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Літом р. 1900 Українська Студентська Громада в Харкові (таємна 
організація) вислала мене як свого члена в Галичину для ознайомлен
ня з тамошнім громадським життям. Приїхавши до Львова, я зараз 
же розшукав «Академічну Громаду» й познайомився з її членами та 
Управою. Для легшого й ліпшого ознайомлення з українським гро
мадським рухом Управа Громади приділила до мене двох студентів: 
Гузара й Романа Стефановича; вони мене й водили по всіх україн
ських громадських установах та знайомили мене з національними 
діячами.

Бував я з ними і в Університеті на лекціях Ол. Колеси (україн
ської літератури) та М. Грушевського (історія й археологія).

Ці виклади зробили тоді на мене велике вражіння, бо це перше в 
житті я слухав університетські виклади українською мовою.

Був я присутній на 1-му Українському Студентському Конгресі у 
Львові, що приняв дві резолюції, які в загальному накреслювали ідео
логію українського студентства: 1) працювати в напрямку наближен
ня суспільства до соціялізму, 2) домагатися Державної Самостійности 
України.

Про ці резолюції «Діло» помістило замітку, а «Буковина», що ви
ходила в .Чернівцях, відгукнулася статтею, що твердила, начебто 
українці ніколи не виставляли вимог державної самостійности.

Р. Стефанович для полеміки з «Буковиною» вирішив звернутися 
за порадою до проф. М. Грушевського і запропонував мені піти до 
професора разом з ним; я, звісно, згодився, і ми з ним пішли по обіді 
до М. Грушевського. Михайло Сергієвич приняв нас дуже ласкаво, 
розпитував мене про Харківську Студентську Громаду, а потім довго 
розмовляв із Стефановичем, вказуючи на різні факти з давнішого й 
недавнього нашого минулого, що говорили про прагнення українського 
громадянства до державної самостійности, та даючи поради, як писати.

Мені особливо подобалося, що Михайло Сергійович розмовляв з 
нами, студентами, як з товаришами, без жадного менторства в тоні, 
з добродушною усмішкою, терпеливо слухаючи запитань Стефановича.

Розмова тяглася далеко понад годину, а потім всі ми: Грушевський 
з донькою та ми два пішли на прохід до Стрийського Парку, розмов
ляючи про студентські справи. Я тоді побачив, що Грушевський був 
не тільки видатним науковцем, професором, а й порадником молоді.
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Аж до революції я з М. Грушевським не зустрічався. В 1917 р. я 
приїхав з Полтави до Києва, щоб запросити кілька українських патрі
отів у Полтаву для обсадження різних посад, бо у нас не вистачало 
людей. Прибувши до Центральної Ради, я звернувся до її голови, М. 
Грушевського, з проханням рекомендувати кілька осіб. Михайло Сер- 
гієвич з тією ж добродушною усмішкою в очах заявив мені: «Не 
тільки нікого вам не дамо, а й Вас самих реквіруємо, бо у нас не хва
тає людей». На моє зауваження, що моя присутність у Полтаві — 
необхідна, він з усмішкою сказав: «Полтава й без Вас залишиться 
українською, а як ми тут завалимося через недостачу людей, то . . .» 
Я зрозумів, у якому критичному стані була тоді Центральна Рада, 
а він говорить про це так спокійно, тільки огники грають в очах.

Сміло можна ствердити, що найбільш популярною особою в той час 
був М. Грушевський не тільки як голова Центральної Ради, а й як 
особа: професор, дослідник, автор монументального твору й цілого 
ряду статтей. Сам зовнішній вигляд ще не старої, бадьорої, а разом з 
тим поважної людини з довгою сивою бородою й проникливими, ро
зумними очима викликав у кожного пошану до нього.

Коли він з’являвся на всеукраїнські з ’їзди з привітанням від Цент
ральної Ради, йому завжди робили овацію й обирали почесним голо
вою.

В українських часописах можна було часто бачити його фотогра
фії, або фотографії якоїнебудь події з ним у центрі. Та й московські 
часописи мусіли раз-у-раз згадувати про нього. Не бракувало в них 
і карикатур.

Пригадую одну з них, особливо ядовиту: На ліжку лежить тяжко 
хвора людина — Росія; коло неї стоїть лікар у білому халаті з пляш
кою ліків у руках — Керенський, а тут же дід із довгою сивою бо
родою в широченних штанах садить гопака навприсядку, приспівуючи: 
«Гоп, мої гречаники!», це — Грушевський, як персоніфікація укра
їнської справи.

Ерудиція, ознайомленість із західньо-европейським політичним 
життям і природні здібності ставили його значно вище багатьох то
дішніх наших громадських діячів і політиків. Недаром Центральна 
Рада з самого початку своєї праці обрала його заочно своїм головою, 
і він гідно займав цей пост аж до кінця існування Центральної Ради.

Спокійно, але авторитетно, керував він засіданнями Ради, так що 
вони проходили в повному порядку, навіть пленарні засідання Вели
кої Ради, в яких брало участь біля 700 душ, а часом і більше, і серед 
членів яких було багато осіб, що не звикли до таких зібрань. Як учас
ник, можу засвідчити, що на засіданнях Центральної Ради був та
кий порядок, яким не завжди можуть похвалитися західні парлямен- 
ти. Я не пригадую, щоб хтось із членів Ради в запалі полеміки дозво
лив собі грубий або образливий вираз; я не пригадую, щоб якась не- 
задоволена група перебивала криком промовця, як це трапляється в 
парляментах, не пригадую випадку парляментарної обструкції.
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Гірше бувало з публікою; серед неї часом студенти або молоді стар
шини, справді, дозволяли собі голосно виявляти свої симпатії чи ан
типатії до того чи іншого промовця. Але Грушевський скоро приводив 
і їх до порядку. Я, тоді вже звик до порядку на кооперативних засі
даннях і з ’їздах, міг закинути Грушевському, як голові, лише його 
поблажливість до тих промовців, що говорили занадто довго, часом 
відходячи від теми, повторюючись або повторюючи сказане іншими. 
Але тепер я розумію цю поблажливість так, що Грушевський ставився 
до них по-батьківськи, даруючи їм відсутність звички виступати на 
великих зібраннях, бо за царського режиму мало хто мав нагоду бра
ти участь у таких зібраннях.

Далеко важливішою функцією М. Грушевського, як голови Цент
ральної Ради, було посередництво між окремими партіями. Україн
ських партій в Центральній Раді було небагато: соціял-демократи, 
соціялісти-революціонери, соціялісти-федералісти, соціялісти-само- 
стійники, селянська спілка, партія трудова та група безпартійних. 
Розходження між ними щодо діяльности Центральної Ради були не
великі, а все ж таки треба було ці розходження якось полагодити. 
Тут Грушевський виступав у ролі посередника, і що ця його чинність 
була успішною, видно вже хоч би з того, що Ц.Р. на протязі нецілого 
року прийняла чотири Універсали, такі багаті змістом, і що за всі ці 
Універсали голосували однодушно всі українці, — члени Ради. А 
скільки ще було прийнято законів і окремих постанов!

Дехто з наших публіцистів твердить безпідставно, нібито Ц.Р. «ні
чого не робила, партії гризлися за портфелі» і т. п.

В дійсності ж, Ц. P., як орган законодавчий, «робила» закони, в 
тім числі такі важливі, як Статут вищого Управління України (фак
тична автономія), закон про українські гроші, Генеральний Суд, про 
монополії, про громадянство Української Народної Республіки, зе
мельний закон і багато інших. А роботу виконавчу провадив Гене
ральний Секретаріят під контролею Центральної Ради.

Щодо «гризні за портфелі», то справа стояла зовсім інакше: кан
дидатів у генеральні секретарі треба було умовляти, щоб вони пого
дилися.

Якщо вірити М. Ковалевському, то на становище фракції укр. 
соц.-революціонерів «в справі утворення Генерального Секретаріяту 
найбільше вплинув Михайло Грушевський» («При Джерелах Бороть
би», 1961, стор. 373).

Річ у тому, що партія укр. соц.-рев. у політичній співпраці з Се
лянською Спілкою мала в Раді велику більшість і могла б заявити 
претенсії на творення Генерального Секретаріяту першого складу, або 
бодай на більшість у ньому. Одначе, під впливом Грушевського вона 
цього не зробила, маючи в своєму складі мало досвідчених політич
них діячів, і задовольнилася тим, що дала до Генерального Секрета
ріяту лише одного П. Христюка, як генерального писаря.

У тих же спогадах М. Ковалевський докладно описує, як було ви
готовлено й принято текст 1-го Універсалу і як представник партії
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соціялістів-федералістів, відомий Сергій Єфремів, вагався підписати 
його; як М. Грушевський і В. Винниченко переконували його «в необ
хідності проголошення цього першого історичного акту» . . . ,  як Гру
шевський нервово перебирав свою срібну бороду і, врешті, нетерпля
че положив перед Єфремовим текст 1-го Універсалу, «показуючи паль
цем на найважнішу частину тексту, в якому проголошувалась авто
номія України»; і як Єфремів ще подумав, ще раз перечитав текст 
проекту і нарешті підписав його, а потім сказав: <'Ми приймаємо на 
себе величезну відповідальність» («При Джерелах Боротьби», стор. 
353).

Я не всьому вірю, що написав М. Ковалевський у своїх спогадах, 
бо знахожу в них багато неточностей, а часом і фантазії; але це міс
це відповідає й моїм спостереженням, тому я дозволив собі навести 
його для ілюстрації ролі Гру шевського, як голови Центральної Ради.

Одного разу я випадково попав на засідання Комісії, де виробляв
ся проект конституції для України, як самостійної держави. Я був 
здивований, коли побачив там і М. Грушевського, а ще більше, коли 
почув, як він, хоч і не правник, а поучував наших правників, членів 
Комісії, що свого часу студіювали державне право, але «русское», 
себто монархічне; а він, як історик, знав, які зміни в державний лад 
має внести революція, та й жив довший час в умовах західнього, хоч 
і не республіканського, то бодай конституційного ладу.

Ні в Центральній Раді, ні поза нею, в той час ніхто не користу
вався таким впливом і авторитетом, як М. С. Грушевський. Це визнає 
й проф. Д. Дорошенко, правильно пишучи: «Ніхто в даний момент 
не підходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський; 
ніхто навіть і рівнятися не міг із ним щодо загальнопризнаного авто
ритету й тої поваги, якою оточувало його все українське громадян
ство». (Д. Дорошенко: «Історія України», т. І, стор. 44). Але вже на 
наступній сторінці 45 він закидає Грушевському, що він не «опану
вав» народній рух, не «направив його куди слід». Проф. Д. Дорошенко 
написав це тому, що не розумів революції 1917 р. Це видно вже з того, 
що сам він не пише, куди той рух слід було направити, і що на тій 
же стор. 45 він пише, нібито наш нарід «революції не ждав і не робив. 
Вона його заскочила неждано». Ця велика помилка Д. Дорошенка по
ходить від одірваности його від народу. Аграрні розрухи в р. 1902, а 
потім в р. 1905, показують що інше. В р. 1901 я жив кілька місяців на 
селі у заможного, але небагатого, козака і мав можливість розмовляти 
з багатьома селянами довірочно; пізніше, коли я їздив по селах як 
статистик чи як кооператор, і ночував у сільських хатах, селяни, див
лячись на мене, як на «свого», з довір’ям не раз зверталися до мене 
сам-на-сам із запитанням: «А чи скоро вже настане якась переміна?» 
А коли настала перша світова війна, то один селянин-кооператор, 
їдучи на фронт, зайшов до мене попрощатися й сказав: «Назад по
вернемося із зброєю й наведемо порядок»; а пізніше, приїхавши з 
фронту у відпустку, знов зайшов до мене й сказав: «Привіз і закопав 
під вишнею п’ять ручних гранат». Таких було немало.
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Члени українських таємних організацій знали, що селяни ждуть 
революцію і сподіваються від неї «наведення порядку», цебто аграрної 
реформи. Знав це й М. Грушевський, хоч, може, й не безпосередньо, 
а через знайомих. Знали це й багато членів Центральної Ради. Тому 
то вже 6-го березня (ст. ст.) на першому українському прилюдному 
вічу було піднесено земельне питання.

М. Грушевський, як переконаний і послідовний демократ, не на
магався бути «вождем» або «диктатором», що нераз прямують до своєї 
мети шляхом обману й терору. У згоді з іншими членами Центральної 
Ради він ішов разом з українським народом до здійснення його націо
нальних і соціяльних прагнень. Це й виявилося в одноголосному при- 
нятті 1-го Універсалу Центральною Радою й тим бурхливим ентузіяз- 
мом, з яким український народ зустрів цей Універсал. Цей духовний 
зв’язок між Центральною Радою та її головою, а також між Цент
ральною Радою й українським народом, залишався на протязі всього 
1917-го року. Особливо він виявився під час виборів до Всеросійських 
Установчих Зборів в кінці листопаду й на початку грудня 1917 р., 
коли українські партії, що входили до Центральної Ради, особливо 
соціялістичні, «одержали велику перевагу» там, де українці складали 
високий відсоток населення. Так на Київщині блок українських соці- 
ялістичних партій зібрав 70,2°/о всіх поданих голосів (М. Дорошенко, 
«Історія України», т. І, стор. 212). В м. Катеринославі при виборах до 
міської ради в липні 1917 р. українці зібрали 5 500 голосів, а восени 
при виборах до Всерос. Уст. Зборів — 11 500 (там же, стор. 213). Це 
показує зріст авторитету українських партій, а з ними разом і Цент
ральної Ради.

Одно я можу закинути М. Грушевському, як голові Центральної 
Ради, що він не зміг одговорити українських соціялістів-революціо- 
нерів від організації кабінету В. Голубовича (31 січня н. ст. 1918 р.), 
що складався майже з самих соціялістів-революціонерів та «співчу
ваючих» їм. Грушевський, знаючи людей, повинен би був вплинути 
на партію українських соціялістів-революціонерів, щоб вона відмови- 
вилася від спроби утворити уряд власними силами в той критичний 
момент (наступ армії Муравйова).

При своїй надзвичайній працездатності М. Грушевський поза голо
вуванням у Центральній Раді находив ще час на писання статтей 
і брошур на актуальні теми, починаючи від «Хто такі українці», «Чого 
хочуть українці?», аж до статтей про демобілізацію й утворення на
родної міліції. Мені доводилося не раз бачити, як Грушевський, голо
вуючи в Раді, одночасно правив коректуру своїх статтей.

Ще й досі доводиться чути нарікання на Центральну Раду, що вона 
ІУ-м Універсалом нібито «демобілізувала» армію, бо соціялісти «мрі
яли» про «якусь народню міліцію». Це — цілковите нерозуміння спра
ви. Поперше, у ІУ-му Універсалі не було проголошено негайне пере
ведення демобілізації, а лише було зазначено, що армія буде демо
білізуватися після закінчення війни, а до того часу, навпаки, був 
заклик «не жалуючи життя, боронити добробут і свободу» від «боль-
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шевиків та інших напасників». Подруге, заведення народної міліції 
також передбачалось аж по закінченні воєнних подій. Багато людей 
навіть сьогодні не розуміють терміну «народна міліція». Не розуміли 
його й тоді. Не розуміли й способу поступового переходу від сталої 
армії до народної міліції. Тому М. Грушевський написав статтю, в 
якій все це пояснював. Він писав:

«Нормальною формою охорони для держави демократичної є все
народна м іліція. . .  Але . . .  при тій дезорганізації, яку ми маємо всере
дині, і при тих небезпеках, які чигають на нас з усіх сторін навко
ло, — міліційна служба нас не забезпечить від спекуляцій на нашу 
слабість, і нам якийсь час буде доконче потрібна, хоч невеличка, але 
добра, тверда, дисциплінована армія .. . Таким чином постійна армія 
є у нас інститутом переходовим, тймчасовим. . .  його існування буде 
тим коротше, чим краще сповнить він свої завдання».

Далі він пише про принципи організації армії демократичної, що 
робить із вояка не «бездушного манекена, а національного борця, не 
за напасть, не за страх, а за совість». (Михайло С. Грушевський, 
«Вибрані Праці», вид. М. Галія, Н. Йорк, 1960, стор. 104-105).

Таке саме пояснююче значіння мали й інші його статті, в яких 
він накреслював перспективи української державности, план дер
жавного зміцнення, культурного й господарського розвитку Само
стійної України на ближчі десятиліття (там таки, стор. 69-110). В 
них не найдете гучних, порожніх фраз, але скільки в них широких 
і глибоких поглядів на розвиток нашої державности! Цих поглядів 
трималися й інші провідники українського руху того часу, відріз
няючись хіба в деталях та в методах переведення всіх цих планів 
творення «Великої України».

До речі, ті, хто твердить, нібито діячі Центральної Ради «думали 
виключно про соціялізм», будуть, мабуть, дуже здивовані, не знай
шовши в цих статтях нічого про заведення соціялізму, якщо тільки 
уміють розрізняти «соціялізм» від «соціяльного ладу», «соціяльних 
реформ», «соціяльних здобутків», або «націоналізації» окремих галу
зей народного господарства й т. под.

Правда, Грушевський щодалі, то все більше переймався ідеями со
ціялізму, але не ленінського типу. Його політичні погляди наближа
лися до поглядів англійських або скандинавських соціялістів, що на 
практиці переводять соціяльні реформи, а соціялізм відкладають до 
того часу, коли буде для того відповідний грунт.

Що хотів М. Грушевський, що хотіла Центральна Рада? Вони тво
рили «Нову Україну», «Велику Україну». М. Грушевський формулю
вав це так: Громадянство, нарід наш, не повинні занадто оматеріялі- 
зуватись, обміщанитись, дійти до занедбання духовних і соціяль
них завдань і обов’язків .. . Для того тільки, щоб підняти добробут 
нашого народу й дати йому кращу матеріяльну культуру, шкода тої 
крови й жертв, котрі зроблено для визволення України . . . »  (стор. 85). 
«Коли хочу для України й економічної сили, й мілітарної, й куль
турно-інтелектуальної, то для того тільки, щоб була вповні осяг-
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нена й забезпечена можливість того морально-соціяльного розвитку, 
про котрий я говорив» (стор. 87). Оце, властиво, і є зміст його полі
тики.

Коли я пишу ці рядки, то аж не віриться, що за яких 7-8 років 
до революції на Волині ще були такі соціяльні відносини, що селяни 
намагалися цілувати мені руку; а я ж  був тоді лише земський інстру
ктор, ніяк не «начальство»; а другий раз мені довелося бути свідком, 
як сільський староста покірно вислухував найогиднішу московську 
лайку, якою обсипав його «мировий посередник». Ні! За українську 
державу з таким соціяльним ладом не варто було б проливати кров!

Ось уже минуло майже 50 літ, а М. Грушевський стоїть передо- 
мною як живий, завжди бадьорий, поважно-усміхнений. Таким він 
був аж до приходу армії Муравйова під Київ. Аж коли стало ясно, 
що сили більшовицькі значно переважають наші, що доведеться за
лишити Київ, — в очах його перестали грати іскорки. «Погані справи, 
товаришу» — зустрів він мене з сумним виразом обличчя. Це вже 
був не той Михайло Сергісвич! Та й не диво: більшовики навмисно 
збомбардували будинок, де він жив, запальними бомбами; загинули 
в огні всі наукові матеріяли, вислід його многолітньої праці, всього 
«передуманого й перестражданого за останні, — як він пише, — най
тяжчі й найзначніші роки»; його стару матір «півживою винесли з 
пожару, і вона за кілька день умерла від сих страшних зворушень 
і потрясень» (там же, стор. 53). Він перетерпів більше, ніж будь-хто 
з нас.

Звісно, не зі всім, що писав М. Грушевський, можна погодитися; 
але ледве хто може не погодитися з такою його заявою по повороті 
Центральної Ради до Києва: «Менше всього в даний момент я вважаю 
можливою безпринципність, аморальність, легкодушність, моральну 
розхристаність» (там же, стор. 56). Ці слова малюють нам його ду
ховний образ.

Вимушене залишення Києва. Правда, скорий поворот, а л е . . .  з 
німцями. Непевність становища. Товарообмін з Німеччиною виявив
ся, як тоді слушно казали, «товарообманом». Німці ставили нові й но
ві вимоги, а з Німеччини нічого не можна було одержати. Уряд Го
лубовича був не в силі опанувати ситуацію, робив помилки. М. Гру
шевський прикладав усіх сил, щоб допомогти, сам їздив на перего
вори з німецьким послом, — ніщо не помагало. М. Грушевський ста
вав все смутнішим і смутнішим. Нарешті влада переходить до гене
рала П. Скоропадського, колишнього царського фліґель-адютанта, 
і до уряду на чолі з «отаманом ради міністрів» (!!). Михайло Грушев
ський важко переживав ці події, а зокрема участь і вплив україно
фобських елементів в «державній варті» і уряді гетьмана.

Пізня осінь 1918 р. Повстання проти гетьмана. Вступ Директорії 
до Києва. Відновлення Центральної Ради? М. С. Грушевський — пре
зидент Української Народної Республіки? Зовсім ні! Його навіть не 
включають у склад Директорії. Яке розчарування! І, власне кажучи, 
яка несправедливість!
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М. Грушевський пропонує вислати делегатів від українських со
ціалістичних партій за кордон для нав’язання зносин з тамошніми 
соціялістичними партіями, сам готов їхати як делеґат від партії ук
раїнських соціялістів-революціонерів. Цю пропозицію відхилено; за
мість того в Делегацію на Мирову Конференцію в Парижі включа
ється по два представники від соціял-демократів і соціял-революціо- 
нерів, але М. Грушевського між ними нема. Він відчуває негативне 
відношення до нього збоку Директорії, уряду і навіть його партії. У 
нього вже розвивається депресія, навіть манія переслідування. Йому 
ввижається, що його хочуть зробити «нешкідливим для Директорії 
на Україні (включно до різних планів фізичного усунення)», як він 
доповідав Делегації Української Партії Соціялістів-Революціонерів 
(М. Грушевський, «Вибрані Праці», стор. 158).

Кінець-кінцем, виїхавши таки за кордон, він веде переговори з 
різними політичними діячами, бере участь у Міжнародному Коопе
ративному Конгресі, в соціялістичній Конференції в Амстердамі і в 
Міжнародному Конгресі ІІ-го Інтернаціоналу в Люцерні разом з ін
шими представниками українських соціял-демократів і соціял-револю- 
ціонерів. Тут їм удається провести постанову Конгресу про право на 
політичну самостійність народів бувшої Росії, в тім числі й України. 
Яка сила духа! Яка наполегливість!

Але марні всі зусилля: світова політика йде своєю дорогою. «На 
моїх очах, — каже він, — розлітались останні ілюзії, які ще були 
у деяких українських оптимістів» (там таки, стор. 162). Але й ця дра
ма його не зломила. Він переключається на наукову працю: засно
вує у Відні Соціологічний Інститут, згуртовує коло себе своїх при
хильників, розпочинає роботу. Нема грошей, — він звертається до 
українців у Північній Америці. Ті відгукнулися, прислали дещо гро
шей, але незрівняно мало, якщо взяти на увагу широкозакроєні пла
ни. Все ж  таки Інститут видає кілька праць українською й фран
цузькою мовою самого Грушевського, М. Лозинського й П. Христю- 
ка (важливі документи); декілька праць підготовляється. Є можли
вість використати віденські архіви.

Але й тут емігрантська заздрість підлила йому чимало оцту. Єди
ний український журнал за кордоном, «Воля», робить проти нього 
недоречні випади, не шануючи його заслуг, дає йому епітет «грошо
люб», містить на нього карикатури, де малюють його поруч з сейфом, 
на якому намальовано знак доляра (гроші з Америки).

Остання крапля, що переповнила чашу, — конфлікт з Микитою 
Шаповалом, що привів до розколу в закордонній групі українських 
соц.-революціонерів, що дало змогу тій же «Волі» вмістити дотепну, 
але недоречну сатиру з ілюстраціями. Мав я нагоду бачитися з Ми
хайлом Сергієвичем в цю добу: був він сумний, депремований, роз
чарований не тільки в політиці, але й в українських громадянах.

А тут — листи з Харкова від колишніх членів Центральної Ради 
(лівих с.-р.): «приїздіть!» Гарантують недоторканість, можливість на
укової праці, організації групи молодих науковців-істориків, мож
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ливість одержати достатні кошти, щоб поставити їхню роботу широ
ко, словом — всі блага.

Йому наполегливо радили не їхати в Україну, пропонували ка- 
тедру й ректорство в Українському Вільному Університеті в Празі, 
а разом з тим катедру в Господарській Академії в Подєбрадах; це да
вало йому особисто повне матеріяльне забезпечення, але не давало 
перспектив широкопоставленої наукової праці. Науковий інтерес, на
дія принести більше користи українській справі — переважили і 
Грушевський поїхав у Совєтську Україну.

Є багато людей, що готові кинути в Нього камінь за цей поворот; 
але мені пригадується вірш Лесі Українки:

«Я на вбогім, сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки!
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози г ір к і. . . »

Мабуть, так думав М. С. Ґрушевський, їдучи з Відня до Києва.
Я кинув би каменем — гірким словом в сторону української еміг

рації, що не зуміла створити відповідних умов для праці цього вели
кого патріота, науковця й політичного діяча.
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