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УКРАЇНСЬКІ ДІЯЧІ В ЗЕМСТВАХ

I

Одно з найвидатніших явищ у суспільному, економічному й куль
турному житті України кінця 19 і початку 20 століття — земське 
самоврядування — мало відоме серед сучасних широких українських 
кіл. Здебільшого поширювано неправдиву, перекручену уяву про 
нього, а також і про справжню Україну. Неправдива інформація утво
рилась внаслідок певної тенденційности. Клясовий підхід, станові 
антипатії демократів до шляхетства не дозволяли об’єктивно поста
витись до діяльности земства, як і до більшости інших важ ливих 
питань.

Об’єктивна оцінка земства і діючих в ньому сил може стати в 
пригоді, коли, позбавившись засліплення шкідливости «догматами», 
заходимось шукати придатних форм і засобів для поновлення і роз
витку України — за дружнім співробітництвом усіх станів і клясів, 
всіх творчих конструктивних сил нашого народу.

Обминаємо тут земства Київської, Подільської і Волинської губ.
— через те, що запроваджені вони там з  обмеженими «правами і зву
женою компетенцією надто пізно — напередодні першої світової 
війни. За короткий час правобережні земства не встигли ще надбати 
визначеного обличчя, набути певних традицій; до того соціяльні і на
ціональні співвідношення на Правобережжі, де помітну питому вагу 
мали земельні латіфундії польських маґнатів, істотно відрізнялися 
від земств на Лівобережжі і в Степу.

«Земство панська установа, в земстві сидять дворяни-землевлас- 
ники і розмовляють по-російському» — така трафаретна наліпка 
і таке «клясово витримане» тавро наперед вирішузали, якого погляду 
на земство потрібно триматися правовірним марксистам і демократам;
— природно, негативного, зневажливого або ворожого, тай усе!

Оскільки ж  вірні такі погляди й пересуди?
Для безстороннього освітлення цього п.ггання — доводиться насам

перед схарактеризувати персональний склад, діючі сили земських 
установ.

Щодо станового складу, то в земстві поруч з поміщиками-дворя- 
нами репрезентовані були також селяни-хлібороби і т. зв. «різно
чинці», представництв яких становило мало не половину цілого скла
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ду земських гласних, ще забезпечувало народний напрямок діяль
носте земств, завдяки тому, що дворянська курія не була одно
манітна щодо національних і соїціяльно — політичних поглядів. Укра
їнські дворяни поділялися на різні табори і партії, як і перебували 
в стані хронічної, іноді гострої боротьби. Помітна кількість дворян 
засвоювала погляди просто таки воржі для шляхетського стану; так, 
наприклад, в Зіньківському повіті на Полтавщині знаходимо ціле 
дворянське гніздо револкщіонерівчнародовольців: Присецьких, Гор- 
бачевських, Селіхових, Богомольців, з яких І. М. Присецький, від
бувши заслання до Сибіру, придбав широко відоме ім’я демократично- 
радикального земського діяча. І. Присецький фактично керував Зінь- 
ківським земством, як  лідер демокр. земської групи. Ж иттям своїм 
заплатили за  революційний демократизм чернігівський дворянин Д. 
Лизогуб, що офірував на користь революційної партії «Народна Воля» 
свій маєток цінністю близько 200 тисяч карб, золотом, і брат маршал- 
ка Миргородського дворянства, В. Малинка; обох їх повішено цар
ським урядом як  активних діячів партії «Народна Воля». Такої ж  
кари зазнала за  участь в терористичному акті 1 березня 1881 року 
(вбивства царя Олександра II) Софія Перовська, дочка царського се
натора і правнучка Гетьмана України К. Розумовського.

II

Радикалізм і національно-українські почуття здавна -панували се
ред помітної частини над д ніпрянського дворянства. Революційний 
рух декабристів охопив значну кількість українського дворянства. Не 
випадково поет-декабрист, К. Рилєєв, повішений разом з С. Му- 
равьовим-Апостолом, вибирав для вольнолюбних поетичних творів сво
їх  сюжати з української історії. Ш анування пам’яти декабристів пере
творилося в традицію вільнодумства, що, наприклад, проявлялося в 
Миргородському повіті серед дворян, зв’язаних з декабристами С. і І. 
Муравьовими-Апостолами. Здавалося, приглушений дзвін із спусті
лого палацу їх  в с. Хомутці невпинно нагадував про вільнолюбні праг
нення загиблих господарів.

Українські почуття українського дворянства природне, неминуче 
явиче, що виникало з голосу крови — з  походження від української 
старшини, від українського козацтва, з оточення національною сти
хією, з історичних традицій. Незгубні впливи залишив наш геніяль- 
ний поет Т. Ш евченко по всіх тих повітах і шляхетських родинах, 
де гостював. Не зникли безслідно і настрої, властиві гурткам, що існу
вали 100 і більше років тому, як  напр. Новгород-Сіверський гурток 
українських патріотів, що налічував близько 20 осіб, з того числа
— Полетику, Лобисевича, Худорбу, національні настрої і почуття 
яких характеризую ться тим, що, як безперечно встановив історик 
України О. П. Оглоблин, автором українсько-патріотичної «Історії 
Русів» був один із членів того гуртка. А таких гуртків, хоч і менш 
відомих, чимало було на Україні, напр. миргородський український
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гурток, що виник внаслідок гостювання Т. Ш евченка в Миргородсько
му повіті у поміщиків П. Шершевицького і Л ук’яновича. Зрозуміло, 
національнонполітичні настрої і орієнтації українського ш ляхетства 
не були однакові, а залеж али від часу, політичних обстанов, від родин
них традицій, виховання, від гостротл почувань окремих осіб. Україна 
велика і не дивно, що репрезентовані в ній різні українські напрямки 
і орієнтації.

Характерною рисою більшости нащадків української козацької 
старшини, що відбивалася на суспільно-політичній позиції земства, 
слід визнати майже постійну опозицію до царського уряду. В цьому 
виявлялася своєрідна українська «земщина» з  властивою для неї 
ворожнечою до російської бюрократичної «оприччини». Поруч з та
кою фрондою серед українського дворянства позначалося визнання 
певної амбітности — своєї вшцости від іншого, дарованого за служ 
бу, «жалованого» російського дворянства. Така аристократична гор
довитість українського шляхетства походила з того, що не забувало 
воно походження свого від лицарства козацького, від старшини україн
ської. От напр, миргородський поміщик О. І. Смагин, що по жіно
чій лінії походив від гетьмана Данила Апостола, насміхаючись з 
хвастощів зайшлого до Полтавщини «жалованого» російського дво
рянства, іноді, нібито ненароком, згадував про своє справді ш ля
хетне походження. Спостережливий талановитий письменник, А. .Че
хов, що бувало гостював у О. Смагина, підхопив цю рису свого при
ятеля і зафіксував її у жартівливому написові на подарованій йому 
книжці своїх творів: «Гетману Малороссійскому А. И. Смагину — 
А. Чехов».

По різному проявлялися національні почуття українського дво
рянства: К. Скаржинська присвятила своє ж иття на влаштування за 
власні кошти музею української старовини в Лубенському повіті. 
Відомий по всій Україні .Чернігівський музей улаштовано заходами 
і коштом В. Тарновського. Товариство ім. Т. Ш евченка у Львові отри
мувало щедрі датки від полтавської дідички Е. Милорадович, уро
дженої Скоропадської. В кожній губернії України знаходимо блискучу 
плеяду висококультурних, талановитих представників українського 
дворянства, які працювали в різних галузях громадсько-культурної, 
наукової, літературно-мистецької і політичної діяльности. Для ілю
страції мусимо подати короткі відомості за  добу з початку 1880 років 
і до 1917 року про декілька осіб, добре відомих старшим наддніпрян- 
цям. В Чернігівській губ.: 1. — Гетьман П. Скоропадський. 2. — І. Пет- 
рункевич, видатний прогресивний земський діяч, талановитий оратор, 
невтомний у боротьбі з царським урядом за поліпшення народного доб
робуту, за поширення громадських прав, за конституцію; царський уряд, 
вважаючи І. Петрункевича за  небезпечного для себе, заслав його в 
1879 році до глухого міста Галича; в 1886 році, коли Петрункевич 
повернувся з Галича, за розпорядженням Київського генерал-тубер- 
натора виселено його за межі .Чернігівщини й України; дальш у ді
яльність І. Петрункевич переніс до Тверської губ. де зазнав дальш их 
утисків уряду. 3. — О. Ф. Ліндфорс, брат Софії Ф. Русової, видат
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ний земський діяч; про нього І. Петрункевич писав: «блискучий офіцер 
Гвардії, мировий посередник першого -призову, що ретельно боронив 
інтереси селян і за те примушений податись до димісії, київський 
адвокат, радикал, з  великою освітою і величезним ораторським да
ром». 4. — О. Карпінський — піонер конституційного руху, разом з
І. Петрункевичем очолював земську опозицію, голова губ. земської 
управи. 5. — І. Рашевський, художник, директор музею В. Тарнов- 
ського, губ. земський «гласний». 6. — О. Тищинський, голова Черні
гівської зем. управи, організатор дешевого кредиту для селян, член 
Чернігівської української громади. 7. — Н. Константинозич, 'прогре
сивний земець, сполучав велику практичну працьовитість з ентузіяз- 
мом боротьби за земські ідеали, в 1883—86 рр. голова губ. земської 
управи. 8. — В. Хижняков, відомий письменник, дослідник Чернігів
ської старовини, голова губ. земської управи. 9. — О. Шликевич, го
лова Козелецької земської управи, член української громади в Пе
тербурзі, відомий економіст-статистик, що склав ґрунтову мапу .Чер
нігівщини, автор цікавої історичної розвідки про причини закріпачен
ня селян Лівобережної України. 10. — О. Русов, земський, «глас
ний» Борзенського повіту, відомий український діяч, видатний еко
номіст-статистик, фундатор славнозвісної «Чернігівської школи» зем
ської статистики. 11. — П. .Червінський, член губ. земської управи, 
«гласний» Городнянського земства, відомий економіст-статистик. 12. —
І. Шраг, лідер Чернігівської української громади, член Старої укра
їнської громади, адвокат, прогресивний земський «гласний» .Черні
гівського губерніяльного і повітового земства. 13. — Князь М. Долго
руков, прямий потомок чернігівських князів української старо-кня- 
зівської доби, губерніяльний маршалок чернігівського дворянства в 
1894—99 рр., прогресивний земський діяч, домагався заведення укра
їнської мови в школах. 14. — О. Муханов, губерніяльний маршалок 
чернігівських дворян від 1899 р. по 1904 р., земський «гласний», відо
мий радикал конституціоналіст, підтримував домагання земства про 
введення української мови в школах. — 15. Ф. Уманець, від 1896 р. 
по 1901 р. голова губерніяльної земської управи, скупчив на службі 
в Чернігівському земстві таких видатних українських письменників 
як: М. Вороний, В. Самійленко, М. .Чернявський, Б. Грінченко, М. 
Коцюбинський; український патріот, відомий письменник, автор напи
саної з великим піднесенням монографії .про Гетьмана І. Мазепу, в 
якій прославляється Мазепа, як  національний герой України. Харак
терно, що титулований чернігівський дворянин, граф Г. Милорадович, 
прочитавши ту монографію, занотовує в своєму щоденникові: «яка 
чудова книга!» 16. — А. Свєчин, голова губ. земської управи від 
1901 р. по 1906 р., земець радикальних поглядів, виразний україно
філ. 17. — Граф Г. Милорадович, губ. маршалок чернігівських дво
рян, плідний письменник — український історик, відомий україно
філ. 18. — В. Тарновський, фундатор музею української старовини, 
земський «гласний», брав діяльну участь у журналі «Київська Ста
рина». 19. — В. Варзар, інженер-технолог, земець-радикал, в 1899— 
1901 рр., голова Чернігівської земської управи, економіст-статистик.
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20. — О. Лашкевич, прогресивний земський «гласний» Новозибків- 
ського і Сосницького повітів, відомий український діяч, видавець і 
редактор ж урналу «Київська Старина».

Ш

На початку діяльности Сосницького земства вся влада знаходилась 
у руках групи прогресивних земців — О. Лашкевича, О. Карпінського
і І. Лизогуба. 21. — О. Ханенко, визначний земський діяч, історик 
Чернігівщини. 22—-25. — В Борзенському повіті відома група про
гресивних земців: М. І. Імшенецький, спочатку повітовий маршалок 
дворянства, далі голова повітової земської управи; брати Г. В. і Н. 
Вовк-Карачевські, з яких Н. Н. був головою повітової управи в 1874—
80 рр.; обраного 1886 р. Г. Н. Вовка уряд не затвердив на посаді, коли ж  
Г. Н. обрали на члена губерніяльної управи, то за царським нака
зом його усунули також  і з тієї посади. Ця група, до якої належ ав 
також І. Петрункевич, багато зробила для піднесення в повіті народ
ної освіти і здоровельних умовин. З а  її і н і ц і а т и в о ю  губерніяльне 
земство заснувало учительську семинарію і запровадило видання Зем
ського Збірника. 26—29. — Поруч з повітовими земствами Чернігів
ським і Борзенським до найбільш проґресивних належало також Го
род нянсь ке земство, де зустрічаємо таких радикальних земців як
А. Бакуринський, Н. Н. Миклашезський. С. Ренчицький, М. Могилян- 
ський і — український письменник. Починаючи від 1899 р., ця гру
па стає на чолі земства і вносить піднесення в культурне і політичне 
життя повіту. Н. Н. М иклашевський в 1891 р. — член губ. земської 
управи, далі член окружного суду, член нелегального конститу
ційного «Союзу Освобожденія», в 1906 р. член Державної Думи. Коли 
за участь у «Виборгській Відозві» уряд виключив його зі складу зем
ських «гласних», земські збори постановили: «висловити глибокий 
жаль з приводу усунення Н. Н. Миклашевського від корисної гро
мадської діяльности». ЗО—38. Навіть у повітах, в яких владу міцно 
захопили були консервативні дворяни, наприклад, у Глухівському, 
де панував понад ЗО років відомий реакціонер М. Неплюев, з 90-их 
років стан поліпшується, дякуючи новому маршалкові, В. Кочубеєві, 
появленню поступового поміркованого діяча Ф. Уманця; поруч з тим 
спостерігаємо там таких дворян, відомих українських патріотів, як 
П. Я. Дорошенко, знавець українського мистецтва, впливовий у по
віті і губернії земський діяч, М. П. Василенко, член Старої Україн
ської Громади, редактор видаваних .Чернігівським земством «Історич
них матеріялів», діяльний співробітник «Київської Старини», ви
датний учений, громадський і політичний діяч, дійсний член У кра
їнської Академії Наук; Д. І. Дорошенко, ціле життя якого присвячено 
відданій праці для України й української науки, що в ній здобув він 
почесне ім’я відомого історика та користується великою пошаною се
ред українців. 34. — Із земців Конотопського повіту згадуємо О. Л аза
ревського, видатного українського історика. — В цілому Чернігівське 
земство за складом «гласних»-дворян придбало опінію національно-
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українського, або, як  казали раніш, українно-фільського. Раз-у-раз 
домагалося воно в школах української мови, перейняло від В. Тар- 
новського Національний Український Музей, видавало «.Чернігівський 
Земський Збірник» — виразно українознавчий орган, діяло на ко
ристь народної освіти і добробуту.

На Полтавщині зустрічаємо серед дворянства також  чимало висо
ко-культурних, талановитих діячів поступово-демократичного напрям
ку: 35. — А. Заленський, голова губ. земської управи і лідер опози
ції від 1880 р. по 1893 р., видатний оратор. 36. — Д. Квітка, президент 
Полтав. сільсько-господарського товариства. 37. — Проф. М. П. Дра- 
гоманов. 38. — М. Ковалевський, український патріот, приятель і 
прихильник М. Драгомакова. 39. — М. Лисенко, славетний україн
ський композитор. 40. — М. Старицький, відомий український пись
менник. 41. — Проф. І. Лучицький, член Старої Української Громади, 
співробітник «Київської Старини», талановитий історик, Золотоні
ський повітовий і губерніяльний «гласний». 42. — В. Горленко, укра
їнський патріот, блискучий стиліст-письменник, земський діяч, спів
робітник «Київської Старини». 43. — П. Ш кляревич, прогресивний 
земський діяч, голова губ. земської управи від 1893 р. по 1901 р., член 
Державної Ради. 44. — Ф. Лизогуб, голова земської управи від 1902 
по 1915 р. 45. — В. Кияніцин, член губ. земської управи впродовж 
останнього земського десятиріччя, невтомний талановитий робітник 
у ділянці земських економічних заходів; величезні заслуги його в 
організації земської агрономії і піднесення сільського господарства 
хліборобів Полтавщини. 46. — В. Русінов, прогресивний земський 
діяч Лохвицького повіту, відомий українофіл. 47. — В. Лесевич, ві
домий вчений філософ; письменник, відданий українській оправі; в с. 
Денисівці Лубенського повіту заведена ним перша в Україні школа 
з викладанням на українській мові. 48. — М. І. Стороженко, славет
ний професор історії літератури; дуже цінні праці й дослідження його 
про Т. Ш евченка; земський «гласний» Лохвицького повіту, відомий 
гарячими українськими симпатіями. 49. — О. Ходолій, голова Лохвиць- 
кої земської управи від 1895 по 1904 р. 50. — Проф. Туган-Баранов- 
ський, видатний український вчений-економіст, земський «гласний» 
Лохвицького повіту. 51. — Олекса Стороженко, відомий україн
ський письменник, земський діяч. 52. — В. Науменко, редактор «Київ
ської Старини», член Старої Української Громади, земський «глас
ний» Золотоніського повіту. 53. — І- Присецький, видатний земський 
діяч радикально-демократичного напрямку, член першої Державної 
Думи. 54. — П. Чижевський, відомий український діяч, земець Га- 
дяцького повіту, член першої Державної Думи. 55. — В. Леонтович, 
український громадський діяч і письменник, земець Лубенського 
повіту. 56. — О. Смагин, член губ. зем. управи, видавець радикально- 
демократичної газети «Полтавщина». 57. — Б. Вульферт, голова 
Миргородської зем. управи від 1907 по 1913 р. За  часів його голову
вання в галузі земського господарства зроблено більше ніж  упро
довж цілого попереднього 25-річчя. Особливо великі заслуги його в 
справах організації земської аґрономії, піднесення тваринництва, роз
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витку народної просвіти і здоров’я, дякуючи чому Миргородський 
повіт висунуто на одно з перших місць земської України. 58. — Б. 
Мартос, відомий український громадський і політичний діяч, видат
ний кооператор; як  земський діяч, мас заслуги в організації коопе
ративної справи на Полтавщині. 59.—60. — Брати В. і С. Шемети, 
відомі громадські і політичні діячі, українські патріоти.

Про національний напрямок діяльности земств Полтавщини дають 
уявлення такі земські заходи, як  організація книгарень, з яких по
ширювано серед населення українську літературу, видання дослідів 
з української старовини і хліборобської літератури на українській 
мові, влаштування великої мережі ш кіл і зразкових майстерень, в 
яких зосереджено культивування українського народного мистецтва, 
неодноразове порушення перед урядом домагань про заведення укра
їнської мови в народних школах, організація музею Полтавщини, 
спорудження коштовного будинку Полтавського земства в укра
їнському стилі, чудово оздобленого українським орнаментом. На горі 
залі цього будинку зафіксовано в різьбленні: «Збудовано заходом  
Полтавського земства». До речі, будинок Полтавського земства — 
найкращий зразок українського мистецтва, споруджений за участю 
відомого нашого художника В. Кричевського: великі художні плафони 
в залі на сюжети з української історії намальовані художником Ва
сильківським; в будівництві цьому брав участь архітектор Венсан; 
відповідальне керівництво провадилось членом губ. зем. управи Е. 
Саранчовим.

IV.

Серед дворянського стану зустрічаємо також  чимало українських 
жінок, відданих національній справі, захоплених демократичними на
строями, наприклад: 61. — М. Вілінська (Марко Вовчок), (відома укра
їнська письменниця. 62. — О. Косач (Олена Пчілка), гаряча укра
їнська патріотка, письменниця. 63. — Л. Косач (Леся Українка), сла- 
ветня українська письменниця. 64. — С. Русова, відома українська 
громадська діячка, особливо в галузі народної освіти. 65. — В. Костен- 
ська, українська патріотка, керівниця кустарного відділу Полтавської 
губ. земської управи; великі заслуги її в справі відродження й роз
витку українського народного мистецтва. 66. — Л. Старицька-Чер- 
няхівська, талановита українська письменниця. 67—68. — Е. Мило- 
радович і К. Скаржинська, про заслуги яких щодо української куль
тури згадано вище. 69. — В. Болсунова, заслужена діячка в галузі 
народних художніх промислів. 70. — О. Косач-Кривенюкова,
українська патріотка, письменниця, дослідниця в галузі народного 
мистецтва. 71. — М. Требінська, відома українська громадська діячка 
і т. д.

Із названих осіб 58 брали безпосередню участь в земській діяль
ности напрямку двох лише губерній — Чернігівської і Полтавської. 
Поруч з такими представниками в кожній губ. налічувалося чимало 
дворян консервативного або реакційного, суто панського напрямку. 
Іноді в деяких повітах щастило їм брати верх у  земстві, але ж  не
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довго доводилось їм там панувати, — земське кермо швидко потому 
переходило до рук прогресивних діячів. В цілому земства України 
придбали сталий характер народних установ, діючих переважно на 
користь селян. По силі традицій, що здавна склалися, земські зібра- 
ня завжди виявляли готовість і уміння звільнятися від станово-дво- 
рянських й велико-зем левласницьких інтересів. Земства невпинно ви
магали припинення сваволі уряду, зрівняння селян у правах з іншими 
станами, рівного для всіх суду, проведення широкої аграрної рефор
ми й участи представників народу в законодавчій владі. Навіть Б. 
Веселовський, якому належить капітальне 4-х томове дослідження 
земської діяльности — «Історія Земства», і який ретельно тримався 
нібито єдиної «суто наукової» методи класового тлумачення суспіль
них явищ, все ж  таки примушений був визнати, що «в земстві не 
було місця для розлюченої боротьби класів. Середні зем левласники- 
дворяни, до рук яких потрапила земська справа, мали багато даних 
для керівництва земськими справами і виділили з свого середовища ба
гато освічених, активних робітників, які в діяльності своїй повинні 
були рахуватися з тією масою, на яку спиралися». Захищаючи громад
ську самодіяльність, земство, як  всестанова суспільність, тісно зв 'я 
зана з народом і життьовими інтересами країни, з наростаючою си
лою домагалося, аби застарілі державні форми були пристосовані 
до достиглих змін у всьому громадському устрою, в соціяльних і го
сподарських відношеннях. В 1903 р. всі прогресивні земці і багато 
з числа земських службовців, увійшли до складу нелегального, зорга
нізованого в Німеччині — в Ш туттґарті — «Союзу Визволення», який 
відогравав велику політичну ролю в об’єднанні різних радикально- 
опозиційних елементів. В 1904 р. у Парижі відбувся з ’їзд пред
ставників усіх революційних партій за участю представників зем
ського «Союзу Визволення»; на тому з ’їзді ухвалені постанови про 
рішучий наступ на самодержавство царськото режиму. Отже, бачи
мо, як  земство, підкоряючися логіці закону боротьби з самовладною 
бюрократією, переходило від ліберально-опозиційних настроїв до ра
дикально-поступових переконань і далі — до революційного наступу. 
Це кращий доказ щир ос ти поривань земства працювати на користь 
свого народу. Про те ж  доводять ставлення земства до найманих зем
ських службовців і дружнє співробітництво з ними.

Велику ролю в діяльності земств і громадському житті земських 
губерній відогравали земські службовці-лікарі, помічники їх, учи
телі, аґрономи, інженери, техніки, статистики, кооператори, служ
бовці земських управ, тощо. «Земство, каж е Б. Веселовський, ближче 
інших стояло до народу»; земство повинно було піклуватися про куль
турний розвиток населення, — от що саме притягало до земства по
ступову інтелігенцію. Починаючи з 1390-их років у земстві стали шу
кати притулку і ті, кого доля викидала «в провінцію», з -причини «по
літичної неблагонадійности» (небезпечносте). Кадри земських служ
бовців були досить численні. К ількість одних лише народних учи
телів в 4775 земських ш колах Л івобережжя і Степу, не рахуючи в 
тому числі міністерських, церковно-парафіяльних шкіл і гімназій,
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становила на початок 1909 р. 8604 особи; але ж  потрібно взяти до 
уваги, що шкільне будівництво почало розгортатися тільки з 1910 p., 
коли утворено урядовий фонд, з якого видавалися земству позики на 
будівництво шкіл. З  того часу в земських губерніях по всіх пові
тах постала густа мережа нових шкіл. Напередодні 1917 р. нарахо
вуємо в кожному повіті не менш 200 земських службовців, що за куль
турним рівнем достойно репрезентували українську .поступову інте
лігенцію. Як окрема, відмінна від зв ’язаних з  землею земських «глас
них» верства, земські службовці в цілому набули найменування — 
«третій елемент», яке охоче засвоїли, прирівнюючи свої настрої і 
призначення до революційної ролі третього стану в Франції кінця 18 
віку. Третій елемент об’єднався з другим елементом — земськими 
«гласними» — в боротьбі з  реакційною бюрократією, — першим 
елементом царської держави. Коли політичні настрої земських «глас
них» коливалися між ліберальним конституціоналізмом і опозицій
ним радикалізмом, виходячи за  ці межі в окремих лиш е випадках, то 
службовці, як  правило, посідали значіно лівіші позиції — від народ
ницьких соціялістичних до с.-д. Справді, третій елемент складався 
з осіб майже поспіль соціялістичних переконань, революційних на
строїв. З  національного боку земські службовці, зв ’язані в щоденній 
роботі з українським народом, і за походженням здебільшого з україн
ських козаків, українських селян і різночинців, перейняті були націо- 
нально-українськими настроями.

В дійсності «третій елемент» виконував у земстві не ворожу, 
не шкідливу для його переконань роботу, і мав можливість при тому 
до певної міри поширювати серед населення програмові думки і 
настрої свої, що дратувало консервативну частину дворянства, 
але ж  це роздратування мало впливало на земську роботу, бо 
консерватори становили меншість земських зборів; склад вибор
них членів земських управ не залеж ав від них. Земські управи 
свідомі були, які переконання властиві земським службовцям і 
вважали, що такі переконання не шкодять земській роботі, а навпаки, 
щира народолюбність сприятиме ретельній іпраці їх на користь наро
ду. Отже, земство звичайно захищало своїх службовців і утворю
вало для них здебільшого задовільні або сприятливі матеріяльні і 
побутові умови.

В процесі конкретної творчої роботи земства фактично утвори
лося сприятливе об’єднання другого і третього елементів на користь 
країни. Concordia res parvae crescur.t — за  згодою розвиваються, міцні
ють навіть невеликі оправи. Земство притягало кращ і сили, які, не зва
жаючи на деякі принципові розходження, не ворогували, не вели 
лютої боротьби між собою, а дружньо співпрацювали на благо на
роду. В земствах розгорталась велика творча робота для піднесення 
культури і добробуту України.

Очолювали земства, керували земською роботою представники 
українського шляхетства. Можна сказати, це була його лебедина 
пісня.


