, активний член Національно-демократичної партії 
(НДП), президент ЗУНР. Після об’єднання ЗУНР з УНР Є. Петру- 
шевич став членом Директорії УНР. У 1919 р. Національна Рада і 
Державний Секретаріат іменували його Диктатором. Після держав
ної катастрофи 1919 р. Є. Петрушевич оселився у Відні, де створив 
уряд Диктатора, який боровся на міжнародній арені за успішне 
вирішення галицької справи. Після рішення Ради Амбасадорів у 
березні 1923 р. про приєднання Галичини до Польщі ліквідував 
свій уряд і виїхав до Берліна, щоб далі вести дипломатично-про
пагандистську діяльність, від якої згодом відмовився. Петруїиевич 
Лев (1880-1940)— прокурор, член Української Національної Ради 
ЗУНР, старший юрист-консультант міністерства Внутрішніх справ 
УНР у Кам’янці-Подільському, шеф Президіальної Канцелярії Дик
татора ЗУНР у Відні. Після повернення до Галичини зайнявся 
адвокатською практикою, працював у товаристві “Дністер” у 
Львові.
63 Українська Народна Республіка (УНР) — назва української дер
жави. За гетьманського уряду назву УНР замінено назвою Україн
ська Держава, за Директорії назву УНР відновлено. На українських 
землях УНР проіснувала до 1920 р., коли голова Директорії й уряд 
УНР виїхали в еміграцію. Екзильний уряд УНР перебував у Польщі.
64 “Україна на Переломі 1657-1659" — історична монографія В. Ли
пинського, вийшла 1920 р. Перероблене і розширене видання його 
дослідження зі збірника “Z dziejöw Ukrainy”.
65 О. Назарук рекомендував В. Липинському прочитати трактат 
августинця, мислителя Томи Кемпійського “Наслідуваннє Христа”.
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66 Йдеться про Ферреро Г. — італійського історика, історіософа. 
О. Назарук рекомендував В. Липинському прочитати працю “Ги
бель античной цивилизаціи”. Див: Вячеслав Липинський. Архів. — 
Т. 7. — С. 174-176. — Лист О. Назарука до В. Липинського (№ 40. — 
21.06.1924 р.).
67 В. Липинський має на увазі збірні картки (28-29.Х.1924 р.) від 
учасників конгресу, який відбувся 28 жовтня в Філадельфії за під
писами: О. Назарука, д-ра С. Гриневецького, М. Федитника, д-ра 
В. Сіменовича та д-ра Мирослава Сіменовича.
68 Аисюк-Каленик Григорій, справжнє прізвище Лепикаш (1889-?) — 
наддніпрянець, січовий і громадський діяч. Учасник визвольних 
змагань, один з організаторів Вільного Козацтва. З 1923 р. в 
Америці.
69 Полтавець-Остряниця Іван Васильович (1890-1957)— громад
ський і військовий діяч. Походив з давнього козацького роду. В 
жовтні 1917 р. обраний наказним отаманом, членом Генеральної 
Ради. 1918 р. — генеральний писар гетьмана П. Скоропадського. З 
1919 р. в еміграції в Мюнхені. Виступив як розкольник гетьман
ського руху, створив Українське національне козаче товариство, 
проголосивши себе гетьманом і національним вождем всієї Украї
ни. Видавець газети *Український Козак”.
70 Йдеться про О. Рев’юка, університетського товариша О. Назару
ка, який на той час працював у редакції "Свободи” (перед тим був 
редактором "Народної Волі”) та В. Аотоцького, який мав значно 
більший стаж роботи в редакції (на той час 11 років). О. Рев’юк не 
знав про домовленість О. Назарука з Л. Мишугою щодо спільних 
резолюцій, тому і написав у "Свободі”, що конгрес не займався 
справою гетьманату. Натомість в "Америці" був поміщений доклад
ний звіт про перебіг його нарад.
71 Босий Володимир (1899-1979) — гетьманець, співробітник та 
редактор тижневика "Пробій” (1924) в Торонто та часописів "Кана- 
дійський українець” (Вінніпег) і "Український робітник” (Торонто). 
Пропагандист ідей В. Липинського. Як активний організатор і діяч 
“Січей”, головний обозний Січової організації Канади викликав 
занепокоєння (“як організатор війська”) у місцевої поліції.
72 Сіменович Володимир (1859-1932)— громадський діяч у США, 
лікар, родом з Бучача. Був редактором тижневика "Америка”, 
активним діячем Українського Народного Союзу.
73 "Робітничі Вісті” — орган УСРП для міського робітництва. Дво
тижневик. Редактор Остап Коберський.
74 В. Липинський має на увазі спільний лист О. Назарука і Голов
ного Отамана доктора С. Гриневецького, надісланий 15 листопада 
1924 р. з Чикаго.
75 Костомаров Микола (1817-1885)— професор, історик, публі
цист, письменник. Автор праць з історії України XVI-XVIII ст. 
Зокрема, В. Липинський має на увазі монографію М. Костомарова 
“Руїна” (1879-1880 рр.).
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76 В. Липинський згадує про підписану П. Скоропадським умову 
про федерацію з Росією, проголошення якої В. Липинський вважав 
політичною і національною катастрофою для хліборобсько-земле
власницької верстви, яка відігравала важливу роль у будівництві 
державної і національної незалежності.
77 О. Назарук писав В. Липинському про розмову з Марголіном 
Арнольдом (1877-1956 рр .)— єврейським політичним і громад
ським діячем, правником. Працював у міністерстві закордонних 
справ у кабінеті В. Чехівського, був членом української місії в 
переговорах з французьким командуванням в Одесі, членом 
дипломатичної місії УНР на Мирову конференцію в Парижі, послом 
УНР у Лондоні. З 1922 р. А. Марголін перебував в еміграції в 
Америці, обстоював право українського народу на самостійну 
державу і виступав в обороні честі головного отамана Симона 
Петлюри.
78 Тимофіїв Михайло— український громадсько-політичний діяч, 
вчений-економіст. Один із засновників і діяльний член УСХД, член 
Ради Присяжних УСХД.
79 'Діло" (1880-1939) — найстаріший український часопис у Гали
чині. Виходив у Львові. Одним із засновників і першим головним 
редактором був Володимир Барвінський. Василь Панейко від 
1907 р. був співробітником і публікував на сторінках часопису 
статті різного характеру, закликав співвітчизників до боротьби за 
вільний національний розвиток, свободу і державну незалежність 
України та здобуття українцями рівноправного становища в усіх 
сферах публічного життя. Впродовж 1912-1914, 1916-1918 рр. був 
його редактором, у другій половині 1920-х рр. — закордонним 
кореспондентом у Парижі. В. Панейко ненадовго повернувся до 
Львова, був редактором Д іла " у 1925 р. упродовж двох тижнів, 
пізніше повернувся до Франції і надалі залишався його закор
донним кореспондентом. Часопис Д іло " стояв на позиціях наро- 
довецької партії та її наступниць — Національно-демократичної 
Партії, Української Народної Трудової Партії та Українського 
національно-демократичного об’єднання (УНДО). Впродовж 1923- 
1925 рр. редактором Д іла " був один із засновників УНДО і його 
перший голова — Дмитро Левицький.
80 Йдеться про лист О. Назарука, написаний у Чикаго 26 листопада 
1924 р., в якому О. Назарук повідомляє, що в нього загострився 
цукровий діабет.
81 "Свобода" — друкований орган Українського народного союзу в 
СІПА. Видавався з 1893 р. як двотижневик, з 1894 — тижневик, з 
1915 р. — тричі на тиждень, з 1921 р. — щоденно.
82 Кревецький Іван (1883-1940)— український історик, дійсний 
член НТШ у Львові, довголітній директор бібліотеки НТШ у Львові 
(1905-1914; 1921-1937). Редагував журнал “Наша школа" (Львів, 
1909-1912), друкований орган уряду ЗУНР “Республіка” (Станісла
вів, 1919), історичний місячник “Стара Україна" (Львів, 1924-
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1925). Як і В. Липинський, болісно пережив невдачі Визвольних 
змагань України. Розчарування стали для нього стимулом у поглиб
ленні державницьких поглядів, їх еволюції з республіканського 
демократизму до консерватизму. У червні 1922 р. В. Липинський 
висловив побажання допомогти в реалізації проекту І. Кревець- 
кого — у праці “Державність і анархія в українській історії’ 
з’ясувати причини невдач у спробах відродити Українську держа
ву. Від початку 20-х рр. І. Кревецький публікував у галицьких 
періодичних виданнях серію статей: Чому ми не маємо своєї 
держави (Письмо з “Просвіти". — 1922.— № 35/36.— Передрук: 
“Нова Зоря* — 1934. — 8 квіт.); Галичина і Волинь в українській 
історії й історіографії (Історичний вісник. — 1923. — № 2-3); До 
генези 29 квітня 1918 (Політика.— 1925.— № 1); Як валили 
Українську державу (Громадський вісник. —  1922. — № 109); Істо
рична пригадка (Літопис політики, письменства і мистецтва. — 
1924.— № 21) та ін. І. Кревецький отримував схвальні відгуки
В. Липинського, який запрошував І. Кревецького до співпраці в 
“Хліборобській Україні", пропонував опублікувати у Берліні збірку 
статей про анархію; викладати в Українському інституті в Берліні. 
Вели інтенсивне листування, обмінювалися творчими планами, 
публікаціями.
83 Ліга Націй— союз держав, заснований 1919 р. Версальським 
договором для забезпечення світового миру й співпраці між 
націями.
84 “Український Голос" — політично-економічний орган, виходив у 
Перемишлі. Засновником та власником газети впродовж 1919— 
1928 рр. був Дмитро Греголинський. До 1920 р. часопис стояв на 
платформі Українсько-трудової партії, впродовж 1920-1928 р. був 
прихильником гетьманського руху. Наприкінці 1928 р. перейшов у 
власність 3. Пеленського, з 1929 — неофіційний орган ОУН.
85 На запитання, поставлене В. Липинським, О. Назарук відповів у 
своєму листі (4.02.1925 р.), що референдум у справі Гетьманату 
пропонували д-р Л. Мишуга та отець Струтинський.
86 Боберський Іван (1873-1947)— педагог, організатор сокільсько- 
січового руху та фізкультурних товариств у Галичині. 1908- 
1914 рр. — голова товариства “Сокіл-Батько” у Львові. Член Бойо
вої управи і секретаріату військових справ ЗУНР. У 1919 р. виїхав 
за дорученням уряду ЗУНР Євгена Петрушевича до СІПА і Канади. 
Редагував “Вісті з Запорожжа” (1910-1914), “Січові Вісті" (1912— 
1914). Автор підручників з фізичної культури.
87 “С іч"— двотижневий орган українського товариства “Січ”, геть
манського напрямку, виходив у Чикаго з липня 1924 р. до травня 
1934 р. як продовження “Січових Вістей”. Редактор О. Назарук, з 
1928 р. — М. Бодрук.
88 “Дудикевичі” — узагальнено “галицькі москвофіли” — від: Дудике- 
вич Володимир (1861-1922), один з провідних галицьких москвофілів.
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89 Кирило Владимирович (1876-1938) — нащадок царської родини, 
російський князь. Пресовий орган “Кириловців” — “Правое Дьело" 
(Нью-Йорк).
90 Залозецький Володимир (1896-1959)— візантолог, вчений-мис- 
тецтвознавець, український громадсько-політичний діяч. Член 
УСХД- Був одним з ініціаторів створення Організації галицької 
гетьмансько-монархічної інтелігенції 1926 р. Після розколу УСХД — 
послідовник В. Липинського, один із засновників Братства україн
ських класократів-монархістів, гетьманців. Професор Українського 
вільного університету в Празі, Українського наукового інституту в 
Берліні, Української богословської академії у Львові, Віденського 
університету.
91 Савур-Ципріянович Михайло— особистий секретар В. Липин
ського (1920-1925, 1929-1931 рр.), секретар Українського науко
вого інституту в Берліні. Засновник Братства українських кла
сократів-монархістів, гетьманців (1929).
92 Конрад (Conrad) Джозеф (справжнє прізвище Юзеф Теодор 
Конрад Коженьовський) (1857-1924)— англійський письменник. 
За національністю поляк, навчався у Львові і Кракові. 1888 р. 
прийняв британське підданство.
93 Кочубей Микола Васильович — громадсько-політичний діяч, пуб
ліцист. Князь, брат Василя і Михайла Кочубеїв, членів Української 
народної громади, які у 1918 р. ініціювали прихід до влади П. Ско
ропадського. Один із засновників УСХД, перший голова Геть
манської Управи, член ради Присяжних. Один із засновників 
Братства українських класократів-монархістів, гетьманців. Про
тягом тривалого часу проживав у Ванзее у Скоропадських. Був 
політичним однодумцем і послідовником В. Липинського. Автор 
низки публікацій у лХліборобській Україні". Видавець часопису 
"Думки Гетьманця" (Брюссель).
94 "Нова Зоря” — український часопис, виходив у Львові (1926— 
1939 рр.) як орган Української християнської організації, з 
1930 р. — Української католицької народної партії. Редактори: 
о. Тит Галущинський, з січня 1928 р. —  О. Назарук.
95 Луб І. о. — доктор теології Collegium Ruthenum в Римі, василіянин.
96 Монтрезор Адам, (1888-?)— граф, український громадсько- 
політичний діяч, засновник і провідний діяч гетьманського руху. 
Чоловік старшої дочки гетьмана П. Скоропадського Марії. З 
1921 р. входив до складу Ради Присяжних УСХД, з 1927 — до геть
манської управи.
97 Грицай Остап (1881-1954)— літературознавець, критик, пере
кладач, письменник. До Першої світової війни — викладач львів
ської гімназії. У 1914-1945 рр. жив у Відні. Вірші, оповідання, 
поеми Грицая О. друкувалися на сторінках газет: "Діло", “Буко
вина", "ЛНВ".
98 Липинський очолював Раду Присяжних до 1929 р. У 1930 р. 
головою Ради Присяжних був обраний Й. Мельник.
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99 Мозлер Ансельм (?—1915) — адвокат у Монастириськах, соціаліст, 
активіст революційного руху на Наддніпрянській Україні. Власним 
коштом видавав часопис “Двірська Служба".
100 Гримало-Сідлецький Аюдвік (Сава Крилач) — український гро
мадсько-політичний діяч польського походження, письменник, 
сотник української армії. Один із засновників УСХД і його осеред
ку в Польщі (1931 р.). Адміністратор і мовний редактор журналу 
“Хліборобська Україна".
101 “Szlachta па Ukrainie: Udzial je j w zyciu narodu ukrainskiego na tle 
jego dziejöw” — історично-політичний трактат В. Липинського, ви
даний у Кракові 1909 р.
102 “Z  dziejöw Ukrainy" — збірник, виданий 1912 р. у Кракові. Його 
редактором і автором більшості статей був В. Липинський. Статті, 
поміщенні у збірнику, стосувалися історії України ХУІІ ст. Окреме 
монографічне дослідження “Stanislaw Michal Krzyczewski" також 
вміщене у збірнику та опубліковане вдруге польською мовою з 
паралельним українським перекладом Ю. Косача у виданні Східно
європейського дослідного інституту ім. В. Липинського.
103 “Przeglqd Krajowy"— суспільно-політичний польський двотижне
вик, який впродовж 1909-1910 рр. виходив у Києві. В. Липинський 
не був номінальним редактором газети, він був її духовним провід
ником. Часопис перестав виходити через фінансові труднощі.
104 Доманицький Василь Миколайович (1877-1910)— український 
історик, літературознавець, публіцист і громадський діяч. Співро
бітник періодичних видань: “Киевская Старина", “ЛНВ", “Записки 
Наукового товариства ім. Шевченка", “Нова Громада", “Рада", 
“Громадська думка". Співзасновник видавництва “Вік”. Автор праць 
з історії козацтва. Підтримував В. Липинського у науковій та літе
ратурній діяльності.
105 “Селянська Книжка"— київське видавництво.
106 В. Липинський отримав 21 червня 1918 р. (постановою Ради 
міністрів про тимчасові дипломатичні представництва) офіційне 
призначення посла у Відні. На цій посаді він залишався і після 
протигетьманського перевороту. Разом з ним у дипломатичному 
корпусі у Відні перебували: І. Токаржевський-Карашевич, радник 
посольства; В. Полетика— старший секретар; М. Біленький — сек
ретар; Ст. Ванькович — аташе та відомий діяч Союзу Визволення 
України, Андрій Жук, що опікувався справами українців-репат- 
ріантів і військовополонених.
107 Коссак Григорій (1882-1932?)— український військовий і гро
мадський діяч, полковник УГА. У 1917-1918 рр .— командир 
вишколу Українських Січових Стрільців, 3-9.ХІ.1917 р. — командир 
українських військ у Львові, згодом— 3-го корпусу Української 
Галицької Армії. Виїхав до УРСР, викладав у Школі військових 
старшин у Харкові. Розстріляний органами НКВС.
108 Охримович Володимир Юліанович (1870-1931)— адвокат, гро
мадсько-політичний діяч, журналіст. Замолоду — член Русько-
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Української Радикальної Партії, один із засновників Національно- 
Демократичної партії. 1907-1908 рр. — посол до австрійського 
парламенту. З 1918 р. — член Української Національної Ради, 
Української Народної Трудової Партії, з 1923 р. — її голова. З 
1925 р. — член УНДО. Автор наукових праць з етнології та ет
нографії.
109 У В. Липинського було два брати: Станіслав — 1884 р. н., дідич 
с. Затурці Володимирського повіту. За фахом агроном. Під час 
Першої світової війни — член Спілки землевласників Волині, 
керівник “Агрономічної організації південно-західного фронту”. 
1920 р. — голова володимирського відділу Спілки землевласників 
Волині. Одружений з Марією Ліпською, мав двох синів: Юліана 
(1915 р. н.) та Яна-Станіслава (1921 р. н.); Володимир— 1887 р. н., 
у 1916 р. закінчив медичний відділ київського університету. Був 
повітовим лікарем у Луцьку. Від травня 1919 р. — головний лікар 
міського шпиталю та заступник надзвичайного комісара в Луцьку 
в справах боротьби з епідеміями на Волині; повітовий епідемічний 
лікар у Луцьку, з кінця 1921 р. працював у військовому і пові
товому шпиталі у цьому ж місті. Одружений з Анною Стасю- 
левською, мав сина Казимира (1913 р. н.) і дві дочки: Аліну-Зофію 
(1919 р. н.) та Зофію-Яніну (1921 р. н.). Також у В. Липинського 
була сестра Ванда-Юліана (1894 р. н.), дідичка частини помістя в 
Торчині Луцького повіту. 1914 р. вийшла заміж за Брунона 
Змієвського.
110 Гладилович Іван (1901-1945)— український політичний діяч, 
журналіст. В 1920-х роках — діяч студентського католицького руху, 
редактор щомісячника католицького напрямку “Поступ”. Член 
УСХД, з 1932 р. — редактор його друкованого органу “Хлібороб
ський Шлях”. З середини 1930-х— член проводу Фронту Націо
нальної Єдності і співредактор його друкованих органів.
111 В. Липинський мав на увазі заходи, пов’язані з влаштуванням
О. Назарука до Українського наукового інституту в Берліні.
112 Чиж Ярослав (1894-1958)— військовий та громадський діяч, 
організатор Січових Стрільців, редактор “Стрілецької Думки”. 
Емігрував до Праги і 1922 р. закінчив філософський факультет 
Карлового університету. Був редактором “Народної Волі”.
113 Тугай-Бей (Тугайбей)— перекопський татарський мурза, допо
магав Б. Хмельницькому у повстанні 1648 р.
114 О. Назарук запропонував (лист від 12.02.1930 р.) передати гро
ші інвалідам Української Галицької Армії.
115 Шептицький Андрей (1865-1944) — видатний церковний, куль
турний і громадський діяч, митрополит Галицький та архієпископ 
Львівський, глава Греко-католицької церкви. Син графа Івана і Со
фії з Фредрів (дочка польського письменника Олександра Фредра).
116 Волошин Михайло (1878-1943)— львівський адвокат. 1925- 
1939 рр. — член Центрального Комітету Українського національно- 
демократичного об’єднання. Чернетка листа В. Липинського до
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М. Волошина про те, що він не вимагав від Представництва ЗУНР 
в Канаді гонорару за розвідку про роль церкви, зберігається в Ар
хіві В. Липинського. (Див.: Вячеслав Липинський. Листування ... —
С. 263).
117 "Політика” — журнал української консервативної думки, вихо
див у Львові з 10 жовтня 1925 р. до березня 1926 р. Видавець 
В. Панейко, відповідальний редактор Ю. Мудрик. Серед співро
бітників були автори різних ідейних позицій: В. Бачинський,
І. Кревецький, І. Крип’якевич, С. Томапгівський, о. Т. Галущин- 
ський, В. Кучабський, О. Назарук, В. Липинський та ін. Основна 
мета видання полягала у піднесенні теоретичного рівня україн
ського суспільства у сфері політики. Часопис розглядав різно
манітні аспекти політичних проблем України. Зокрема, аналізував 
досвід визвольних змагань 1917-1921 рр. Певною мірою часопис 
тяжів до поглядів В. Липинського і критикував позицію Д. Дон- 
цова. Прагнув розкрити роль і місце грунтовних спеціальних знань 
у сфері політики.
118 Бачинський Володимир Миколайович (1880-1927)— редактор, 
журналіст, видавець, громадсько-політичний діяч. У цей період 
В. Бачинський був перейнятий проблемою української еміграції. 
Впродовж березня-листопада 192& р. разом з мужем довір’я 
митрополита А. Шептицького о. Йосафатом Жаном перебував у 
Канаді та Америці, щоб з’ясувати реальні можливості еміграції 
збіднілих українських селян Східної Галичини.



СЛОВНИЧОК РІДКОВЖИВАНИХ
ТА ІНШОМОВНИХ СЛІВ
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Ароґанція -  нахабство, зухва
лість

Бастардичні (розм.) -  байстрюк, 
байстрючі 

Бесідник -  оратор 
Будуччина -  майбутнє 
Вар’я т -  божевільний 
Верифікувати -  підтверджува

ти справжність 
Виладовувати -  розряджати, 

виливати 
Виповідження -  відмовлення 
Відпоручник -  представник 
Ґерега -  єресь
Ґратулювати -  поздоровляти, 

вітати з успіхом 
Ґрейцар (крейцер) -  давня 

австрійська дрібна монета, 
мідяк.

Дідичний -  спадковий 
Ділати -  діяти 
Довг -  борг
Елєкційний -  про гетьмана (ви

борний), скликаний для об
рання гетьмана 

Ерратичний -  помилковий 
Етизм -  етичність 
Зазив -  заклик

Засадничий -  принциповий, 
найважливіший, головний, 
основний 

Зачет -  аванс
Зглядно -  відносно, порівняно 
Зревідувати -  переглянути, ре

візувати 
Зненависть -  ненависть 
Індаґація -  допит 
Іритуватись -  дратуватися, 

неприємно хвилюватися, сер
дитися 

Квестіонар -  анкета 
Кольпортувати -  поширювати, 

розповсюджувати 
Комплєт -  комплект; повний 

склад 
Конче -  обов’язково 
Ктитор -  опікун і добродій 

місцевої церкви 
Маєстатичність -  велич, велич

чя
Можність -  можливість 
Одвічальність -  відповідальність 
О дробина -  крихта 
Опінія -  добра або зла слава;

громадська думка 
Оружжя -  зброя 
Пасувати -  припасовувати
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Підполля -  нелегально 
Поквітовання -  квитанція, роз

писка
Поступовання -  спосіб поведін

ки, вчинок 
П’ястук -  кулак 
Рата -  частковий платіж 
Скрипт -  рукопис 
Спосібність -здібність 
Спрецизувати -  уточнити 
Справозданє -  звіт про діяльність 
Спроневірення -  зневірення 
Суґестія -  піддавання; вплив, 

навіювання 
Суперлятив -  найвищий ступінь 
Супроти -  протилежність, не

сумісно з чимсь

Титулятурний -  номінальний 
(обраний на знак поваги); по
чесний

Толерувати -  терпіти, сприйма
ти

Тяглість -  безперервність, ста
лість, постійність 

Улекшити -  полегшити, облег- 
шити 

Урльоп -  відпустка 
Форналь -  батрак, наймит; 

двірський наймит, особливо 
для обслуги коней 

Шабльон -  шаблон, трафарет 
Шляґворт -  влучне слово 
Шмінка -  рум’яна, грим 
Шпіцель -  шпиг, шпик, сищик



Аврелій Марк 58 
Аліна-Зофія див. Липинська 

Аліна-Зофія

Бадені див. Бадені Казимир 
Фелікс

Бадені Казимир Фелікс 128 
Барвінський Володимир 138 
Барвінський О. див. Барвін

ський Олександр 
Барвінський Олександр 5 
Бачинський В. див. Бачинський 

Володимир Миколайович 
Бачинський Володимир див. 

Бачинський Володимир Мико
лайович 

Бачинський Володимир Мико
лайович 5, 123, 143 

Біленький М. 141 
Боберський див. Боберський Іван 
Боберський Іван 86, 121, 122, 

139
Богдан див. Хмельницький 

Богдан 
Бодрук М. 139
Босий В. див. Босий Володимир 
Босий Володимир 4, 66, 85, 90. 

94, 137
Браницький див. Браницький 

Францішек Ксаверій

Браницький Францішек Ксаве
рій 37, 132 

Брунова Змієвська див. Липин
ська Ванда-Юліана 

Будзиновський В. 130 
Бутурліни 37 
Бутурлін Василь 132

Ванда-Юліана див. Липинська 
Ванда-Юліана 142 

Ванькович Ст. 141 
Василь див. Кочубей Василь 
Вергілій 59 
Винар Л. 4
Винниченко див. Винниченко 

Володимир Кирилович 
Винниченко Володимир Кири

лович 51, 54, 132 
Вікнель 61 
Вітик Семен 135 
Вітос Вінцент 128 
Володимир див. Липинський 

Володимир 
Володимир див. Шемет Володи

мир
Волошин див. Волошин Михайло 
Волошин М. див. Волошин Ми

хайло
Волошин Михайло 122, 142,

143
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Галущинський Т. див. Галущин- 
ський Тит, о.

Галущинський Тит, о. 140, 143 
Гаркавенко див. Гаркавенко 

Олександр 
Гаркавенко Олександр 49, 134 
Гладилович див. Гладилович Іван 
Гладилович Іван 15, 108, 109, 142 
Гнатюк В. див. Гнатюк Володи

мир
Гнатюк Володимир 5 
Горникевич Теофіл, о. 4 
Греголинський Дмитро 139 
Греків О. 128
Гримало - Сідлецький Аюдвік (Са- 

ва Крилач) 8, 104, 109, 119, 
141

Гриневецький див. Гриневець- 
кий Степан 

Гриневицький С. див. Грине
вецький Степан 

Гриневецький Степан 48, 97, 
98, 134, 135, 137 

Грицай див. Грицай Остап 
Грицай Остап 102, 140 
Грушевський М. див. Грушев- 

ський Михайло 
Грушевський Михайло 4

Ґеміуг Де 61

Данило див. Скоропадський 
Данило Павлович 

Данило Павлович див. Скоро
падський Данило Павлович 

Даскалюк В. 129 
Денікін див. Денікін Антін 
Денікін Антін 49, 135 
Джінґісхан 49, 134 
Доманицький Василь див. 

Доманицький Василь Мико
лайович 

Доманицький Василь Микола
йович 105, 141 

Донцов див. Донцов Дмитро 
Донцов Д. див. Донцов Дмитро 
Донцов Дмитро 6, ЗО, 39, 102, 

131, 143

Дорошенко див. Дорошенко 
Дмитро Іванович 

Дорошенко Д. див. Дорошенко 
Дмитро Іванович 

Дорошенко Д. І. див. Дорошенко 
Дмитро Іванович 

Дорошенко Дмитро Іванович 7, 
8, 49, 111, 124, 134 

Драгоманов 29 
Дудикевич Володимир 139 
Дудикевичі 90 
Думка див. Думка Павло 
Думка Павло 28, 131 
Дурново, рід 41
Дурново Олександра див. Ско

ропадська Олександра 
Дурново Петро 134

Єлисавета див. Скоропадська 
Єлисавета

Жан Йосафат, о. 143 
Жеребко див. Жеребко Орест 
Жеребко О. див. Жеребко Орест 
Жеребко Орест 22, 56, 83, 85, 

87, 96, 108, 116, 118, 129 
Жук Андрій 141

Завадський див. Завадський 
Михайло 

Завадський Михайло 39, 133 
Задорецкий 66 
Залеський П. І. 4 
Залозецький див. Залозецький 

Володимир 
Залозецький Володимир 93, 140 
Залуцький Р. 5
Зиблікевич Є. див. Зиблікевич 

Євген 
Зиблікевич Євген 5 
Зофія-Яніна див. Липинська 

Зофія-Яніна

Іосиф-Антін 38 
Ільків Микола 131 
Ількові ЗО

К° 51
Казимир див. Липинський Ка

зимир
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Каленик Аисюк див. Лисюк- 
Каленик Григорій 

Кедрин І. 129
Кемпийський Тома див. Кем- 

пійський Тома 
Кемпійський Тома 57, 58, 136 
Кирило Владимирович 90, 140 
Коберський Остап 137 
Ковалів П. 4
Козак М. див. Козак Мар’ян 
Козак Мар’ян 14 
Конрад див. Конрад Джозеф 

(Конрад Коженьовський Юзеф 
Теодор)

Конрад Джозеф (Конрад Коже
ньовський Юзеф Теодор) 95, 
140

Коровицький І. 5 
Косач Ю. 141
Коссак Г. див. Коссак Григорій 
Коссак Григорій 107, 141 
Костомарів див. Костомаров 

Микола
Костомаров Микола 70, 132, 

137
Кочубей див. Кочубей Микола 

Васильович 
Кочубей Василь 140 
Кочубей М. див. Кочубей Ми

кола Васильович 
Кочубей Марія 134 
Кочубей Микола Васильович 8, 

96-99, 110, 140 
Кочубей Михайло 140 
Кревецький див. Кревецький 

Іван
Кревецький І. див. Кревецький 

Іван
Кревецький Іван 5, 7, 76, 138, 

139, 143 
Кречетніков Михайло 132 
Кречетнікові 37
Крилач див. Гримало-Сідлець- 

кий Людвік 
Крилач Сава див. Гримало-Сід- 

лецький Людвік 
Крип’якевич І. 143 
Кромвель 81

Кужим див. Скоропадська Єли- 
савета 

Кучабський В. 143

Лаврук Павло 130 
Левицький Дмитро 138 
Левицький Є. 130 
Левицький К. див. Левицький 

Кость
Левицький Кость 5, 128 
Лепикаш див. Лисюк-Каленик 

Григорій 
Ленін 44
Липинська Аліна-Зофія 142 
Липинська Ванда-Юліана 97, 

98, 142 
Липинська Зофія-Яніна 142 
Липинський Володимир 142 
Липинський Казимир 142 
Липинський Станіслав 142 
Липинський Юліан142 
Липинський Ян-Станіслав 142 
Липинські, рід 8, 14, 133 
Лисюк див. Лисюк-Каленик 

Григорій 
Лисюк-Каленик див. Лисюк- 

Каленик Григорій 
Лисюк-Каленик Григорій 66, 

74, 137
Лисяк-Рудницький І. 6, 7, 11,

129
Ліпська Марія 142 
Лозинський див. Лозинський 

Михайло 
Лозинський Михайло 28, 106,

130
Лондон Джек 55 
Лотоцький В. 137 
Луб І., о. 99, 140 
Луцький Остап 5

Макаренко О. 128 
Макух див. Макух Іван 
Макух Іван 29, 131 
Марголін Арнольд 138 
Марія див. Кочубей Марія 
Марія див. Скоропадська Марія 
Маркс 27
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Масарик Тома Ґаріґ 136 
Матюшенко див. Матюшенко 

Борис Павлович 
Матюшенко Борис Павлович 

33, 131^
Мельник Й. 140 
Метик Р. 4, 7
Микита див. Шаловал Микита 
Микола див. Шаповал Микола 
Микола І. 107 
Мишуга див. Мишуга Лука 
Мишуга А. див. Мишуга Лука 
Мишуга Лука 49, 50, 86, 134, 

135, 137, 139 
Міхновський М. 135 
Мозлєр див. Мозлєр Ансельм 
Мозлєр А. див. Мозлєр Ансельм 
Мозлєр див. Мозлєр Ансельм 
Мозлєр Ансельм 9, 103, 113, 

141 
Монк 54
Монтрезор див. Монтрезор Адам 
Монтрезор А. див. Монтрезор 

Адам
Монтрезор Адам 8, 15, 100, 

102, 103, 108, 109, 133, 140 
Мудрик Ю. 143 
Мурський В. 129 
Мусійчук див. Мусійчук Степан 
Мусійчук Степан 46, 134

Наполеон 56, 78, 79, 114 
Немиричі129 
Ной 49

Омелянович-Павленко 94 
Осташко Т. 7
Отт див. Скоропадська-Отт 

Олена
Охримович див. Охримович 

Володимир Юліанович 
Охримович Володимир Юліано

вич 107, 141

Пав лик див. Павлик М.
Павлик М. 29, 130
Панейко див. Панейко Василь
Панейко В. див. Панейко Василь

Панейко Василь ЗО, 75, 92, 93,
95, 131, 138, 143 

Парнель 125 
Пеленська X. 5 
Пеленський 3. 139 
Пеленський Я. див. Пеленський

Ярослав 
Пеленський Ярослав 5 
Петлюра див. Петлюра Симон 
Петлюра Симон ЗО, 39, 54, 80,

96, 106, 131, 138 
Петрушевич див. Петруїиевич

Євген
Петрушевич Є. див. Петруше

вич Євген 
Петрушевич Євген 9, 10, 106, 

120, 136, 139 
Петрушевич Лев 120, 136 
Петрушевичі, брати 53, 136 
Пілсудський Ю. див. Пілсуд- 

ський Юзеф 
Пілсудський Юзеф 133, 136 
Піснячевський В. 129 
ПолетикаВ. 141 
Полтавець див. Полтавець- 

Остряниця Іван Васильович 
Полтавець-Остряниця див.

Полтавець-О стряниця Іван
Васильович 

Полтавець-Остряниця Іван
Васильович 66, 92, 137 

Правобережець В. — псевдонім 
Липинського Вячеслава 

Пуласький див. Пуласький Казі- 
мєж

Пуласький Казімєж 40, 133

Рев’юк О. 137 
Розумовські, рід 49 
Рудецький П. 4

Савур-Ципріянович Михайло 
14, 94, 100, 101, 140 

Самсонов 130 
Сарматюк Андрій, о. 4 
Сенека 58
Сідлецький див. Гримало-Сід- 

лецький Людвік
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Сідлецький А. див. Гримало- 
Сідлецький Людвік 

Сідлецький Людвик див. Гри- 
мало - Сідлецький Людвік 

Сіменович див Сіменович Воло
димир

Сіменович В. див Сіменович 
Володимир 

Сіменович Володимир 67, 83,
137

Сіменович Мирослав 137 
Скоропадська Єлисавета 41, 

133
Скоропадська Марія 41,133, 

134, 140 
Скоропадська Олександра 134 
Скоропадська Олена див. Ско- 

ропадська-Отт Олена 
Скоропадська-Отт Олена 133 
Скоропадський Данило Павло

вич 41, 49, 133 
Скоропадський П. див. Скоро

падський Павло 
Скоропадський Павло 8, 9, 72, 

73, 133-135, 137, 138, 140 
Скоропадські, рід 133, 140 
Скоропис див. Скоропис-Йолту- 

ховський О. 
Скоропис-Йолтуховський О. 8, 

94, 123 
Сократ 122
Софія див. Фредро Софія 
Спасович Володимир 39, 132 
Станіслав див. Липинський 

Станіслав 
Старосольський Володимир 4 
Стасюлевська Анна 142 
Стефаник В. 28 
Струтинський, о. 139 
Стюарти 54 
Султан 44

Терещенко Ю. 7
Тимофіїв див. Тимофіїв Михайло
Тимофіїв Михайло 72, 73, 83,

138
Токаржевський-Карашевич І. 

141

Тома див. Кемпійський Тома 
Томашівський див. Томашів- 

ський Стефан 
Томашівський С. див. Томашів- 

ський Стефан 
Томашівський Стефан 99, 101, 

102, 107, 109, 110, 113, 122, 
123, 143 

Торбі 54
Трильовський див. Трильов- 

ський Кирило 
Трильовський К. див. Трильов

ський Кирило 
Трильовський Кирило 28, 83, 

130
Труш див. Трупі Іван 
Труш Іван 28, 130 
ТУгайбей (Тугай-Бей) 112, 125, 

142

Федитник М. 137 
Ферреро див. Ферреро Г. 
Ферреро Г. 59, 137 
Франко див. Франко Іван 
Франко Іван 28, 105, 130 
Фредро Іван 142 
Фредро Олександр 142 
Фредро Софія 142

Хмельницький див. Хмельниць
кий Богдан 

Хмельницький Богдан 37, 125, 
129, 142 

Хомик А. 129

Цимбалістий див. Цимбалістий 
Володимир 

Цимбалістий Володимир 50, 
135

Ципріянович див. Савур-Цип- 
ріянович Михайло

Чехівський В. 9, 132, 138 
Чеховський В. див. Чехівський В. 
Чиж див. Чиж Ярослав 
Чиж Ярослав 110, 142 
Чикаленко див. Чикаленко Єв

ген
Чикаленко Євген 51, 135
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Шандрук Павло 5 
Шаповал див. Шаповал Олек- 

сандер 
Шаповал Микита 132 
Шаповал Микола 132 
Шаповал Олександер 39, 94 
Шаповали, брати 35, 52, 132 
Шевченко 28 
Шелухін С. 7, 128 
Шемет див. Шемет Сергій 
Шемет Володимир 135 
Шемет Микола 135 
Шемет С. див. Шемет Сергій 
Шемет Сергій 8, 51, 95, 123, 

135
Шептицький див. Шептицький 

Андрей
Шептицький А. див. Шептиць

кий Андрей 
Шептицький Андрей 117, 142, 

143
Шмігельський Андрій 28, 130 
Шміґер див. Шмігельський 

Андрій

Юліан див. Липинський Юліан

Ян-Станіслав див. Липинський 
Ян-Станіслав

Branicki Eranciszek Ksawery 
див. Браницький Францішек 
Ксаверій

Brodzicz 133

Conrad див. Конрад Джозеф 
(Конрад Коженьовський Юзеф 
Теодор)

Kotchoubej М. див. Кочубей Ми
кола Васильович

Krzyczewski Stanislaw Michail 
141

Pilsudski див. Пілсудський Юзеф
Pulaski Kazimierz див. Пула

ський Казімєж

Spasowicz Wlodzimierz див. 
Спасович Володимир



Австрія 7, 9, 24, 42, 64, 128, 
135, 136 

Америка див. СІЛА 
Англія 41, 46, 54, 73, 81, 85, 

133
Анґлія див. Англія 
Афлєнц 101

Бадеґ 7, 100 
Баден 136 
Балкани 98
Берлін 10, 41, 49, 61, 90, 101, 

110, 133-136, 139, 140, 142 
Брюссель 97,140 
Будапешт 131, 132 
Буковина 134 
Бучач 9, 137

Волинь 8, 108, 129, 130, 133, 
139, 142 

Володимирський повіт 8, 142

Галичина 14, 19, 29, 84, 95, 
128, 130-132, 134, 136, 138, 
139 

Гамбург 134

Ґалія 126 
Ґрац 114

Дакія 126 
Дітройт 69, 85 
Дніпро, р. 126 
Дон, р. 135 
Дубно 130

Ванзее 140
Варшава 10, 67, 131, 133, 136 
Вашингтон 61 
Велика Британія 133 
Велика Україна див. Україна 
Відень З, 7-10, 13, 19, 83, 94, 

104, 106, 118, 120, 128, 129, 
131, 132, 135, 136, 140, 141 

Візантія 98
Вінервальд, передмістя Відня 9 
Вінніпег (Вінніпег) 22, 24, 129, 

137

Европа див. Європа 
Еспанія 126

Європа 10, 13, 24, 42, 73, 85, 
132

Женева 8, 131 
Житомир 8

Затурці, с. 8, 142 
Західноукраїнська Народна Рес

публіка (ЗУНР) 9, 10, 20, 21,
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121, 122, 130, 131, 136, 138, 
139,143 

Західноукраїнська Республіка 
див. Західноукраїнська На
родна Республіка (ЗУНР) 

Золочів 9
ЗУНР див. Західноукраїнська 

Народна Республіка

Італія 41, 51

Калка, р. 58
Кам’янець-Подільський 136 
Канада 5, 7, 10, 12, 22, 90, 121, 

129, 133, 134, 137, 139, 143 
Київ 3-5, 7, 8, 9, 11, 37, 39, 

135, 136, 141 
Киселин 129 
Клівленд 85, 88 
Клівленд див. Клівленд 
Коломийщина 130 
Краків 3, 8, 10, 140, 141 
Кременець 4, 130 
Кубань 134, 135

Литва 94
Лондон 61, 133, 138 
Луцьк 4, 8, 142 
Луцький повіт 142 
Львів 4, 7, 8, 10, 16, 28, 29, 74, 

75, 100, 129, 136, 138-141, 
143

Мазовія 8
Монастириська 9, 141 
Москва 36, 56, 70, 72, 79, 90, 

125, 132, 136 
Мюнхен 135, 137

Наддніпрянська Україна див.
Україна 

Неймаркт див. Ноймаркт 
Німеччина 133, 135 
Ноймаркт 7, 97, 99,101 
Норвегія 9
Нью-Йорк 3, 4, 64, 132, 134, 

140
Ню-Йорк див. Нью-Йорк

Оберстдорф 134 
Одеса 135, 138 
Острог 130

Паербах 10
Париж 96, 130, 131, 138 
Перемишль 3,139 
Переяслав 132 
Петербург 92, 133, 134, 136 
Петроград див. Петербург 
Північна Америка див. США 
Подєбради 76, 136 
Поділля 38, 133 
Полтава 130
Польща 5, 36, 38, 52-54, 61, 63, 

65, 70, 126, 128, 131, 132, 
136

Правобережжя див. Україна 
Правобережна Україна див. 

Україна
Прага 36, 94, 130, 132, 135, 

136, 140, 142 
Прованс 53, 57

Райхенау, Австрія 7, 19, 22, 24, 
25, 42, 43, 55, 64, 68, 69, 77, 
82, 88, 92, 93, 96, 104, 123 

Рига 10 
Рим 140
Річ Посполита 39 
Росія 10, 37-39, 53, 72, 77, 80, 

84, 138 
Румунія 52

Сибір 57 
Сколе 9
Станиславів див. Станіславів 
Станіславів 10, 104, 106, 138 
Стрий 107
Східна Галичина 19, 20, 143 
США 3, 4, 7, 10, 12, 31, 32, 42, 

62, 63, 65, 67, 68, 74, 83, 84, 
93, 96, 121, 123, 129, 131- 
135, 137-139, 143

Талерґоф, Австрія 9 
Тарнів 131 
Тернопільщина 9 
Торонто 4, 137
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Торчин 142 
Туреччина 132

Угорщина 54
Україна 3-8, 10-12, 15, 16, 19, 

20, 22-24, 26, 28, 35-41, 44, 
51-56, 59, 61, 66, 67, 71, 73- 
75, 78-80, 85-89, 91, 92, 
104-109, 111-113, 116, 121, 
124, 128-139, 141, 143 

Українська Народна Республіка 
(УНР) 9, 54, 131, 132, 136, 
138

УНР див. Українська Народна 
Республіка 

Урал 57 
УРСР 141

Федеративна Російська
республіка 132 

Філадельфія 3-6,10, 50, 64,
131, 134, 135, 137 

Фінляндія 136 
Флоренція 41, 133 
Франція 72, 138

Харків 141

Чехія 38, 49, 90, 99 
Чехо-Словаччина 136 
Чикаго 10, 42, 64, 68, 88, 93, 

124, 132, 135, 137-139

Чикаґо див. Чикаго 
Чікаґо див. Чикаго

Швайцарія див. Швейцарія 
Швейцарія 41, 133 
Швеція 9
Шікаґо див. Чикаго 

Austria див. Австрія 

Beigigue 97
Bruxelles див. Брюссель

Canada див. Канада 
Chicago див. Чикаго

Europa див. Європа 
Europe див. Європа

Neumarkt in Steiermark див. 
Ноймаркт

Podolie див. Поділля 
Przemysl див. Перемишль

Reichenau див. Райхенау

Ukraina див. Україна 
U.S. Amerika див. США

Wolyn див. Волинь



Вячеслав Липинський. 
Берлін, 1927 р.

Лист В. Липинського до 
О. Назарука. 

Райхенау, 19 березня 1924 р. 
(ЛНБ ім. В. Стефаника Н АН  

України, відділ рукописів)



Фундатори Українського Союзу хліборобів-державників. 
Сидять зліва направо: В. Липинський, П. Скоропадський, С. Шемет; 

стоять зліва направо: О. Скоропис-Йолтуховський,
Сава Крилан (Л. Сідлецький), А. Монтрезор, І. Лоський. 

Берлін, 1920 р.

М. Савур-Ципріянович -  особистий 
секретар та помічник В. Липинського



Обкладинка праці К. Пуласького 
“ Lipinscy herbu Brodzicz і herbu 

Gozdawa, monografia historyczno- 
genealogiczna” (Wieden, 1922)

Обкладинка праці В. Липинського 
“ Szlachta na Ukrainie”  (Краків, 1909).



Обкладинка праці В. Липин
ського “ Релігія і Церква в істо
рії України”
(Філадельфія, 1925)

Текст присвяти на форзаці книги 
В. Липинського “ Релігія і Церква 

в історії України” : 
“ Єго Ексцеленції Митрополито

ві Андрею гр[афові] Шептицько- 
му в доказ найглибшої пошани 

з проханням о ласкаву вирозумі- 
лість для цього світського твору 
про церковні і релігійні справи. 

Автор. VI. 1927. Neu-Finkenkrug 
b[ei] Berlin”



Обкладинка першого номера збірника “ Хліборобська Україна” 
(Відень, 1920)



Обкладинка праці В. Липинського 
“Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму”

(Відень, 1926)
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Осип Назарук, другий зліва. 
Північна Америка, 1920-ті рр.

Осип Назарук. 
Відень, 1915 р.
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