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зАрУбІжнА  УКрАїнІКА

УДК 930.253(71):[94:314.743](477)“1921”

Матяш Ірина

невІДоМІ лИсТИ МИхАйлА грУШевсьКого 
з бІблІоТеКИ ТА АрхІвУ КАнАДИ

У публікації подано листи Михайла Грушевського до редакції газети «Ук
раїнський голос» у Вінніпезі за травеньвересень 1921 р., які зберігаються у Біб
ліотеці та архіві Канади в Оттаві. Листи містять важливу інформацію про життя 
М. Грушевського в еміграції у Відні.

Ключові слова: М. Грушевський, П. Войценко, «Український голос», Канада, 
Він ніпег, Український соціологічний інститут, видання.

В публикации подано письма Михаила Грушевского в редакцию газеты 
«Ук раинский голос» в Виннипеге за майсентябрь 1921 г., которые хранятся 
в Биб лиотеке и архиве Канады в Оттаве. Письма содержат важную информацию 
о жиз ни М. Грушевского в эмиграции в Вене.

Ключевые слова: М. Грушевский, П. Войценко, «Украинский голос», Ка
нада, Виннипег, Украинский социологический институт, издания.

The publication have the letters to Mykhailo Hrushevskyi to the newspaper «Uk
ra inian Voice» in Winnipeg in MaySeptember 1921, which are stored in the Library 
and Archives of Canada in Ottawa. The letters contain important information about 
his li fe in exile in Vienna. 

Key words: M. Hrushevskyi, P. Voytsenko, «Ukrainian Voice», Canada, Winni
peg, Ukrainian Institute of Sociology, publications.

У сучасній українській історіографії достатньо уваги приділяється 
жит тю, діяльності та творчості М. С. Грушевського: підготовлено до слід
ження і монографії1, опубліковано добірки документів2, побачило світ 
11 то мів 50томного видання «Твори Михайла Грушевського» (Інститут 
укра їн ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
Ук раїни) та 4 томи серії «епістолярні джерела грушевськознавства» (Ук
раїнське історичне товариство; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України). Втім, у зарубіжних архівах можна виявити документи, 
які містять додаткову інформацію про життя і наукову діяльність видат
но го історика і громадськополітичного діяча. йдеться, зокрема, про пе
ріод еміграції (1919–1924) та фонд української громадської діячки Оль
ги Войценко з Вінніпегу в Бібліотеці та архіві Канади (MG 30 D 212). 
Скла довою частиною фонду є документи її чоловіка – управителя ви
давництва «Українського голосу» Петра Войценка. Так, у справі 12 (фай
ли 39–46) збереглося листи М. Грушевського з Відня до П. Войценка, 
від криті листи й звернення до українців у Канаді та США з текстами для 
пуб лікації з женеви (ф. 39), конфіденційні листи з пропозицією щодо 
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публікації оглядів та статей (ф. 40), копії листів, надісланих П. Войценком 
М. Грушевському впродовж 1920–1922 рр., квитанції на 200 доларів, ко
пії телеграми П. Войценка (ф. 42) та ін.

Відомо, що, залишивши Україну 1919 р., М. С. Грушевський пла
ну вав ство рити у нейтральній країні «український культурний центр на 
зра зок поль ського Раперсвіля, який би став базою для української куль
турної ро боти і для інформування Європи з питань українського жит
тя, історії та культури»3, зібрати бібліотеку, видавати інформаційні ви
дання та наукові праці. Міс цем осідку такої установи – Українського 
со ціологічного інституту – по пе редньо було обрано Швейцарію. Крім 
цент ральної установи в женеві, пе редбачалося відкрити філії цього інс ти
ту ту «міжнародного характеру» в кількох великих європейських містах, 
ство рити розгалужену систему наукових установ. Задумана М. С. Гру
шев ським інституція мислилася не в ос танню чергу як «українське пред
став ництво» в Європі, своєрідна фор ма народної дипломатії, покликана 
ре презентувати українство в світі.

Реалізація широко окресленої програми потребувала значних кош тів. 
За під рахунками вченого, максимально необхідна сума становила 1 372 000 
швейцарських франків, а мінімальна – 312 000. М. С. Грушевський спо
ді вався отримати деякі кошти від Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР на Паризькій мирній конференції, мав надію на матеріальну до
помогу американських організацій, кооперативів і культурних то ва
риств, розраховував також на персональні внески своїх знайомих, дру
зів, колишніх учнів. Намагаючись забезпечити план створення УСІ 
фі нансовою підтримкою, М. С. Грушевський активно виступав у пресі 
з по пуляризацією свого задуму і проханнями про допомогу.

Однак, зусилля не завжди давали позитивний результат. Серед пер
ших звернень логічними з точки зору Грушевського були прохання про 
ма теріальну підтримку з боку дипломатів, як з огляду на національне 
зна чення утворюваної установи, так і з міркувань особистої причетності 
до за снування української дипломатії як Голови Центральної Ради. Втім, 
у грудні 1919 р. доводилося констатувати: «…Голова паризької мі сії 
Сидоренко обіцяв підмогу з пресових фондів місії (10 тис.), але не ви
пов нив сеї обіцянки; я двічі умисно їздив в сій справі до мін[істра] за
гр[а ничних] справ Тем ницького4 й добивсь розпорядження про виплату 
з асігнованих місії фон дів 25 тис. фр., але се роспорядженнє дійшло до 
П арижа, гроші знов ро зійшлись і редакція ніяк не може добитись ви
плати сих грошей і вже ба чу й на них стратила надію. Взагалі на сю те
му методів розходування на ших народніх грошей за кордоном можна б 
ба гато писати – при инь ших обставинах, а зараз нема охоти. Коротко – 
про довженнє часописи5 в но вім році залежить від участи американських 
ук раїнців»6. У рамках заходів що до фінансового забезпечення діяльності 
інс титуту було проведено кілька мі тингів під егідою То ва ри ства опіки 
но вих республік Східної Європи, організовано лекцію про окупацію 
по ляками Галичини (М. С. Грушевський) та оприлюднено заклик (анг
лій ською і французькою мо вами) до європейських народів про захист 
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Галичини від польських звірств. Але всі зусилля показували, що фун
дація задуманого центру в же неві малоймовірна. Укладену в жовтні 
1919 р. з Дніпросоюзом уго ду про видання доволі значним накладом із 
істотним гонораром праць ук раїнських учених, які перебували в еміграції 
(Д. В. Антоновича, М. С. Грушевського, І. А. ФещенкаЧопівського, 
П. О. Христюка, М. І. Шрага та ін.), довелося в зв’язку з труд но ща ми 
реалізації друкованої продукції скоригувати: замість грошей М. С. Гру
шевський отримував 18% накладу виданих книг, тобто понад 15 тис. 
при мірників7. Частина накладу забезпечила фундацію бібліотеки УСІ 
шляхом обміну з книгарнями, бібліотеками, видавництвами, ор га
нізаціями, установами. Решту видань М. С. Грушевський намагався ре а
лі зувати задля забезпечення хоча б мінімальних коштів для прожитку.

У пошуках сприятливіших умов праці навесні 1920 р. учений із дру
жиною та донькою виїхав до Праги, за бравши бібліотеку і підготовлені до 
друку книги, а звідти наприкінці 1920 р. родина вирушила до Відня. Тут 
найважливішим напрямом ро бо ти УСІ залишалася видавнича діяльність, 
котра приносила хоч мізерні, але реальні кош ти для існування. За роки 
існування інституту на його ба зі було видано 12 наукових праць у 4х 
серіях: а) «інформаційній ін тер національній»: «Коротка історія України» 
М. С. Грушевського та «Ан тологія української літератури» з передмовою 
А. Мейє, укладена М. С. і К. М. Грушевськими (планувалося видати 
фран цузькою мовою «еко но міч ну географію України» І. А. ФещенкаЧо
півського); б) «загальних со ціологічних курсів та монографій»: «Генетич на 
соціологія» М. С. Гру шев ського, «Держава і соціалістичне суспільство» 
М. І. Шрага, «Тео рія нації» В. Старосольського, «Примітивні оповідання, 
казки та бай ки Африки та Америки» К. М. Грушевської; в) «соціальної 
історії Ук раїни»: «Замітки і матеріали до історії української революції» 
П. О. Хрис тюка; г) бібліографічній – систематичні покажчики: «Ук ра
їн ська соціологічна і соціалістична література за 1871–1920 рр.», «Ук
ра ї нознавство 20 ст.», «Праці М. П. Драгоманова» та ін. Невиданими за 
бра ком коштів і необхідністю враховувати попит на книги залишилися 
ру кописи М. С. Грушевського, К. й. Студинського, К. М. Грушевської, 
Д. В. Антоновича та ін. Ідея репрезентувати в світі українську куль ту
ру реалізовувалася в безкоштовному розсиланні видань (навіть у най
скрутніші часи) університетам, академіям, публічним бібліотекам Аме
рики, Канади, Німеччини, Польщі, Франції, Чехословаччини та ін.

Зниження попиту на книги, фінансова скрута, загострення цензурних 
утисків спонукали М. С. Грушевського до постійного пошуку засобів 
по рятунку інституту. Чи не останні надії щодо реалізації цих видань 
за сновник інституту пов’язував зі США та Канадою, систематично 
(іно ді занадто наполегливо) рекламуючи свою наукову продукцію і на
го лошуючи на потребі її придбати. Потенційним покупцям книг і жерт
водавцям систематично надсилали інформацію про видання УСІ – «дуже 
цінні і кожному українському фермерові цікаві книжки» із зазначенням 
різноманітних знижок (середня вартість одніє книги складала від 1 до 
4 до ларів США). Щиру допомогу надавав йому гро мад ський і церковний 
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діяч у Ньюйорку Василь Кузів. Та незначні кош ти, що їх вдавалося зі
брати пастору Кузіву, не задовольняли потреб УСІ8. М. С. Грушевський, 
ці нуючи сприяння сво го друга і благодійника, постійно шукав нові дже
рела фінансування. З управителем видавництва, заснованого 1910 року 
ук раїномовного канадського часопису «Український голос» Петром Вой
ценком, він познайомився саме завдяки В. Кузіву. Вченому імпонувала 
прихильність видавців до діячів УНР. Він сподівався на сприяння П. Вой
ценка в поширенні наукової продукції УСІ. Однак, фундатори ча сопису 
теж переживали не найкращі часи. «Початки “Українського Го лосу” були 
до неописання трудні. Редактори і друкарі працювали май же без платні. 
Декотрі навіть мешкали там, де працювали. Не раз бра кувало грошей 
на папір і чорнило, на опалення, світло і винаймання при міщення. Ці 
трудні часи продовжувалися десятками років», – зга ду вала одна із його 
співробітників Анна ФігусРалько9. Надіслані від «Ук раїнського голосу» 
кошти на адресу М. Грушевського свідчили швид ше про бажання 
допомогти вченому, а не про потребу і можливість при дба ти видання. 
П. Войценко неодноразово наголошував на тому, що канадські фермери, 
на жаль, не виявляють особливої зацікавленості запропонованими видан
нями, оскільки не мають зайвих коштів для купівлі книжок.

Опубліковані нижче листи свідчать про скрутний фінансовий стан 
родини Грушевських і відчайдушні спроби М. С.Грушевського знайти хоч 
якісь кошти на існування. Листи друкуються зі збереженням стилістики 
та орфографії оригіналу.
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Грушевського: лис ту вання Михайла Грушевського та Івана Джиджори / Укр. істор. 
тво та ін.; упо ряд.: С. Панькова, В. Пришляк. – К. [та ін.]: УІТ, 2008. – 552 с. – 
(епістолярні дже рела грушевськознавства; том. 4) та ін.

3 ІР НБУВ, ф. 1, № 26300, арк. 9.
4 Темницький Володимир (24.07.1879 – 26.01.1938) – правник, громадсько

політичний і державний діяч, журналіст, літератор. У січнілютому 1919 р. заступник 
міністра закордонних справ УНР в уряді В. Чехівського, у квітнісерпні 1919 р. – 
міністр закордонних справ УНР в уряді Б. Мартоса.

5 йдеться про часопис «Борітеся – поборете!».
6 Бібліотека та ар хів Канади, фонд О. Войценко, MG 30 D 212.
7 Потульницький В. А. Наукова діяльність М. С. Грушевського в еміграції (1919–

1924 рр.) // Укр. істор. журн. – 1992. – № 2. – С. 50.
8 Див.: Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва // Укр. історик. – 

1995. – Чис. 1/4. – С. 190–203.
9 ФігусРалько А. Українська Канада / упоряд., авт. передмови М. С. Тимошик. –   

2е вид., змінене й допов. – К.; Вінніпег, 2003. – С. 103.

лИсТИ М. грУШевсьКого 
До реДАКцІї «УКрАїнсьКого голосУ»1

№ 1
З ЛиСТА М. ГРУШеВСьКОГО ДО РеДАКЦІЇ «УКРАЇНСьКОГО ГОЛОСУ»

20 травня 1921 р., м. Відень

«Недавно проф. Старосольський2 згадував на своїх викладах, як він 
з пок[ійним] Косевичем3 переконав пок[ійного] визначного соціолога 
Л. Гумпльовича4, що українці як і поляки являються нацією – чо го 
їм той відмовляв, а то показавши йому сю історію УкраїниРуси і по
знайомивши з її змістом. Нашим неприятелям се дуже приємно, що ся 
книжка зникла. Денікінці в Києві в 1919 р. забрали й спалили останні 
(не комплєктні) примірники, які там були в книгарнях, був се їх «тріумф 
над українською ідеєю».

Боюсь, що без помочи Америки сеї книги не вдасться видрукувати, 
принаймні дуже довго, якби в Америці забезпечити дорогою передплати 
1000 примірників, то книгу б можна було передрукувати. На оден рік 
зі брати передплату на 8 томів неможливо, але якби розділити се на три 
ро ки, то мабуть се могло б піти. По теперішнім цінам можна б росписати 
перед плату на 2 $ USA за том, з чого 5% на пересилку і 15% тим книгарням 
чи ре дакціям, які прийматимуть передплату…».

Бібліотека та архів Канади, фонд Ольги Войценко MG 30 D 212, Volume 12 
Листи М. Грушевського, File 43.
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№ 2
30 травня 1921 р., м. Відень, XIX Hofzeile 27, Tschetsehel

Високоповажні земляки!
Так як минуло було вже два місяці від мого листа, котрим я просив ви

слати бодай частину грошей за замовлені книжки, то мовчання Ваше ме не 
дуже здивувало. Отже я писав Вам, що сі книги стали моїм майже оди
ноким джерелом прожитку, отже коли Ви вже схотіли мені помогти в їх 
роспродажі – за що я Вам дуже вдячний, то думав я, зробите Ви так, аби 
та поміч була для мене ефективніша. Тим часом два місяці як я Вам пі слав 
книги, витратив гроші на пересилку – і от сьогодні дістаю від Вас лис та 
з 27. ІV, де пишете, що д[обродій] Войценко5 виїхав на кілька тиж нів, а як 
приїде, то гроші пішле і т. д. Даруйте, дорогі земляки, але ж хіба не відчуває те 
того тяжкого положення, в котрім я й [плані] в моїм по ло жен ню, стратив ши 
все в боротьбі за Україну і опинившись на чужині без уся кого забезпечен
ня, а не хотячи вирощуватись за всяку ціну до дому, ка пі тулювати перед 
ни ніш німи панами ситуації, звертаюсь до Вашої по мо чи, і Ви нарешті, по 
дов гім мовчанню відізвались прихильно – а тепер зно ву морите мене таким 
сугубо формалістичним відношеннєм!... Пов то ряю, я дуже Вам вдячен за 
Вашу охоту мені помогти, але прошу не де пре ціонувати6 сеї Вашої охоти 
такими проволочками, протяганнями, від мов чуваннями і т. д. Думаю, що 
книги Ви вже одержали, але в котрім ра зі во ни вже на місці, і коли Ви ще 
не пі слали мині грошей, то дуже про шу пі слати негайно, зараз, по післаним 
Вам рахункам, і прошу зробити лас ка во все можливе, щоб ширити і дальше 
за бирати від мене книги в як шир ших розмірах, аби підтримати і мене пер
сонально і всю нашу роботу для Вітчизни.

Провіривши по почтовій книзі я переконався, що деклярації були на
писані зовсім вірно; тільки що не поставлено скількости примірників і ці
ни в австр. валюті – бо того Ви мені не казали робити. Думаю, що коли Ви 
ді стали другу мою деклярацію, то книги Вам видали. На всякий випадок 
по силаю деклярацію одну спільно на все вислане. Але на будуче – чи 
не могли б Ви самі робити таку деклярацію, на підставі тих дат, які Вам 
уді лятиму, а подписані invoice7 міг би Вам посилати квотно – щоб чогось 
знов не забракло, при нинішніх змінах у формальностях, які трапляються 
так часто? Посилаю Вам на всяк випадок перелік підписа ний і {вважю} 
а що до передплатної висилки додаю такі пояснення.

Було післано Вам:
2.IV    15 пачок, в них Христюка8 Іст. укр. револ. ч І9  150 прим.,  по 10 шт.
–         17 пачок Груш. Всесвітня іст. І10              150   –         по 9
–        19 пачок Груш. Культ. рух11                      150   –         по 9
4. IV   22    –     Груш. Іст. України12               150              по 7
5. IV   13    –     Груш. Про старі часи13              150              по 12
12. IV 20    –     Христюк Іст. револ. ч. ІІ14              150              по 7 і 8
13. IV 15    –     Груш. ілюстр. історія15              150              по 2
14. IV 30    –     Груш. Всесвіт. іст. ІІ16               150              по 5
      209 пачок                 1200 прим.
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Щодо записей до Вас я просив написати мині умови точнійше, скіль
ки я буду діставати і то згори, щоб не було непорозумінь.

До одержання я не буду ще посилати. Ціню добрі відносини з Вами 
дуже, і не хотів, щоб були між нами якісь квиси17. Хотів би Вашої помочи 
до моєї політичної й видавничої роботи, бо ще довго мабуть не буду ма ти 
иньшої помочи в тім, як з Америки – а з ними, американськими хлоп чи
ками, дуже трудно дійти до спілки. Якось усе вони так обставляють спра
ву, наче не відчувають нашого положення – бо не [почуваю] аби хотіли 
вони його використати.

Рахунки мої на книги, числом три, Ви, сподіваюсь, дістали, всього 
з кош тами експедиції, належить 624,50 $ USA – в рахунку № 3 я помилив
ся на три долярі, як Ви певно самі завважили (шістьсот двадцять три дол. 
60 цен.). Ще раз прошу не задержувати вислання сум. В фунтах се буде 168 
фунтів і 10 міл. перевести або в фунтах або в долярах USA бо … потрібно!

З щирим привітом                      М. Грушевський
[…] тут деталі, які книги вислати
Бібліотека та архів Канади, фонд Ольги Войценко MG 30 D 212, Volume 12 

Листи М. Грушевського, File 43.

№ 3
3 червня 1921 р., Фьослау, Sohlumberger st. 26

До хв. Ред[акції] «Україн[ського] Голосу», Вінніпег

Високоповажні земляки!
Нині одержав я від вас 5 дрифтів18 на суму ₤ 109 515 а 16 з листом 

з 31. V. По одержанню сих грошей постараюсь їх розділити по найкращо
му розумінню на матеріальну і культурну поміч і політичну роботу в ко
ристь наших братів і Вас про ужиття їх в своїм часі сповіщу.

Про гуцул[ьський] комітет дістав прикрі вісти, і саме викінчив об
ширний лист до його. Велика сума грошей вислана для нього на ру ки 
п. Стоцькому19 розбудила апетит і наша «Інтелігенція» повела кам па нію 
против гуцулів, щоб узяти розділювання допомоги у свої руки. Т. жу
ковський, бувши там, постарався полагодити відносини. Але за гальні збори 
мали необережність вибрати до відділу гуцулівселян, а до Конт[рольної] 
Комісії інтелігентів, і ті невдовзі знову посварились з Від ділом, почали 
писати на його до Стоцького, а той замкнув гроші. Я те пер пишу їм, 
щоб скликали нові загальні збори, які б призначили спе ці альну розвідну 
комісію, розібрали справу, чи перебрали потвердили до теперійшній виділ: 
контр[ольну] комісію, та написали б п. Стоцькому, щоб переслав решту 
грошей, як собі того бажають. Не знаю, що з того буде.

Прикро мині, що не вислали досі грошей за післані Вам книги та ще 
й пишете, що вскорі пришлена «дещо грошей на рахунок». Я ж Вам зро
бив такий опуст максимальний, який можливий тільки при прода жі на го
тів ку і Ви мині обіцяли всі гроші зараз прислати, а тепер, по 3х мі сяцях, 
обі цяєте тільки «дещо на рахунок». Се не порядок, товариші па нове, і так 
не йде, не кажучи вже, що сі книжки мій єдиний ресурс. Те пер і я не звід
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ки не маю ніякого прибутку ні заробітку. Прошу Вас як най ско рі ше при
слати, та обдумайте способи щоб забрати від мене і решту сих книг.

Ваш щиро прихильний                    М. Грушевський
Бібліотека та архів Канади, фонд Ольги Войценко MG 30 D 212, Volume 12 

Листи М. Грушевського, File 43.

№ 4
19 червня 1921 р., Фьослау, Hans Reim

Шановний Добродію!
Минуло вже два місяці відколи одержав я Вашого листа з 5. V, де Ви 

обі цяли за тиждень вислати гроші й залагодити інші справи, та й досі не 
маю тих грошей, і се мене ставить в трудне становище і взагалі дуже сум
но настроює. Одержавши Ваше замовленнє, по котрому Ви зараз обі ця
ли мені вислати гроші, скоро прийдуть книги, і подавали ріжні на дії на 
даль ше, я вповні покладався на Ваше слово як на представника на род ної 
інс титуції і не думав, що Ви мене будете так водити і годувати про  во лоч ка
ми. Будь ласка, коли не налагодили і не вислали грошей, то ви шліть не гай
но, аби у мене не лишалось гіркого «американского» не сма ку, і я не му сів 
прилучати свого голосу до тих, які нарікають на сі «аме  риканські норови».

Коли я звертаюсь з пропозиціями в справі книг, видань і т. п. до на
ших земляків в Спол[учених] Дер[жавах]20, вони вказують, що міс це ві на ші 
робітники се така верства яка дуже мало відчуває потребу в книжці і взага лі 
дуже мало живе своїм національним життям, не так як ка над ське селянст во. 
І мині справді здається, що укр[аїнська] колонізація Ка нади може і повин
на відограти без порівняння більшу ролю ніж яку ві дограє зараз. Наше 
культур не українське життя, як я здається писав уже Вам, переживає велику 
кризу, коли ми не дамо [перерватися] на шої національної творчости в сих 
трудних часах – як напружують свої сили Росияне, Вірмени, жиди, всі інші 
народи, се бу де великою ко рис тю, коли вона переветься – се буде великою, 
болючою шко дою для на шо го національного життя. І в тім, канадійські ук
раїнці по вин ні дуже до по могти тепер – щоб потім не жалкувати гірко.

До україн[ських] часописей в Спол[учених] Дер[жавах] про […] ко
рес понденцій не писав.

В очікуванні скорого полагодження моїх справ і вперед дякуючи за 
труд зістаюсь

З щирою прихільністю                         М. Грушевський
Бібліотека та архів Канади, фонд Ольги Войценко MG 30 D 212, Volume 12 

Листи М. Грушевського, File 43.

№ 5
24 липня 1921 р., м. Відень, Kirchengasse 41

До Редакції «Укр[аїнського] Голосу»
Високоповажні Панове!

До нинішнього дня я так таки й не одержав від Вас грошей за книги, 
пі слані Вам в квітні, за котрі Ви обіцяли вислати всі гроші зараз по одер
жанню.
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На пригадки з початку я дістав відповідь, що нема д. Войценка, по
тім, що він вертає, потім д. Войценко повідомив мене, що він вернув і ви
си лає гроші. І от минає місяць, а тих грошей все таки нема!

Шановна Редакціє, Дорогі Земляки! Невже ж Ви не відчуваєте всеї не
від повідности такого поведення, супроти мене – такого ведення справи вза
галі, я скажу! Та се не тільки національна інституція в відносинах до по
важаного нею громадського діяча, а перша ліпша солідна кунсецька фір ма 
не позволить собі так ставитись супроти якого будь клієнта! Чи ж ду ма єте, 
що національна інституція може легковажити своє слово, свої зо бо в’язання? 
Шановні Панове! Ми – се між нами – дивимося завсігди на Аме рику, 
спеціально на Канаду, як на наш резерв, де виховується со лід ність, куль
турність, порядність, все, що так цінне в життю і зможе ко лись нам придатись 
для Великої України! Сумно буде, як на взірцях нац. інс титуцій прийдеться 
розчаровуватися в таких надіях. Ви ж повинні бу ти взірцем і прикладом!

Щиро відданий                     М. Грушевський
Бібліотека та архів Канади, фонд Ольги Войценко MG 30 D 212, Volume 12 

Листи М. Грушевського, File 43.

№ 6
30 вересня, 1921 р., м. Відень, Kirchengasse 41, Pension

До «Укр[аїнського] Голосу» в Вінніпег

Високоповажані Панове!
Сьогодні – після чотирьохмісячного абсолютного мовчання – дістав 

я на решті Ваші листи з 7 і 8.ІХ і переказ на $ 50. Дуже се маленька квота і Ва
шої первісної обіцянки – зараз по одержанню книжок прислати всі гро ші – 
я властиво повинен би з Вами за все сваритись на добре. Але при знаюся, що 
все таки трохи відлягло мені від серця і від тої малої квоти і Ва шої обіцянки 
не пізнійше 10.Х післати всі гроші. Не так страшно пе ред зимою, та і на 
душі лекше. Бо признаюсь, що вже чорні підозріння пі діймались в мені 
супроти такої вашої мовчанки. Я вже [якось] вважав [за оден] з українських 
національних філярів21 в теперішній – а тут при хо дилось думати, яких же 
способів ужити против свого філяра, щоб зму сити до сповнення такого еле
мен тарного, купецького обов’язку! Гір ко се, ви Панове, бо признаюсь, що 
в ни нішній крізі мене лякає не по літична сторона (я вважаю, що політично 
ми дуже виграли!), як куль турна і моральна: несовістність, несолідність, 
лег ко душність, яка ви явилась в нашій інтелігенції і навіть в народі та 
нагадує то го цигана, «що якби був царем, то вкрав би 100 рублів і втік би»! 
З сею страш ною бі дою я буду боротися скільки сили!

І так буду ждати після 10.Х решти грошей. Тільки нащо Ви пе ре во
дите в $ здається канадійських? Наш же рахунок в долярах U.S.A, ка
на дійські доляри мені прийдеться перечисляти на U.S.A зі шкодою для 
Вас, бо канад[ські] $ тут на біржі не мають курсу, торгують ними «з віль
ної руки». Коли не можете переводити на $ U.S.A, то може краще на £? 
А зрештою обрахуємось. От сумно, що Ви кажете, що книга у Вас іде 
слабо. А др. Сіменович22 мині колись то писав, що тільки наші кана дій ські 
фермери ще й купують книжи, а робітники в Сп[олучених] Д[ержавах] 
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зовсім ні! Се ду же небезпечно для нашого культурного життя і вимагає 
агітації. Адже До ячек23 видає для когось книги і хтось їх купує?

ІІІ книжки Іст[орії] Револ[юціії] Христюка24, Лозинського25 про Га ли
чину26 і своєї Соціології27, що виходить незадовго, вишлю Вам не так ба
га то, а по троху, коли обіцяєте прислати гроші по одержанню. Але перше 
ви рівняйте все за попереднє. Чи не заплатили б за кількох комплєктів. 
«Бо рі теся – поборете »? Там же багато цікавих статей! Вийде також скоро 
кни га Старосольського28. Добродію Войценкови прошу переказати мою 
сер деч ну кондалєнцію з приводу його родинного нещастя!

In politicis29 не пишу, не стає часу – сиджу над історією нашого ко
лиш нього руху – з нагоди недавнього ювілею Др[агоманова]ва30.

Отже, будьте ставні, і всього добра!         Ваш М. Грушевський
Бібліотека та архів Канади, фонд Ольги Войценко MG 30 D 212, Volume 12 

Листи М. Грушевського, File 43.

1 «Український голос» – найстаріший україномовний часопис, заснований 
1910 р. у Вінніпезі (Маніто ба, Канада) як періодичне видання Української видавничої 
спілки «Тризуб». Виходить раз на тиждень. Видавався на кошти української громади. 
З 1927 р. орган Союзу українців самостійників (СУС), певний час був неофіційним 
друкованим органом Ук раїнської грекоправославної церкви в Канаді, видавав як 
додаток «Вісник УГПЦК». З 1996 р. вміщує частину матеріалів англійською мовою.

2 Старосольський Володимир (8.01.1878, Ярослав, нині Польща – 25.02.1942, 
Маріїнськ, нині Кемеровської обл., РФ) – громадськополітичний діяч, соціолог, те о
ре тик права, адвокат. Дійсний член НТШ (з 1923 р.). Доктор права (1903). Навчався 
у Краківському, Львівському та Віденському університетах. З 1914 р. – член Головної 
української ради, Бо йової управи УСС, Союзу визволення України. 1918 р. – 
член Українського ге не раль ного військового комітету. 1919 р. – товарищ міністра 
закордонних справ УНР. З 1921 р. в еміграції, викладав в Українському вільному 
університеті та Українській гос по дар ській академії в Подєбрадах. З 1927 р. у Львові, 
працював як адвокат. 1939 р. – про фесор Львівського державного уні верситету 
ім. І. Франка, згодом репресований ра дянською владою, помер на за сланні. Автор 
праць з соціології, історії та права.

3 Косевич Євген (1876, Галичина – 1914, Львів?) – український громадський та 
по літичний діяч, адвокат. Один з засновників і співробітник журналу «Молода Ук
раїна» (1900–1903); один із засновників Української соціалдемократичної партії.

4 Гумпльовіч Людвік (9.03.1838, Краків – 19.08.1909, Ґрац, Австрія) – польський 
со ціолог, правознавець. Закінчив Краківський університет. З 1882 р. професор уні
верситету в Ґраці. Один з засновників польської соціології, представник со ці о ло гіз му.

5 Войценко Петро (1882, с. Завалє, нині Снятинського рну ІваноФранківської 
обл. – 15.09.1956, Вінніпег, Манітоба, Канада) – громадський діяч, видавець. У Ка на
ді – від 1898 р., вчителював. З 1913 р. працював у видавництві «Український голос» 
у Він ніпезі, очолював його до своєї смерті. Активний діяч багатьох українських ор
га нізацій у Вінніпезі, зокрема Союзу українців самостійників.

6 Депреціонувати (від пол. deprecjonować, фр. déprécier) – применшувати зна
чення, знецінювати.

7 Invoice (англ.) – рахунок, накладна.
8 Христюк Павло (1880, станиця Єлисаветградська, нині Краснодарського краю, 

РФ – 28.09.1941, табір «Севвостлаг», нині Магаданської обл., РФ) – український ко
оператор, політичний діяч, публіцист. Член Української Центральної Ра ди. Ге не раль
ний писар у складі першого Генерального секратаріату УНР. З січня 1918 р. – міністр 
внут рішніх справ, з лютого – Державний секретар УНР. 1919 р. – то вариш міністра 
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внутрішніх справ в уряді І. Мазепи. З 1919 р. – на еміграції у Відні, був членом 
«закордонної делегації» УПСР та співредактором журналу «Борітеся – по бо рете!». 
1923 р. повернувся в Україну. 1931 р. заарештований за справою «Українського 
Національного Центру» і засуджений до ув’язнення. Автор праць з історії революції 
в Україні.

9 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917–
1920 рр. – Ві день, 1921. – Т. 1. – 152 с. – (Українська революція. Розвідки і матеріали; 
кн. 1 / Укр. соціолог. інт).

10 Грушевський М. С. Всесвітня історія в короткім огляді: приладжена до програм 
вищих шкіл і вищих класів шкіл середніх. – К.: Вид. Дніпр. Союзу Спожив. Союзів 
України «Дніпросоюз», 1920. – Ч. 1.

11 Грушевський М. С. Культурнонаціональний рух на Україні в ХVІ–ХVІІ віці. – 
2е вид. – Б. м.: Вид. Дніпр. Союзу Спожив. Союзів України «Дніпросоюз», 1919. – 
[2], 248 с.: іл.

12 Грушевський М. С. Історія України приладжена до програми вищих початко
вих шкіл і низших класів середніх шкіл. – К.; Відень, 1920. – 216 с.

13 Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України: (Для 
першого початку). – Вид. 6те. – Відень: З друк. Вальдгаймеберле акц. тов., 1919. – 
119 с.: іл., фот.

14 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917–
1920 рр. – [Прага], 1921. – Т. 2. – 204 с. – (Українська революція. Розвідки і матеріали; 
кн. 2 / Укр. соціолог. інт).

15 Грушевський М. Ілюстрована Історія України. – К.; Відень: Вид. Дніпр. Союзу 
Спожив. Союзів України «Дніпросоюз», 1921. – 575 c.: іл., табл., карт.

16 Грушевський М. С. Всесвітня історія в короткім огляді: приладжена до програм 
вищих шкіл і вищих класів шкіл середніх. – К.: Вид. Дніпр. Союзу Спожив. Союзів 
України «Дніпросоюз», 1920. – Ч. 2. – 270 с.: іл.

17 Напевно, квиси означає непорозуміння (від фр. quiproquo).
18 Дрифт (від англ. draft) – чек, вексель.
19 СмальСтоцький Степан (8.01.1859, с. Немилів, нині Радехівського рну 

Львів ської обл. – 17.08.1938, Прага) – український ученийфілолог, педагог, куль
турний і громадськополітичний діяч у Буковині. Закінчив Чернівецький (1882) та 
Віденський (1885, доктор філології) університети. Професор Чернівецького уні вер
си тету (1885–1918), Українського вільного університету в Празі (з 1921 р.). Дійсний 
член НТШ (з 1899 р.), ВУАН (з 1918 р.). Один з лідерів українського національного 
ру ху в Буковині, співзасновник багатьох українських товариств. Посол до Бу
ковинського сейму (1892–1911), депутат австрійської Державної ради у Відні (1911–
1918). 1919 р. посол ЗУНР у Празі. Автор мовознавчих і літературознавчих праць.

20 Сполучені Держави – Сполучені Штати Америки.
21 Філяр (від пол. filar) – оплот, стовп.
22 Сі менович Володимир (1859, Бучач, нині Тернопільської обл. – 1932) – ук ра їн

ський громадський діяч у США, лікар, брат О. Кисілевської. Від 1887 р. – у США, був 
редактором тижневика «Америка» в Шенандоа, організатором кооперативних крам
ниць у Пенсильванії, активним діячем Українського народного союзу. З 1892 р. у Чі
каго, де закінчив медичні студії. Голова Просвітної комісії Українського на род ного 
сою зу (1912–1914), головний редактор тижневика «Україна» в Чікаго (1930–1932).

23 Доячек Франк (29.02.1880, Влашім, нині Чехія – 20.04.1951, Вінніпег, Ма ні то
ба, Канада) – канадський видавець і підприємець чеського походження. У Канаді від 
1903 р. 1906 р. відкрив у першу в Канаді Руську книгарню у Вінніпезі (1920–1984 – 
Українська книгарня і накладня). Пізніше відкрив магазини в інших містах Канади. 
Власник української газети «Канадійський фармер» (1913–1927, з 1932). Видавав та 
розповсюджував книги та періодичні видання різних етнічних громад Канади.

24 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917–
1920 рр. – [Прага], 1921. – Т. 3. – 160 с. – (Українська революція. Розвідки і матеріали; 
кн. 3 / Укр. соціолог. інт).
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25 Лозинський Михайло (1880 – 23.10.1937) – український політичний і дер жав
ний діяч, публіцист. 1918–1919 рр. входив до складу Української національної ради 
ЗУНР – ЗО УНР. З лютого 1919 р. – керуючий справами державного секретаріату за
кор донних справ ЗУНР, член української делегації на Паризькій мирній конференції. 
З 1921 р. на еміграції, професор Українського вільного університету в Празі (1921–
1927). 1927 р. очолив кафедру права в Інституті народного господарства в Харкові. 
1930 р. заарештований, відправлений в заслання, згодом розстріляний. Автор праць 
про український національний рух в Галичині.

26 Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. – [Відень], 1922. – 228 с. – (Ук ра їн
ська революція. Розвідки і матеріали; кн. 5 / Укр. соціолог. інт).

27 Грушевський М. С. Початки громадянства (генетична соціологія). – Відень, 
1921. – 129 с.

28 Старосольський В. Теорія нації / Укр. соціолог. інт. – [Відень: Загран. бюро 
і склад вид. в Відні], 1922. – 144 с.

29 In politicis – у справах політичних (лат.).
30 Грушевський М. С. З починів українського соціалістичного руху: Михайло 

Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. – Відень, 1922. – 212 с.
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(за матеріалами листування о. Теофіла горникевича 
та євгена зиблікевича)

У публікації вперше подано частину листування українського цер ков но го 
та громадського діяча, історикаархівіста Теофіла Горникевича з за снов ником 
Східноєвропейського дослідного інституту імені В. К. Липинського у Фі ла дель
фії (США) Євгеном Зиблікевичем, яке стосується збереження ар хів ної спадщини 
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