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Драгоманов без маски 
І. Ажереnа MOIIOAe .. Oro МОСКВОфіnьства 

Араrомаиова 

Дня 14. травня 1862. р. Шиманов, лі'(ер полтаВСLКОГО 
туртка українців.сепаратистів, писав до свого о,(но,(умця Ше
Бича про о,(ного тогочасного ,(іяча.: • Чоловік сеІі зовсім не 
нашого поля, москаль по крові і '(умкам, і силкуеТЬСJl яко, 
мога заки,(ати нам ,(орогу ... Чоловік він може путній і чесний 
та ,(ИВИТЬСІІ на наш лю,( московським оком і не любить його. 
дуже негараз,( і те, що Ае треба він о,(мовчуетьея, що він 
москаль, а '(еякі лю,(и помиляються і обертаЮТhСЯ Ао нього 
'як АО щирого земляка.,. Багато ЛЮАей АИВИ'ГЬСЯ на Строніна 
вгору, а нам пора вже мати вірний ПОГЛЯА. Наше Аіло вже 
замітно Р03ХОАИТЬСЯ з Аілом "всеросійських космополітів" і нам 
WВИАче треба визнати сю особні сть та, вже не ІІОМИЛЯЮЧИСЬ, 
просту вати своїм шляхом." 1) 

Стронін, про якого Шиманов пише у цім листі, був учи· 
телем полтавської rімназії, а ОАНИМ З його учнів був Драго
манов, учнем '(0 скону фзнатично віААаним іАеям учителя, так 
ЧУАесно схарактеризованого у листі Шиманова. Сам Стронін 
у листі Ао Шевича писав про себе, що він є скорше пансля· 
віст, аніж укра'їнофіл; коли й написав українську абетку, то 
ВИКЛlOчно з метою пе.4аrОrічною, а не якою іншою. І) 

Вплив Строніна тяжив наА Драгомановом і цілоlO його 
політично-суспіl\ЬНОЮ Аіяльністю протягом цілого АаЛЬШОl'О 
ЖИТТЯ Драгоианова_ Істронінським МОСКОВСhКИМ оком ціле 
.свое життя АИВИВСЯ Драгоманов на украївську справу. 

Про свою першу поважніІВУ зустріч з своїм АУХОВНИМ 
ВОЖАем, розповіАав Драгоманов у брошурі .Ааа учителі": 
.Я застав Пого за обіАОМ, - ПОСИАьте, каже ВІН, трохи, ПОКИ 
я скінчу обі'(, а щоб не скучно було, то тимчасом прочитайте 
'от що. І кла,(е переАОМНОЮ невеличку книжку, розкриту на 
,листку, на якому написано по українськи "Панська воля·. 
Я почав читати се маленьке оповіАаннн Марка Вовчка, Коли 

1) м: Гніп: ГРОМ8/1,СЬКНЙ рух 1860-:1 рр, на Україні, І<Н.І, Полт.аась.а 
J'POMaAa, 27. Харків 1930. 

2) Ibid. ст. 33. 
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я дочитав Ао КІНЦЯ, ЯК Аитина вмерла через· панщину, я не' 

знаю що сталося зі мною. ПіАнімаю ГОЛОВУ і бачу, lЦo·CTpo
нін стоїть наАОМНОЮ й АИВИТЬСЯ на мене пильно, а чую; що в,. 
мене СЛЬОЗИ на очах і хочу те сховати . 

• Не соромтесь, каже мені Стронін-то, ЗОJlоті СkЬОЗИ і по-· 
цілував мене в лоб., 

З того часу я запалав Ао него огнем дружби, тай він, 
мені віАповідав АружбоJU 1I першу учительською, а Оl1іслм при- . 
ятельською Ао сивого волоса й Ао смерти". 

До речі, це була й перша зустріч Драгоманова з укра
їнською літературою. Але не нац і о н а л ь н е почут'rя, лише 
почуття жалЮ Ао . соц і >І Л Ь но ПОКРИ8АжеRЙХ мало зБУАJI\ у
вати в Драгоманові це перше прочитане ним українське опо
відання. Про віАношення Строніна АО украінськоі літерат,ури< 
у тійже брошурі писав Арагоманов: . "ООА),маВJJIИ вж~ потім· 
систему Строніна, я зрозумів, що він цінив ·в YKpaїHchKiit лі-
тературі те, що було в ній явно поступове. користуючись· 
ним біля поступовогож у російській літературі і захіАньо-ев
ропейських, не зачіпаючи переАчасно національних справ·. 

БаТЬКО Драгоманова. цілковито зросі~щений полтавський. 
дідич, дітей своіх теж русифікував. У РОАині Аітям прищеПJlЮ' 
вали Jlюбов Ао російської літератури. Сестра Драгомаиова: 
пише про свого батька: "він ... все Аавав нам:' Пушкіна, Лер
монтова, Гоголя. Вчили ми багато віршів на память о. Потім, 
пізнавши в тому смак, виучували ми вже й самохіть вірші 
Пушкіна, Лермонтова: ;,Бу ря мІ" ЛОЮ", .. Ка І" Аа ВОЛНУЄТСЯ жел-· 
тєющая ніва" .. , Се нам здавалося гарно! ПОАобався нам са' 
мий вислів, СКJlаА, гомін віршів .. Тут уже сполучення було не
рівне. З оАного боку Jlітератури української не було в нас: 
зовсім, а тут маJlИ ми такі добірні твори. З) 

Звичайно в таких випаАках українські Аіти виявJlяють ее 
АИКУ віАпорність: незвичайні Аля них (мовою) російські вірші, 
здаються українським Аітям смішними і незрозумілими. Драго
манов натомісць віА самого Аитинства ПРОЯВЛЯЄ слабу віАПОР
ність на російські впливи; ясна річ, що в насліАОК цього -
аж Ао ціJlКОМ в Аусі більшевицьких меТОА - переведеної наА 
НИМ Строніном українізації в межах. співчуття соціяльно по' 
кривдженим, МОЛОАИЙ Драгоманов мусів визнавати себе росі
янином. Не АИВНО, що БУАУЧИ вже учнем старших кляе гім
назіЯЛЬRИХ, він цілком прихильно ставився Ао ката України" 
московського царя Петра. "На запит Бекмана: кого я вважаю 
більшим чоловіком -- Петра І. чи НаПОЛ60ма я віАповів шо
Петра, бо він дбав не ті.льки про війну, але Й про освіту 'св"О:
Г?у народу' .. < .Два учитеЛІ ")'nро освіту, мовкалів цар російський 
АIИСНО МУСІВ так.и поподбати, аJ\еж про освіту. українсь
~oгo народу найБІЛЬШИЙ переА Лєніном-Сталіном. кат Укра- . 
ІНИ мабуть таки не Ауже дбав. Але Драгоманову це баЙАУже:. 

3) О.1е .!а Пчілка. С(JогаzlИ. ьУкраїна", 1926, І<Н. 2. 
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l1ей МО"ОАенький російський "ібера" (росіі!ські "ібер~"и ХІХ ст. 
уважали Петра І. своїм rt'POeM), заяв.І'ЯЄТЬСИ без застережень за 
IlОлтаВСhКИМ й батуринським погромщиком. Норма"ьно інте"і
гс::нтні "ЮДИ в основному формуються саме в старп.их клясах 
гіМllазіяльних. Драгомаllів підчас З:lПитіll Бекмана, хоч був ще 
перед мату рою, мав уже сформоваllИ~ світогляд, йому може 
бракувало лише таl(ОЇ дрі5ни!,!і, як строніllська українізація, 
а"е це вже ДЛЯ нього було СПР1ВОЮ ДРУГОРЯДІІОЮ. 

Іги. Житецькиlt пише,4) що Драгоманов пристав до укра
ЇIICbl{OЇ громади аж в кінці 1863 р., отже по Уllіверситеті, коли 
зацікавився видаllllЯМ українських иаРОдllіх книжок, але три
мався остарОIlЬ і постіЙIІО сперечаВСIІ 3 іншими членами гро
мади, підтримуючи тим своє прізвище .. Космополі'r",5) 

()тже не ДИВНО, щО, коли вже підчас своїх студенських 
років Драгоманов і інші космополіти взяли участь у т .. зв, 
"неАільних школах", (що на початку 60 тих років ХІХ в. КО' 
ротко існували 8 Київі), то одразуж завели любиl1 їхнім ко
смополітичним серцям утраквізм. "Ми, каже Драгоманов, вчи
ли на обох мовах: на російській та українській, тільки, зві
СІІО, більше на першій, бо на тій було більше книг". Друга 
група україн!,!ів, яка організува"а школу в місцевості, що зва
лася Нове Строєиня, дивилася на речі інакше: новостроєн!,!, 
намагалися зразу перейти до викладання українською мовою. 
ігноруючи неукраїнські підручники і через те зпали себе 
Українцями; подоляниж, особливо Драгоманов, тримались ін· 
ШИХ ДУМОК. Вони не цурались російщини, тримались і її, вва
жаючи неможливим "покищо обіЙ1'ИСЬ без її культурних за
собів, за uJO й мали, в протилежність новостро€нцям, назвv 
космополітів, Новостроєнці зазнача"и, що неукраїнська школа 
більще деморалізує ніж УЧИ'lь. Драгоманов категорі'IНО пі.,,
креслював що наука 8сеж таки наука; поки майже нема укра
їнського письмеНС'k'ва, а надто шкільного, треба користува
тися хоч росііkьким6). На практиці, як зауважує Копержинсь
кий, Драгоманов користувався українською мовою "ише ТI1М
часово, А"я улегшення викладової мови, якою була в його 
школі росіl1ська. 

Назва"и себе "юди згорда космопо"ітами. а на ділі були 
звичайними русифікаторами і Ао того з своєї власної волі й 
охоти Ао тої космополітичної забави. 

Звичайно, при тому цілком фетишистичному розбиванні 
лоба перед такими високими. річами, як цивілізація, культура, 
- коротко наука, - яке ціле життя проявляв ДрагомаН08, 
інакше бути не могло. Скоро вже росі&іська літературна мова 
стоїть на сторожі цивілізації й науки, то вже конче мусимо 

і) Ост<нній виїзд ДрагомаНОlа за КОРДОН, .. Уl<раїна", 1926,KI'.2.CT.2g., 
") .Космоnоліти-ж, ЯК аlторите111О пояснить нам сам Драго

манов, "не ві)1l1идаючи ваги національної форми, все таки в принпипї 
Цивілізацію ставили вище національности" ("Два учителі" 60). 

") С. Глушко. Драгоманов І недільні ШКОЛ", "Уl<раїна", 1924, І.Н. 4 
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Аеморалізувати учнів ПОАільсltКОЇ школи російською МОВОЮ, 
а українській інтеліrенції накаЗУВilТ и клаНЯТИСІІ Аенно ~ НОЩ
но великій російській Літературі і самим робитися Драгома
.. аНОВИIІИ, Маніловими й ОБЛОIІО ВИІІИ ... 

11 ... КоментарІ ааlвї" 
.8 щирий уніоніС7', ТО є федераJlіс7', а не 

c'tUlpamucr, ні 11 flОJlітuчні.м .зг .. яді, - ні 
11 1CY.JIli2'lIpHioМ". 

8 JltlС7'а Драго.ианова 40 БУЧUНСЬ1Соео, 
ФJlор"щ.ія, 17 січня 1872 • 

• АА, ні , Я1nН с,нсі .ін н. 6!18 свnара
ТtlС7'ОМ - і ріШ!lче нічого 11 НЬОМУ не 611.110 
.. .маЗ/J'/ІиНСЬ1Сого". Він С7'ОЯIІ за fliJlicт. і 
ед ність РОСІі, III1COfrO fliHUII ваеа.JIьноросіЙСЬ1С1І 
7ryJl~TYP1l і НІІ .іД1Сиllав ані державного, ані 
nО"'ТIJ'Іного значіння зага.ll~норосіЙС61tоі 
.JIiTepaT1IpHOf oМQ'U". 

Оllсяні1СО- К1ІJlі1СnIlС1СЇІЇ ВОCflо.миНlІнія, 
1923, ст. 140. 

Аійсно, У серці Михайла Драгоманова буяло He~ 
вичерпане Ажерело щиро-скрипниківської прекраСНОАУШНОСТИ, 
клясичного прОфесорського катеАер- іАеалізму. Лише горе тііі 
країні, що вибере своїм політичним ВОЖАем чи пророком та
ItOrO професора-іАеаліста І Бо ААЯ практичної політики иема 
більш небезпеЧIІИХ і шкіАЛИВИХ ПРОВОАирів, иіж прекраСНОАушні 
(А ПРОСТОАушні) kateAep-інтеліrенти, які щиро й СОЛОАКО на
МОВЛSlють матір Україну ПОАати рученьку і сеРАенько коханій 
Москві. Не АУРНО ГаАне писав у р. ]848 з наГОАН отворення 
франкфуртського парляменту: "Zwei uпd vierzig Professoren 
Vаtеrlапd, du bist verloren!" 

4-го березня 1872 р. Драгоманов писав Ао Мелітона Бу
чннського: .чи не благословляти нам СУАьбу, що вона не Аала 
нам створити .національного ГОСУАарства", - а Аала заАер
жати порив кволі, праВАі, сімї (!) і красоті, бо ЗАався мені 
ГОСУАаРСТ80 Аалеко не посліАне слово історії, а скоріш посліА
нім словом ЇЇ вольний союз ЛЮАеА і громаА Аля освіти і ща
стяl БУАемож іК4ати не українського ЛЮАовіка XIV, Бісмарка, 
а "апостола праВАИ і науки., 7) 

До речі. п. Єфремов у своїй .Історії українського пись
менства· (т. 11. 151) пише: ~Для України Драгоманов спраВАі 
був тим "апостолом праВАИ І науки", що ЙОГО з такою ТУГОЮ 
ВИГЛЯАав пе::>еА смертю Шевченко·. 

БіАНИЙ Шевченко! 
ТОАіж, піАчас першого перебуваннSI за КОРАОіЮ~, пере

живаючи свої настрої в стані БУРJtЛИВОГО й чисто ЛІричного 
7рансу, Драгоманов склав підчас TpbOXAeHHOI'O блукання в гo~ 
рах Гарцу свою "Пісню київського славянина" - віРUlованиfi 

7) ПереПИСI(~ 8 М. Буч·в~ньким. 1~ 1. 
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переказ цілого свого політич~ого .вірую". Обмежимось наве
денням перших трьох КУПJlЕіТIВ з цих віршованих чудацьких! 
ДУМОК: ~ 

Гей! Українець просип не много: Волі для рідної мови, 
Но не лишав він до всіli Руси і І( всім Славянам люБОВIf. 
3 північною Русью не ЗЛОМВМ союзу: М .. з нею близнята по РО,ll.у, 
То віки цілили і раlість і горе. і вкупі вст,павм в свободу. 
1\18 русвн MocKoBcывІі,' о\ин із всіх братів Велике зложвв rocyAapcTBOt 
Несиж свою СИЛУ, де треба, на поміч, на захист УСЬОМУ СЛОRIJНСТВУ'. 8} 

і т. д. 

Далі все йде в тім самім майже сервілістичнім дусі мі
німалізму й УГОД08ства. Хто хоче ближче познайомитися з цвм 
памятником занепадництва політичної думки на Україні - хай 
візьме до рук останній том .Наукового збірникаМ укр. пед_ 
інст. ім. ДрагомаНОlJа в Празі: там аж трьох авторів роз
праRЛЯЮТЬ про цю драгоманівську • тредьяковщину". 

До речі, буковинськиit "Час" (19. ІІІ. 1933) писав: .Уче 
ниit профеr.ор МихаАло Драгоманов був ціле свое життя не 
лише ідеАним, але й по.літичним москвофілом. Мрії про укра
їнську державність уважав lІін за злочин і за дурноту, за куль
турну зраду. Д ті, що програли вШну за українську держав
ність і опинилися на вигнанні, репрезентуючи на чужині укра
їнську державну думку, назвали ВищиА Ilедаrоrічний Інститут 
у Празі іменем Мю:айла Драгоманова. Уей один факт говорить 
за себе' uілі томи·. 

На;еАемо далі Аещо з Арагоманівського листування. 
З листа Драгоманова АО Навроцького: "Це писав я, як 

українець. Д тепер буду говорити яко українець і россіянtlн. 
- що не tI синонімом москвина оо Коли ви почнете лаять наш 
УРЯА. скажу ... , що він вас не чі па. Д коли ви усю Росію бу
дете малювати, як "Москву", та ще й "загребущу Москву"
то тут уже треба прямо сказати нам, що ви не знаете, про ЩО 
говорите"... "д на ващі замітки на мою брошуру скажу: ні
чого вам було обіжатись словом dialetto, бо я ним кличу і ве
ликоруське, а не тілько малоруське наріччя... руськиА язик, 
наРОА (коли хочете, абстракція) у TphOX' видах (реальних), на
річчях, племенах, наРОАНОСТЯХ .~ великоруській, малоруськиlf. 
білоруськиА ... Р) 

6 квітня 1873 Драгоманов з максимальним роздратован
ням пише про один уступ повісти Нечуя: "але прошу добра
тись логіки у словах: стр. 188, Ае кажуть, що "Радюк скинув 
з себе тоА космополіТИ311, або великорущину, якою надаряв 
нашу МОЛОАіж великоруська гімназія, і що европейські іАеі, 
наука і товариство показали йому новиА світ". З приводу цих 
РЯАків Драгоманов вибухав філіпікою, нечуваною навіть АдЯ 
цього фахового ніби то аАвоката Аіявола-адвоката московського 
культурного (А політичного) престижу. Він пише: .lJJож таке 

8) Переписка 8 Бучанським, 103; Австро-руські СВОМНН",84. 
9) "3.! СТО літ·, т. І. 
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европейська наука, а що таке космополітизи? дбо чого ж та
кого хоче великоруська МОЛОАіж, як не того ж що й у.-:раін
еька, аНІ' лі&іска, французька і т. А.,3віАкіль вийшло те това 
риство, що показало РаАюкові новий світ? ЗвіАКИ він Аістав 
Бюхнера, Фейербаха, - як не з Москви? (буквально з ГОРаАа 
Москви, Ае СТУАенти ліТОr'pа~ували Бюхнера, ФеЙербаха. Гер· 
цена ,.), хто такий був реАактор КОЛОКОЛ8, як не москаль". 
Ну, звичайно, за ДpaГOM~IIOBOM то MOJ\OAb українська й мос
ковська. й американська 1 як" ще там хочете - прагне оАного 

й того самого .. 
До тогож Навроцького писав Драгоманов 11.1. 1873: "Ми 

українці. стоїмо у АРУГИХ віАносинах Ао Россії, ніж ви Ао ПО'. 
лякі8,а то і АО усієї Австрії. Ми у Россії усе таки Аома С80ї."lО 

ПятнаЦIІТЬ років по написанні цих слів Драгоманов ІІИ
сав Ао реАактора офіціоза російського УРЯДУ "Новаво Врвмвні , 
СуворіІІа ще більш анекдотичні речі: "Я особисто завжди АУ
мав, що Малоросія віАНОСИТЬСЯ АО Великоросії не так, як ПОЛЬ
Щ1, а тим паче Чехія, але й не так, як НижеГОРОАська '('у
бернія Ао московської" (.~ист З АНЯ '26' лютого 1888). Невже 
AiikHO в голові Драгомаиова стояв такий туман, що ясніше й ви
словитися була не сила? 

В одній злісно-антиукраїнській публікації Ауже влучно 
використовується ще ОАИН гіАНИЙ Липинського "уступ" З тво
рів Драгоманова: 

.. НаАТО .щирим" українцям, що в своїй сліпі й ненависти 
Ао Росії утотожнюють становище українців з становищем при
гноблених чехів та сербів, він aiAf1oBiAaB: "як не крути, а все 
таки Україна не у таких віАно:ииах Ао Росії, як Чехія Ао Ні
меччини, Сербія Ао Туреччини".Н) 

Тут. V ЦІІХ листах Драгоманов] Ао Навроцького. що не 
речеНИIІ то перлиии саиоцвітів: тут і 8изиання свовї АоІОАУШ 
НОСТИ, і заборона Л8SlТИ "нзш УРІІА", тут і прокляття ТИМ, хто 
сміє Аумати, що Mockba-загреБУЩ1 і безліч іиших спраВАі 
rеніяльних місць, хоч би й Н8I1Р. р:>зкриття туманної ф:>рмулl'f 
- космополіткам - за якою Х')В3ВСIІ A':HrO'olaiOB із Сгроні
ном: виявлявгьсн, що Аруге най .1еНIfЯ космополігизму це .ве
ликорущина". 

3 листів Драгоманова Ао РО:Аактора "Ввстника Європи·: 
.Я піА іменем Росія розумію імперію, яка мав бути союзом на
РОАів а росіянами (Руссю та русами)", .А тимчасом тепер най
зручн:ший час АЛЯ розбиття катковщини у нас і там, іВОАНО' 
час АЛЯ спрямоваиия піАі'JOСЯЧОЇ знову голову свою гидри укра. 

10) "3а СТО літ·, т. І. 

J1, И. Лаопn:, ПРОllсхожденіе У":'. IfneO,1r,ri". И3JIІ~іе оliщ. ДУХН,.
в,~ча, Ужгnрод. 192.) ст. І ~ дл\! I:s, ЛIІЛlIНt ы<ІІ0o Н раїнці І.е БУ,1" на. 
ЦІ.6Ю,. ~.ише плеМI1М, яке ~I,'lНОСIІ.,ося !lО МОС'(lліR IH~ .. И·, І'пр, Чех" іЮ 
НІМЦІВ, а та" .,Я!( Б.38 'РЦІ до ПР\'сз"ів" (:\.11/6 ~;Aї'. І'Н. Пнт, Р. 1924-і92S;
cr. зз!) . .оСЬ чому І !lO наШltх монархіСlів можна ПРI:КlаСТII навву пр _ 
'-JмаIl18 ІІІ. 
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'іінофіі\ьства АЛR більш АОЦЇльного поступовання, аніж то було 
переА роком 1863. Зокр~ма корисно булоб привести Ао гар
моніі галицьке украінофільство з нашим, спільнlfМ ПОРЯАНИМ 
ЛЮАЯМ У Росії, ліберальним напрямком. Мені інколи ЗАавТЬСJl, 
:що АОЛJl призначила мені покласти ОАНО з каміннів Аля такого 
звJlзку· ...• Колись, коли Червона Русь повернеТЬСJl піА крила 
ІріАНОГО орла, згаАають і нас із Вами" (-"Со вреМЄН6М, ка!" Аа 
Чєрмная Русь вазвратітся паА свнь раАИова арла, паМJlНУТ і нас 
с Намі")_ А Аалі цінне признання: "Тяжко жити на світі ra
'ким біАНИМ всеросійським патріотам на космополітичній заправі, 
за якого себе вважаю JI, у тій літературі, 'Ае тільки й є з ви· 
Аатни" ПИСl>менників всеросійський патріот, а не централіст 
і сепаратист, д. Н. Пи піп· .. "Н6АЄЛЯ" вкоротила У статті про 
:Шевченка саие усі міСЦIІ, Ае я АОВОАИВ, ЩО він не націонал 
і не сепаратист. - очеВИАНО лише, аби не говорити про такі 
.речі .•. Хай він ("Вєстнік Європи-) ВИКОНУ6 Аіло ЗАОРОВОГО "обру
сіння· галичан· Оо' 12) 

IАейний союз з російською публіцистикою АЛЯ "обмоско
'Блення Галичан·... ..Нова Зоря" не мав що так повставати 
'проти Драгоманова вона ЙО('О' Аухова Аи' ина. 

З листів Драгоманова Ао Суворіна, 13) наї:!визначнішого 
pocilkbKOro націоналісти'lНОГО журналіста, peAaktopa-ВИАавця 
'головного п~есового ор!"ану російського імперіялізму - "Но
ваво ВР6мєні": "Ви кажете, що між нами є точка АОТИКУ, що 
'ми обоє любимо свою батьківщину, об06 націонали, навіть 
вузькі. Ви за Росію, JI за Малоросію. Це і не вірно, - і не 
льо!"ічно. Я п~рш за все Аемократ (а тепер AeMoKp.:lT не може 
·не бути соціалістом). Малорос я лише по шкірі свого соціа
лізму .. Ви ПОМИЛlІєтесь, кажуqи, ЩО JI вузький націонал, і не
,наВИАЖУ вашу батьківщину. Я наві1Ь у Росії (XYIlI-ХІХ ст.) 
'визнаю своє світле - а у веЛИКОDуськім наРОАі ще більше". 
"д ви мені сепаратизмом, міжбратерською ворожнечою Аорі
Ікаєте. Та ще російську літературу пареАОМНОЮ вихваЛЯ6те. 
Таж я вам і (J 1876 р говорив, що ніхто не поширив стільки 
росіІіських книжок сереА австрійських русинів. як саме я. (Кон
куренція общ. ім. Качковского В Галичині, общ ім. духновича 
'й "НаРОАно.праСВ6тітєльнаму саЮЗlві" на Закарпатті! .11 • .11.) 
Д иіА того часу JI теж не спав!... І тепер я ЗОВС'м не так 
сумно АИВЛЮСЯ на майБУТН6 і Малоросії і всієї Росіі, як Аи
вите~я навіть Ви -'- Росія тепер зруЙнована й принижена по 
балканські~ війні (1877 - 1878 та берлінськім кон!"ресі р. 1878, 
.'11 • .'11.) Або вона сама уступиться пеР~А зовнішніми ворогами 
й візьиеТЬСJl знову за реформи, або її побьють на ві"ні. дле 
після цієї НОВ01 поразки f10сія конче візьмеТhСЯ за рефОРМИ, 
-сереА яких буде Й обласна автономіJl (БУАЬ ласка не гадайте, 

1") СrаСЮЛ6f1іч і 680 сав.рвмьоннікі, Т. V, 194,203,205, 207, 212. Час 
ІОнсаНІІЯ ЛIІСТіВ р.р. 1870-·1875. 

IJ) "Україна", 1927, кн. 4. 
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що бажаю Росії чогось на взір Аержавних країв Австрії, чи: 
ПОАілу Росії на областlt за етноtpафічною мапою!) Але це
БУАе не Катковська Росія tHe насмілююся· сказа'l'И - не Ваша), 
а скорше моя". 

Лист мав Аату 26 лютого 1888 р. Оrже Ауже пі!lНЮ, ЩО
свіАЧИТЬ, ЩО російські патріотичні почування не згасали в Дра
гоманові Ао кінця життя. 

ПереА Аесятьома роками підчас російсько-турецької війни
він обурювався, що Суворін назва& його .. противником. війни" , 
5 березня ]878 р, він пише Суворінові : "Я не тільки ніколи. 
не був .. противнико"м війни· з Туреччиною - але цілковито 
наnідворіт: і раніш виступу Вашого в .. Новому Врвмвні\ -
у брошурі .Про українських козаків, татар і турок·, - і за 
час редаl'ування Вами .Новаво Врємєні", - у .Молві" і в бро
шурах .. Турки внутріш.,і і аовнішні" і .Внутрішнв рабство
й война за визволення"-я висловлювався найзапеклішим ПРИ
хильником війни з Туреччиною Ао повного зруйнування 
цівї Аержави і цілкоиитого звільноння всіх підбитих нею 
народів. Лише разом із тим я був рихильником і пвнут
рішньої реформи Росії, вважаючи цю реформу конечною 
умовою свовчасного початку війни, успішного веАення її, 
раАикального кінця і добрих відносин до визволених віА. 
Тvреччини народів·, Отже російський патріот, ліберал і· 
імперіяліст Драгоманов домагається реформочок - в Ро
сії, натомісць супроти Туреччини вимагає застосовувати. 
меТОАИ імперіялістичної .ваПни Ао побєднава канца", наче якиП 
Мілюков. І це має бути "ліАер українського соціялізму", як 
всі його величають і - пацифістl 

Візьмемо иншу постать - постать одного з вельми ви
значних московських соціялістів і nopiBHafJMo її з Драгомано

. ВО'4. Висновок порівнання буде не на користь плідерові укр. 
соціялізм)'. 

Лев Тіхоміров у своїх: .. Спога"ах" яскраво окреслює по
стать колишнього вожАя російського соціялізму, Плєханова: .Він 
носив у Ауші незнюцимиП росіltськиП патріотизм, Він вбачав у 
Росіі велику соціялістичну країну майбутнього і нікому Росії не 
віАдавав. Усілякі сепаратизми Аослівно ненавидів. До україно· 
фільства ставився з погордою і вороже. В нім глибоко жив' 
веJ\икоросійськиП унітарист та .уравнитеJ\Ь". З Драгомановом: 
він був у отвертій ворожнечі. Про Шевченка, сміючисr" гово
рив: .. я Шевченкові ніколи не ПОАарvю, що він написав: .. вмію 
та не хочу говорити по J)осійському" - До Шевченка та укра
їнофілів він ставився. розуміється, з більшою ненавистю, аніж 
навіть, наприклад, Катков·. І от порівняти такого Плеха
нова, з Пого вогненноJO любовю Ао Росії, і Драгоманова, 
з його любовю до АВОК батьківщин: і до Росії і до Українн, 
Драгоманова з його оцим вічним і .. нашим і вашим·, з його 
любовю АО Пушr<іна і TyprSHSBa, з його напів зневагою АО 
Шевченка ... 



ІІІ. дАорацlR московськоі пІтер_тури 

Професор же, хоч і J'ї.мнаsіядьнuЙ, Пар-

2'UfIb1tuIЇ за.місць того, щоб 2'.ори народа-.е

.ле2'НJJ 119сдіДЖУ'(JТI/, 1ЮНО.IIН (антп:.моско,

cbJrY) 'ІІnУХУ Ве.льт.мана. 

8 ДІ/ста ДрагОАеиНО'ІІ дО ПU'.lIII1t'l 

5 .лl/n//Л 1890. 

Московську літературу Драгоманов ставив безконечно 
високо і не бачив (що він взагалі з рештою бачив') іЬі руй' 
нуючого, обезвладнюючого духа. Дуже прикро, що в нас вза' 
гаЛІ так неЗНИЩИІІО вкорінилася тенденція підносити так ви
соко ДрагомаНОВі і зовсім іrнорувати інших діячів тієї доби~ 
серед яких було багато осіб і визначніших і безконечно біль
ше освічених і далеко розумніших і значно здоровіших ДУХОМ, 
ніж цей апостол хорого москвофільства. Українські сучасники 
Драгоманова не поділяли зовсім його захоплення московсь' 
кою літературою й культурою.14) Проф. М. КОРАуба ПИUІе, 
що "ненаАТО ОАушевлявся Антонович росіUською літературою 
та не спочував ПОГЛЯАам Драгоманов! нз її куль'ГУРНУ місію 
сереА гаЛИЧ811. В "ПраВАі" в 1889 р. появився його,Аlfтоновича, 
"Лист ПОАОРОЖНЬОГО·, в котрім інфОрм ув про погляди на ро
сійську літературу еспанського фільософЗ Генеро, ркии в ста,.
ті в .ЕІ Liberal" з З. та 19. ХІ. 1888. ставиться до сучасної 
російської літератури рі8КО неrативно, уважа€ її варварською, 
примітивною, здеrенерованою, зазначу€. що в ній відбиваєть
ся хитрість і грубість наРОАа ще приміТИВIІОГО, а заразом 
утонченість, сенгимеllталыlсть,' скеllТИЦИЗ 11, запеклість· наРОАа 
вже p03rIYCTiforo ... У противенстві Ао ОСІІОВІІОГО хаРІктеру ге· 
роїв західньо-европейських: літератур, діяльного та палкого, 
герой кожного російського T~)PY - це деморалізуючий вплив 
"обломовщини". 05лоиовське ліllfЯЙСfВО та забобонний жах 
є характеристичниии рисами цеї літератури; всі дієві особи 
в російських романах це кволі . та мляві, не:матні Ао життя 
істоти .• Насувається питання, чи не бvв цей ли~т відповіДАЮ' 
на згадану (МОСКIJофільську) аrітац:ю Драгоманова. Сам Дра-' 
гоманов м. і. признає силу Антоновича і n тім, що Анто
нович оперує на живому почутті .ОГИДНОСТИ до обрусєнія" ' 
(ЛИСf з 18. V. 1891) 

Яскраво розповіАає про неrативне стаглення Ангоновича 
до моск. культури пані l!!ербина: "Вихована на російській. 
літературі, я любила її і уважала за свою рідну. "дтєчєствєн
ниє 3arIiCKi" були мій улюблекий журнал і визнаючи їх не
УDажність до Украіни, я вибачала ім цю хибу за багато мншого. 

14) "Україна-, 1928, кн. 5. 



д тому звіС1ка про заборону .А.З.", обурила й засмутила 
мене ГАИбоко. Як раз того ДНЯ. КОАИ Я дізналась про цю подію, 
я зустріла Антоновича на велелюдному вечері у Лисенка. 
БУАО ГУЧНО,весело і мабуть мій сумний вигляд контрастував з за
гаJlЬНИМ наС"РОЄМ,бо Антонович спитав мен!". що мене засмутило". 

· я горячо розсказала про СВ06 обурення і про свій жаль з ПРИВОДУ 
припинення "д.З" Він уважно вислухав мене і хитро Br.MiXHYB

шись, сказав: "знаєте, мені уявляється, начеб наша українська 
_ дівчина розповідала мені, що вона дуже любила москаля, і що 
його ІІа війні вбито_ Мені її сердешно дуже жалко, а москаля 
аж нічогісінько ...• що вплив російської культури на Укра-

· їнців занадто великий і тому шкіАЛИВИЙ. Як українці будуть за-
· свою вати загальнолюдські ідеї й вищу культуру з творів за
хідньо-европсйськими, чужеземними мовами, те вони не будуть 
так легко утрачати свою рідну мову; вони будуть намагатись 
висловлювати ці ідеї СВОf;Ю '''/ОВОЮ і цим сприятимуть її роз
виткові і розвиткові української літератури й КУЛhТУРИ. Не
хай МОЛОДЬ вчиться чужоземних мов, читає багатшу на ідеї 
західньо-европейську літературу - це буде корисніше для 
неї, ніж вплив російської літератури".I") 

Навіть самим російським літератам російська література 
не видава>.ася таким велитенським Slвищем, як її УЯВЛ)lВ собі 
Драгоманов. Рік по смерти Драгоманова (1896) пи;:ав Чехов 
до драгоманіВСЬКОI'О приятеля Суворіна: .Скажіть по щиро, 
сти, хто з моїх ровесників, себ-то людей у віці 30-45 років
подарував світові бодай ОДНУ краплину алькоголю. Хіба Ко' 
роленко, Надсон і \Ісі "учасні драматурги не лімонад ? Хіба 
образи Рєпіна чи Шіlllкіна завертали вам голову? Наука 
й техніка переживають тепер великі часи. для !t·зшогож брата 
ці часи крихкі, кислі й нудні, самі ми кислі й нудні .. і не до
бачає цього лише Стасоф, якому природа дала незвичайну 
здібніСТh пяніти, навіть від помиїв" .16) 

Крім Стасова, ще й Драгоманов мав цю незвичайну здіб
ність lІяніти від помиїв російської літератури, і дивну претен 
сію й нахил - і інших, наіИільше Галичан, цими· помиями 

· частувати. Родовитому москалеві Розанову (в .дпокаліпсі ва
шої доби") Росія ВИД'36ТЬСЯ фальшивим генералом, над яким 
фальшивий піп править панахиду. І,Цож до Драгомановом так 
щиро вихвалюваної російської літератури, то Розанов уважає. 
що nз боку змісту література російська є така мерзота, така 
мерзота безсоромности й нахабства, як жадна инша література. 
Власне нема найменшого сумніву, що Росію вбила література. 
Чому ми .заЙні?" Таж давно ми писали в "золотій нашій лі-
'тературі" : .ДеRНИК з'!ивої ЛЮАИНИ', .Записки зайвих людей" . 
.поляк СЄliковскій (Барон БраМ6еус), що був на!:tВИАатнішим 

І:;) С. Е Щербина .• Україна", 1928, І<Н 5. 
16 .Воля РоссІ,,", 1929, VII. 
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російським журналістом першої половини ХІХ. ст. любив Tal<i 
висловлюватися: "расійська літераТУР1 нікчемна не ОРИl'інаЛЬК:t, 
без порівнання біАніuiа ві" 'і'урецької по силі фантазії і польоту 
думок .. Росіl:iська МОВ1 Сlма по собі мізерна, по жебрацьк.ому 
вбога й груба.Нечиста сила занесла мене ДО цієї літератури.-.17 ) 

Уl<р,!їнець Квітка-О~новяненко писав 28. ХІІ. 1841. ДО 
Краєвського: 8Д'ЙГ~ наШflМ юнакам помужніти, оперитися, 
себ то 110знаЙОМflТИСЯ з пером, вони AOBeAyrb і ствеРАЯТЬ, що 
велико 'росій~ька МОВІ є лише говірка кількох губерній, ДИ
тина, і то не старша, нашої мови, старшого відrалуження 
основної СЛОRЯНСЬКОї. І як вііМIУТЬСЯ хлоаята щиаати й ви
тягати з нього все наше корінне, ніАібране, ТОАі й самий ре'3' 
ний оборонець російської мови, замовкне й визнає свої колиш
ні помилки. Мови російської справжньої. нема увітальнях, 
І<нижках, нема й у ЖУРНlлах російських. Напишить статтю без 
ЧУЖОilСМНОГО слова, без чужоземних фігур та зворотів? Не
можливо: а на нашій Mo~i все це можливо і чисто й глаАКО 
і неможливе Ао досконалої перt:Аачі ні на яку мову. О r таК 
то"У) Який разючttй підупад почуття української національ
ної гідности від р. 1841, коли Квітка писав цього листа і р. 1886, 
коли Драгоманов склаАав свої нижqе наведені знамениті три 
пакти ПРО MO~KOBCЬKY виu,!ість і українську беззастережну 
покору! • 

У . П~реписці АР -В1 з ОкунеВСЬЮIМ (ст. 66) можете 
знаити так упроречисту драгоманівську npOl'paMY,. датовану 
кінцем 1886. року: 1) .Ми стоїмо за розвій нашої - мало
руської чи української національности . літературний (і полі
тичний?), - але не маємо нічого проти великоруської, з 1<0' 
трою так тісно ЗRязані сх.іАні частини нашого наРОАУ й котру 
ми вважЗ,ємо за ОАНУ з наиближчих: до нас славянських націо' 
нальностів. 

2) літературу великорусы<,' - як більше тепер розвиту, 
ніж нашу, дякуючи сприяючим обставинам,-ми поважаємо й радо 
змагаЄ\lоея. щоб присвоїги й нашій громаАі осереАОК й на· 
ПРЯМОК (деМОК.Jатично реалістичний) її ліпшої ПРОl'ресивної 
частини; 

З) Обсуждаючи стаlt Росії, ми виступаємо т'льки проти ПО 
літики теперішнього російськаго правительства,' - котре не 
тільки сання зріст нашого наРОАУ й національности, а й АРУ' 
гих, починаючи з самої великоруської - ми вважаємо цю по~ 
літику Зl'убною ДЛЯ всього славянства" . 

Нее характеристичне у цьому документі, все до наймен
шої риски - ВКЛЮЧffО до т.:>го, що політичний розвій стоїть 
під З'fаком запитання і u дужках. 

17) П. БIIКОф. Сі,1уети ПРОШ.1ЗВО, 1930. 
1') nЛітеРЗlуr а", зб І., К. 1928. 



12 

ш. "Наукове" трактовання русифlкацlV. 

Фр. Ніцше наАзвичаl!но влучно каже: НаріА гине, коли 
він с В іііобовязок заміняє на поняття обовязку в З а г а л і. 
Ніщо. не ПРИВОАИТЬ Ао глибшої it основнішоі руїни, як кож
ний .неособовиЙ· обовязок, як кожна жертва переА молохом 
абстракції. 19} Так само згине наріА, якніі с в о ю неАОЛЮ, с в о є 
л"хо заміннть на поняття неАолі, лиха в з а г а л і. Але саме 
це й зробив Драгоманов з такою тяжкою білою, як .обрусє
нів" обмосковлення. Він замінив конкретну історичну .русифі
кацію" абстрактною УЯІІОЮ I1рО Аенаціона.лізацію взага.лі, і ОА
разуж винаl!ШО8, що тут нічого осоБЛИВОI'О, ненормального 
немає. Уе є й АеіНАе, отже і в нас має чи може бути. Ясно, 
що цим Драгоманов знищив усяку мож.ливість героїзму й па
тосу в визвольнїП боротьбі. 

В листі Ао Павлика з 16 лютого 1890 Драгоманов писа~: 
...• в моїіі замітці був м. и. історичниli зарис систем таких, як 
"обрусвніє" не тільки в Росії, а й у 3ахіАнііі Европі, звіАКИ 
Росія Й узя.ла цю систему. Найбільше я зупинивсь на Фран
ції, котра есть 1І0ЧИНЩИК і вчитель усякого централізму АJ\Я 
континентальної Европи і показав, що система Аержавної, при
мусової національности, почата Рішелє і ЛК>Аовіком XIV, бу.ла 
вкінець вироблена якобінською республікою, оА котрої пе· 
реіішла Ао Прусаків, а Аалі і Ао Росії. А Аурень Кониський 
толкув про московську ВАачу·. Отже, Кониськиіі Аурень, бо 
сміє зачіпати такі неАоторка.льні Арагоманівські святощі, як 
московська ВАача. дле Ауже прикро, що такий великий і та
кий розумни&:і Драгоманов так не.l10лаАНО, так lСеЗАарно почи
нав "обрусвніє" віА Рішелє. Мігби ПО'Jати й не з того кінця, 
а саме не з фраНЦУЗIi1КОГО, а з тогож таки московського: Мос
ква віА Аавніх віків і Ао нині практику вала й практикує "об
русєніє· в найбільш раАикальних формах (хоч би й .україніза
ції· України). Населення ЗАобутих країН-НОВГОРОАа, Пскова, 
ханства казанського, Черемісії, МОРАВИ, Башкірії-Москва (як 
тепер - Україну) руllнувала економічно, винищувала зброєю, 
нарешті просто "ВИВОАила" всіх мешканців завойованих краін 
геть на край світу. ЦИМ М. и. пояснювться і цілковитий зане
паА віАмирання республіканських траАицій Великого Новго
РОАУ, і ті мізерні етноrрафічні островки, які ще по.лишалися 
віА прері:кних угрофінських племен на Волзі і на Уралі. 

От Ае Аійсно був простір Аля СТУАій наА "обрусєнієм"! 
Натомісць Драгоманов, J:K фахови~ аАвокат Аияво.ла - Москви 
-зручним тріком звалює всю справу на Рішелє, який вннаJ:l
шов "обрусєнів", і на прусаків, які імпортували цей французь
кий винахіА Ао Москви! На самих очах Драгоманова, бо 8 50-
70-тих рок, Х ХІХ ст. Москва примуси.ла кримських татар, чер
кесів та лєзrінів масово ПОКИАати свої країни. дл~ ці факти 
в очах прославленого стількома панеrірисrамм історика не знай· 
-----

19) Антихрист, §§ б та 11. 
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шли жадного зрозуміння. Віковічні методи московського .об
рvсвнія" тепер так широко на наших очах практикуються на 
Украіні. Але тихо! Якиli там дурень смів торочити про мос
ковську ВАачу? 

Взагалі в суперечці AparOMaHOBa з Кониським, забутим 
та знеславленим - украінська праВАа була безперечно на сто
роні Кониського. Досить порівНІ.ТИ хочби такі два листи: Дра
гоманов до Кониського: "Про .націоналізм· я не знаю вже, 
що мені казати. Колиб мені хто неБУАЬ сказав, щож таке на
ціоналізм? Антропометрію я давно знаю, між іншим і те, що 
вона вже на моїх очах мабуть чи не 7 раз поперекласувала 
раси. Так само антропометрія ще мало каже культурному 
історикові, не кажу вже про політика. Мову я теж б ач у' -
хоч і мова нічого сама по собі не рішав. От я й -поклав собі 
у політиці стояти за грзмаАСЬКУ і кравву самоуправу, а там 
хай наповняв ті РЯМКИ, яка там живе раса, якою хоче мовою, 
а в КУЛ!:Jтурі стояти за певні і А е ї, якоюб мовою вони не ви
кладались; звісно, яб хотів щоб '1'і ідеї виклаАались так, щоб 
ішли наЙГJlибше, і для того, щоб викладались на мовах най
простіших, н·ародніх. Але тут моєму народовству, націоналізму, 
коли хочете, й кінець. Націоналізмуж, як чогось такого, що 
існув само по собі, - яні коли ніде нем і г n і й мат и. - а я, 
я не хвастаючись, скажу, що перечитав усе важніше, що про це 
написано г-ерманцями, ромаНЦIІМИ і сла~янами" (25. ХІІ. 1888). 

Мову, отже, Драгоманов б ач и в, і тому ще її визнавав, 
а націоналізму - .не міг спіймати", бо ніАе його не бачив. 
Бо річеП, які не даеться ні зміряти. ні зважити .- цеП типо
виА і тупий учень матеріялістичного ХІХ віку - не завважував 
і не визнавав. 

Кониський ·040 Драгоманова (в 1893 р.): .1) У справі ре
ліrії - я завжди був поклонником повної свободи совісти, ба
чив, що в Галичині доволі клврикалізму, але тямив, що віко
вих обставин не можна знівечити за рік. 2) В сфері соціяльно
економічній ще тоді, як Ви сиділи на лавці в школі, я не згірш 
Вашого - тямив ненормальність устрою .•. 3) В сфері політик .. 
і віАНОСИН межинаРОАніх я кажу: ... Украіна-Русь ОАНаково з у
сіма народа .. и має право уладнатись по своїй уподобі. А Ви 
зараз гукаєте, шо ц~ сепаратизм! Я хочу спраВАі сепаратизму 
віА неволі, віА злиднів, віА темноти і кнута. Я ворог в с я
к о г О неволення людей, тим то й ГИАУЮ і всяким .обрусе
нівм' і уважаю, що націоналізм - ЄАинопевниП rpYHT, Ае може 
зрости і пишатись усе те, що зоветься щаС1ЄМ ЛЮАей; націо
налізм есть rpYHT, Ае можливе - усяке .оБЄАиненіє", зрощене 
і випещене волею, гуманізмом, світом і загальним добробутом 
ЛЮАеЙ. 4) РосіliСьку літературу, звістно. поступову частину 
ЇЇ, уважаю потрібною ДЛЯ тих українців, що не можуть кори
стуватись з АРУГОУ якої. але не можу признати ЇЇ р і А ною 
і боготворити так, як Ви сього хочете. 5) На СУЩV нині ШКОЛУ 
на Україні - я дивлюсь як на жерело формальної освіти і діІ-
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сної деморазіЗ8ЦIІ. Вважаю неминуче потрібним, щоб в школі 
взагалі панувала !'аша мова, але не Аумаю, що5 ОАНОЮ мовою 
можна запобігти лиха. ЄАИНОЮ сrtасенною стежкою я вважав 
і вважаю зо всього вимовленого вгорі освіту і ВИХовання маси 
і інтелі(енції на (рунті широкого націоналізму поруч " цим 
поліпшеннв економічного побиту маси. Але не по ша6льону 
французького демократизму... 6) НаРОАНЮ партію в Галичині 
я не вважав непогрішимою, а ватажків ІЇ "совершенством". Треба 
бути великим маніяком, щоби себе або кого иншого з ЛЮАей 
вважати за .совершенство" .26) 

Один з беззастережних приклонників Драгоманова Б. Кі
стяківський (Хатченко) м. и. дуже влучно розкриває поверхово 
ність і легковажність поглядів Драгоманова на обмосковлення 
України: .Що торкається значіння русифікаЦІЇ України, то 
Драгоманов доводить, що русифікація зрештою в безсилою 
в боротьбі з українською національною культурою.. Він за
певняв, що .щиро-науковиЙ широкий погляд на історію України 
мусівби показати нашому суспільству й чужинцям. як vкраїн
ські національно,обласні завдання неминуче здіЙСНЮl!алися на
віть ворожими нам урядами і як поступ цивілізації на Україні 
навіть у чужій їй формі приводить до того, щоби підготувати 
(рунт для свіАОМОГО українства". На Аоказ свого твеРАжеНRЯ 
Драгоманов J3казує серед інших фактів зокрема на заснування 
трьох університетів на YKpaїHi ... ~I) 

І навіть наївний, безконечно довірливий і відданий памяти 
свого учителя Богд. Кістяківський, навів~uи цитату з драгома
нівеької біб.llії, зауважує, що, проте. зайвий оптимізм в оцінці 
таких ЯВИЩ, як "русифікація", може бути небезпечним. А ВІН 
дійсно таки був небезпечний, цей вічний драгоманівськии оп' 
тимізм до всього, що йшло з Москви, цей злочинний, і стократ 
зайвий, заколисуючий і розслабляючий москвофільський опти, 
мізм. Цей "оптимізм" допроваАжував Драгоманова до переляку, 
·<оли вів думав не про теплярне, а про дійсне українство. 

ПОЧУТТЯ глибокої трівоги огортало його, коли він раптом 
лрипускав можливість реального повстання української дер
жавности. Вчитайтеся,но: в 'l'aKi стурбовані рядки, на .аагал 
дуже флє(матичних "Чудацьких думок": 
. "Наше національство зовсім не таке уже мирне. Послу· 
хайте, з якою ненавистю ГОRОРЯТЬ иноді наші люди про мос· 
калів, жидів і подумайте, щоб сталось з тими сусідами нашими 
на Україні, колиб удалось нашим національникам узяти УРЯА 
на Україні в свої руки. Якеб вони Їм "обукраїненє" приписали. 
А покищо, таке людоненависне національство ШКОДИТЬ ТЮ.І, 
щО будить до нас ворожі почуття й У наших сусідів .. Наука, 
правда, ніколи не ШКОДИТЬ, а тілько поможе. Навіщо ми бу' 
демо вменшувати свою силу в боротьбі за волю нашої нації, 
опираючись на науку застарілу, хибну, коли ми можемо Вl\асне 

20) 10. V І. 1893, "3а сто літ·, зб. УІ. 
21) ~YK,,, ЖI13НЬ'. 1912, \ І, 28. 
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опиратись на нову-вірнішу. Тепер-же всяка боротьба проміж 
лЮАЬМИ оnиравться на науку" .22) Вічні вклякання nереА .наукою·' 

Він вз!галі нехтував на!!іоналіа\fОМ. ..НаРОАність у моіх 
очах - писав він Ао Бучинського - мав силу тільки" КОЛИ 
вона не nротиворічить своБОАі того і АРУ.'ОГО (РОЗУМУ І іНАИ
віАуума), помагав розвою обох ... Сама по сооі наРОАність у очах 
російської просвіщенної громаАИ мав нз~меншу ціну, а першу 
мають іАеї і питання культурні і соціяльні, которими міряють. 
У нас і силу розличних національних напрямків· .23) На АУМКУ 
І{рагоманова українська мова П/")ТJ.lібна покищо тіл ьки на те,. 
щоби при її помочі Аібра1"ИСЯ Ао мужика; писати неЮ наУКОВІ 
праці тепер не тільJC'И неможливо. але й не бажано,1І4) Взагалі. 
вважав за шкіАЛИl;lе піАНОСИТИ політичний бік українського пи
тання, тим більше, що окремішні сть української нації це справа 
Ауже непевна і неясна", .~lи у. Росії - писав Драгоманов -
п()в~рнули увесь вопрос на наУЧIJУ АОРОГУ і ХУАожествеfJНУ, 
ПОЛЬ9УЮЧИСЯ rl,им,. що усі говорять про .Русь", "руський", ІІРО' 
.наРОАність· - ми кажемо: і ми Русь, руські - хочемо вило
жить нау"но нашу наРОАНЮ історію, мову. розробити нашу 
наРОАнюпоезію. А які ми руські - чи ми раЗНОВИ.4ність об
щого,' чи окремне зовсім - цього, праВАУ сказати, І'арно ні
хто не знає" ,2,,) Він ОСУАЖУЄ галиуькі чаеописи Мет у і Пр а-· 
в А'У за їхню безпереривну боротьбу з москвофільством, Hero-· 
АУЄ на визивання москнофілів .ренеrатами", бо .. кожний" воль
ний соанавати себе, АО якої він наРОАНОСТИ належить, чи ЙОГО, 
наРОАність caMOCTi~Ha, чи ні - аби він тілько ПРОВОАИВ свої 
іАеї чесно",26) 

ОАНИМ словом - засаАа мімікрії, засаАа - .. УАавати, 
що нас He\f"· в Н!Аїі, ЩО Ж1Аllе ока не зауважить і не ростопче 
чнясь нога - Tal<a іАеольоrія раАикально-соціялістичного апо
стола - М. Драгоманова. А на кінці - випраВА"ННЯ рене- . 
raTcTBa ... 

У. &УАННА мріА - перед катастрофоlO 

Дібврадьн!/, адг угОllfJвецьн:!/ дінію :1 11рU
TueН:O~1 на н:орuсть у//'раїнського р!/ху /IJlIІ 
.10бра Росії, на користь lїого навіть IlJlR 
УРНІШ. nрОВО,1ІІВ свого ',аси Драго.lIОНОВ. 

(КоnеРЖUНС61С1IЙ 
"У кра і н а-. 1930. кн. 3). 

Незвича~но вороже настровний у віАношенні Ао україн
ського націоналізму, Драгоманов незмінно плекав натомісць, 
оптимістичні, ЇАилічні ПОГЛЯАИ 'на майбутнв росі~ських Аержав· 
НИХ' і суспільних віАНОСИН. Зокремаж 70,ті роки е Аобою наЙ-· 
-"Z) .Чуд. ДУМКІІ", 1915, 20. 

"3) Драгоманів до БУЧІІНС~КОГО, 2З серпкя 1"872' Переп., І, 15З. 
Ні Лист дО БУ'!ИНСІ кого, ЗІ серпня 1871. Там же, 13-13' 
2;;) Лист ~o БучинськогС', 26 листопада 1871. Там же. 61-62, 

. .6) 3 "І<рвтикn Драгоманова· на І-ше ч,~і:л" львівської ~npa8Allw аа. 
рІК } 874. (ДВІ. М. І<ордуба: 3ВЯ8КИ В. АКТОНОВlfча 8 ГаЛИЧIIВОIO •• YJ(pa
Іна, 1928, «н. 5, С1Р. 61- 62). 
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яскравішого буяння ексцентричннх драгоманівських надій на 
те, ЩО от,от надіИАе lux ех Moscovia. 

1 жовтня р. 1874 Драгоманов писав Ор. Міллєрові про 
своіж власні фантастичні мрії, з якими він, на жаль, заводив 
не лише себе, АРУГИХ, завів нарешті цілу Украіну: ~Я памя' 
таю, як весело н ... віААавався мріям про те, ЩО зіЗА повеАе 
за собою наближення південних і північних літератів на нових 
·підставах соліАарного нового руссофі,\ьського й слсвянофіль

. ського напрямку... Саме Киів АОВГО ВIІливає і в Украіні 
і в Галичині в тім напрямку, щоби малоросійський рух при· 
брав найбільш наРОАНИЙ а не націоналістичний характер, най· 

. ·більш загальноросійський і загальнословянський, найменш ее· 
паратистичниЙ. Настанеж колись час, коли й буде ясно, що 
llліткарі кидали брудом саме в общероссів· • Зізд. про який мо· 
ва в цім листі - археольогічний зіз,А 1874 р. У Київі. У світ· 
лі тепер вже відомих документів цей ЗЇЗА був АЛЯ росіЙСЬІ<ОГО 
уряду упімненням про зріст української небt"зпеки, бо "прак
тиковане в Драгоманова УЖilвання терміну ~русский" у поши
реному значінні й запевнення, що .русский" народ є іпови, 
нен бути єдиним, відхрещування від сепаратизму - все це 
,не могло затушувати дійсних стремлінь українства до гегемо· 
нії у всіх ділянках життя". (Укр. ]930, 3,4). 

Але Драгоманов нічого того не бачить: він щиросердно 
не помічає, ЩО в Росії вже давно минула доба великих ре· 
-форм, що давно запанувала реакція... Часом лише настрій 
Драгоманова псується і тоді ... тінь Мазепи притьмарює без· 
хмарне драгоманівське небо. Неначе й полтавської вікторії 
не було чи бій полтавський 'це тріває ... привид гетьмана Укра. 
ЇНН, виклятого Москвою, неначе загрожує самому ДрагомаllОВУ 
і цілій його акції творення .нового солідарного руссофіль· 
ського напрямку". ]9 листопада 1874 Драгоманов роздрато
вано пнше до тогож Міллєра: "Рішуче Мазепа став керуючою 
особою й загрожує направити Палія у друге заслання". (Ко· 
.fIержинськиЙ: Гром. такт. Драг. в 70 рр. Укр. 1930,3-4 ст. 52). 

Взагалі після цього киівського археольогічного ЗЇЗАУ 
1874 року У Драгоманова до такої міри кружилася голова р;' 
уроєннх і ніби дуже далекосяглих успіхів, що він пише всім, 
всім, всім - і до Галичини, і Ао Фльоренції свойому прияте· 
леві Ае· r убеРНіітисові про те, як то хороше було, яка то згода 
в семействі панувала на тому ЗЇАі між українцями й москалями. 
Драгоманов писав: "При цій нагоді піднято знову питання про 
корисність украінської 'літератури та про її помиримість із 
патріотизмом усеруським. Приятелі наРОАНЬОГО українського 
гені я тай української літератури Аоказали, що їх місцевий па· 
тріотизм не має в собі нічого політичного, вузького та ретро· 
градного, як патріотизм козакофільський, не суперечить па· 
тріотизмові всеруському, так само як патріотизм сицілійськиl:i 
не лише не суперечить патріотнзмові італійському та літера· 
турі італійській, але й дає йому живиl:i і міцний (рунт ... на· 
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віть самі Великоруси, як Міллер, Суворін боронили лtoояль, 
ність місцевого українського патріоти .. му та україиськоі літе
ратури .АалекС? горячіше, І!іжса~і Українці". Далі, згаАавш.и 
антиукраїНСЬКІ напаАИ російСЬКОI преси, консервативного "КІ
-ввляніна" й ліберального .. Голоса", Драгоманов з ВИГЛЯАОМ 
клясичного Й непоправного Манілова пише: " ••• нема лиха без 
Аобра і полеміка, розказана нами, лишиться мабуть останньою 
іскрою Аневникарської фразеОЛЬОr'іі "про український сепара· 
тизм", "ка наробила стільки ШКОАИ PO~BOЄBi національному 
і простонаРОАНЬОМУ руському та славяноруському останніми 
роками, позбавляючи національне почуття піВАенно·захіАНЬОЇ 
Росії її· натурального ірунту, ЗАержуючи р.озвіЙ популярної 
лі1·ератури та лякаючи· богатьох патріотів малих земель сло
вянського світа страхопудом централізму русько-московського, 
який вороги Росії збільшили понаА міру". !7) Такі веселі речі 
ПОАавав Драгоманов Ао віАома Европи, але ще кращі писав 
аін Ао Галичини, приписуючи свої власні москвофільські на
строї всім українським учасникам ЗЇЗАУ. 

nУже ПО цьому ОАНОМУ треба сказати спаси-біг • Кїввля
ніну", котрий прислуживсь тому, щоб пропав у Росії фантом 
.українського сепаратизму", не тільки політичного, але й куль· 
турного. В неАавній полеміці київські українофіли Аоказали, 
що вони .. , і не Аумають про гетьманщину ,козакофільство 
і т. А., -' що вони не відріхаються віА руссиого брацтва 
з Великоросами, але що вважають російську літературу рід
ною й собі, і Аумають розвивати свою наРОАНЮ літературу 
не в ущерб російській, не проти ЇЇ, а в гармонії з нею, маю
чи наАію, що така малоруська література БУАе в ПРИГОАі не 
тільки Малорусу, але й усій Росії, котра. вже навчилась ціни
ти Шевченка, М. Вовчка й ін. А той факт, що в неАаоній по
Ае міці Великоруси (п. Міллер, котрого можна вважати ела· 
вянофілом, п. Суворін, реАакція "nЄАвлі8 ) виступал .. навіть 
енерrічніше віА самих Українців, показув, що це руське брац
тво й спільність чесних і освічених ЛЮАей на півдні і півночі 
Росії не в химерою, але міцвим фактом, результатом росна
сько.европеЙської культури ХІХ в., вироблено; в купі Укра' 
їнцями й Великорусами" .118) 

Словом, якаж то роскіш, Jtкеж то свято АЛя Ауші на
віть згаАувати про те, як 1'0 ЧУАесво СИАілося при ОАнім сто
лі і Ао того У такім Аорогім, вимріянім товаристві "przyjaci61· 
moskali". В цьому без усякого сумніву в багато віА спра .. 
ЖIlЬОЇ психопаТОЛЬОr'іі: зверніть увагу на те, як на наwихочах 
стільки випробованиж Арагоманівців пнеться й рвеТЬСJI (аа 
шкіра на них біАолаwних репається!) засісти Ао одного столу 
звіАвічним ворогом Українн: Тут вам і Панейко з Томашів
ським, що так успішно і самі пхалнся і на жаль ще й АРУГИХ 

27) Rivista Europea, 1875, сі чен.; 

28) Л.вівська .ПраВА8·, 1874, ч. 11. 
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пХНУЛИ АО ОАНОГО столу (чи навіть піА ОАИ~ стіл) з. Д~HiICi
НОІІ,ТУТ і Липинськиli і д. ДОРDшенко з їХ ВІЧНИІІИ МРІЯІІИ ПР.· 
ЧnРНУ каау з росіliСЬКИIІН монархістаllи, тут і Шаповал у брат· 
ніх обіЙllах 8ітвнькі Чврнова.і Могілянськнй з МОРКОТУНОІІ на 
8в.сівнції у Вранrеля і Ісааки Мазепи і паки і паІСИ Панаси Фе· 
АЄНКИ з Абрамовичем та ДаНОIІ. 

Але вернімось віА АраГОllаненят Ао священних писань· 
самого великого ВОЖАа. Отже Аемонструвмо Европі і Галичині 
.lІіцні факти руського брацтва8 , не химери, о, ні! (Та щоб ми, 
позитивісти, реалісти, взагалі освічені поступово, науково та 
ще Й критично Аумаючі J\ЮАе - і химери! Ні, ні,ми лише 
фактами, міцними фактами!). А в OCHOBj цих міцних фактів, 
як запорука на всі ПРИЙАешні віки, Ава імени: Орест Міллєр 
та Суворін. Що Ао першого - АаllО вже краще слово само· 
му великому шефові, який вже 15 листопаАа 1876 писав Су· 
воріну: .Орест Міллер, на якоrо я було поклаАав наАії, як 
на зерно ,нової словянофільської партії і звичайно даремно"! 
Отже леАві минуло Ава роки віА воістину телячих археольо 
rічних захоплень року 1874, як наАії на Міллєра, цю остою 
ПРИЙАешніх віків. ліквіАовані. АСуворін, АРУГИЙ міцний факт 
україно,московського "ЛЮбімось"? Суворін тогож таки 1876 
року заложив величезну російську І"азету "Новоє ВРЄМЯ·, щО 
аж Ао 1917 року невпинно, майже з числа в число проваАила 
широку й гучну антиукраїнську кампанію, безнастанно кли
чучи російський УРЯА Ао боротьби з українською небезпекою. 

Якжеж легко кришаться всі ті вславлені Арагоманівські 
міцні факти! Лише Ауже прикро, що в нас БУI\О аж забогато 
твеРАолобо віруючих у міцність Арагомані03СЬКИХ фактів. 

Тактика Драгома'нова потерпіла ЯВІІИЙ крах: той самий 
ЗЇЗА, якого ОАНИМ з ініцінторів він був, на який він покла' 
Аав стільки нцій, що він от-от розпічне "нову еру·, Аійсно, 
був' переАВСТУПОМ Ао "нової ери" - лиш~ не такої, якої спо
Аівавсн нічим реальним необrрунтований оптимізм Драгома· 
нова. ДосліАНИК грома,4СЬКО політичної тактики Драгоманова 
тих років, Копер~инський пише: "ГромаАсько.політична такти
ка Драгоманова, орієнтація його на ліберальне буржуазне ро' 
сіиське суспільство потерпіла цілковитий крах. Емський aKT~9) 
1876 року показав, які маРІІі були надії Драгоманова й укра· 
їнського суспільства на роботу в лєrальних РЯalЦЯХ ІІа АОПО
могу російських .І\ібералів·. 

Драгоманов, був непоправний у СВОЇМ оптимізмі. Навіть
переА своїм віАЇЗАОМ на еміrрацію він зовсім не АогаАувався, 
ЩО починаЄТЬСJl траrеАія в ЙОГО особистім, нарешті, житті. Він , 

29) Е"ськвіІ акт від міста Емс, де року 1876 Александр 11 оідвн-
саи таємний RYKaB" про вабс.рону УІІраїнеького IIpyltoBaHoro сп.ова. 



повний рожевих мрій про скориn поворот, швидкі змін ... ро
сійській політиці. Старому ЖитеЦЬКОІІУ. в JlKOrO він бу.в напе
реДОАні виіЗАУ з Киів~ - назаВЖАН,. АОВОАИЛОСЯ розвіюв.ати !Аі 
рожеві перспектив;t: .Батько неЙМОВІРНО ставився Ао МрІЙ про 
ШВИАкі зміни в стані УРЯАуваНН>І російською АержаВСIО, попе
реАЖitВ і стримував ентузіЯСТИ<Jні АУМКИ Драгоманова про мо
жливість АЛЯ нього хутко повернутися на Украіну, щоб у 110-
вих умовах життя ПРОАовжувати працю, яку він Їхав розпочи
нати і лаГОАИТН у вільному краю Европи. В") НаАзвичайно ui
каВ0 також і те, що, як розповіАає ЄфремовВ!), Драгоманов, 
жартома часто казав Франкові, що тому АовеАt:ТЬСЯ біАувати 
аЖ настане в Росії конституція і він, Драгоманов, 8'l'ане кура
тором київської шкільної округи. Хай жарт, але Ауже показо
вий АЛЯ світовіАчування Драгоманова, що все вперто вірив, 
що запанув іАИ.ЛЛЯ в Росії і він іАилічнu кінчатиме свої Ані 
київським куратором. 

Причиною цього органічного невміння віАчувати траl'е
Аію. причиною цього іАилічного світовіАЧУвання була без сум
ніву англоманія Драгоманова. Він любив говорити. як 
У своїх СПОI-аАах розповіАав ЙОГО 40нька ЛіАія: .Батько мій ... 
її(днгліїI поступову еВОJlюцію уважав біJlЬШ АоціJlЬНОЮ, ніж пере
вороти у Франції. Він був еволюціоніст у Ауші· ВI). Російські лібе
рали, зауважує ФЄАотоф83) вбачали свій іАеал в аНl'лійській кон
стиrуції, забуваЮ'l1l1ta століття революцій. с~рачення Карла 11, 
страшний "осві .. 'AlСJlчлітньої історіі, ЩО кінчалася іАилічно 
співпрацею монархії, аристократії і демократії". Такими саllИМh 
іД~JліЧНИIІИ "аНI'лійськимн нормами міряв Драгоманов і віАНО
сини УкраінІ' Ао IJocii, які ЗАається, ціJlКОВИТО виключають 
можливість іАиліч них настроїв, 

дле ані роки вимушеного вигнання, ані всі дальші ПОАії, 
є навіть й Емський указ. - ніщо не зворушує Драгоманова в його 
і"илічнім замку мрій і рожевих уяв. Все скінчиться іАилі6Ю, 
може навіть кураторією! В .Jahrb. f. Sozialwiss. u. Sozialpolitik" 
за р. 1880, полємізуючи з Лавров::>м і навіть сконстатувавши, 
що російський революційний рух маь йти шляхами централі
стичного якобінізму, Драгоманов пише: .дле ПО свому центро
біжному періОАі. напевно настане періОА ОРl'анічного об8Анан
ня, себто феАералізму. Коли нарешті наступить сей феАератив
ниJ;i періОА, особливо коли сусіАИ Украінців переймуться фе
Аеративними іАеями, тоді напевно ніхто не БУАе більш енер 
І'ічним співчленом феАерації всіх соціялістичних І'руп Росіі 
і пограничнмх з нею краін, як українські соціялісти·. 

Аж незаАОВГО перед смертю Драгоманов інстинк'fОВО J;i не
ясно інколи віАчував, що може він не робив, що треба, !lе 

1926_ 
ОО) І г н. Ж и тец ь кий. Остаииій lиїв~ ДР-Іа аа 
кн. 2 - 3. 
ЗІ) Література, вб. І. 
3~) "Н Укр.М, 1922, 13-15 
~a) "БЬІ.10 і будет·, 53 

l<oРДОН: Уl<раїна 
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спасенними шляхами вів CBOКJ отару ... В однім пізні .. листі до 
Павлика він пише, що мабуть itoro політична діяльність була 
помилкова, хибна й непотрібна. ОДИН з ЙОГО вірних приклон
ників К. Гронковськиl1 У своїй передмові Ао драгоманівської 
біОr'pафії Бакуніна (Казань, 1905) пише: .свої лекції про ро
звиток анr'лійського парляментаривму (незадовго переАсмертю) 
AparOMaHiB закінчив такими словами: "Панове! Китайці і СЛО
вянські наРОАИ численні, але майбутнє належить анrліЙЦЯМ. бо 
вОНО залежить віА вдачі народа". І при цьому очі його напов-. .. 
НИЛИСЯ СЛІЗЬМИ. • 

Пізні, даремні жалі, МихаЙ.ll.е Петровичу! "Чудацькі ДУМ' 
ки· й інші безсмертні і так високо, нажаJlЬ, ці нені твори не
втомного борця проти українського· націоналізму і проповід
ника безнастанної адорації Маніловщини й Обломовщини, по 
збавили українську провідну верству решток волі і снли ВАачі. 

УІ. ,.BlnbHa Сnіnиаl': Мих. Петрович AparOMaHOB, 
Па •• n ПЕтровІч WYBanOB і ін. 

І-го березня ст ст. 1881. р. реВОЛlUціонери вбили москов
ського царя Олександра 11. "Патріотичне почутгя, глибоко вра· 
жене ЗЛОЧИНОМ 1. березня, викликало ДУМКУ громадської охо
рони імператора. Імператор (ОлексаНАер ІІІ), з ОГЛЯАУ на за
гальну зневіру в поліцію, не зважав потрібним припиняти цей 
вислів дбайливости щироприхильних йому вірнопідданих. хоч 
зрозуміло. ЩО, в засаді, всілякі приватні товариства з такими 
заВАаннями утворюють формальне порушення правильного ходу 

державного життя. дле в березні р. 1881 не можна було бути 
занадто суворим щодо формального ПОРЯДКУ_ ОТ до цього то
вариства й постановили вступити деякі члени Земського Со
юзу з метою поволі ПРОВОДИТИ ідею феАеративного конститу
ціоналізму у вищих і навіть придворних кругах", пише колиш
ній терорист ТіхоміровМ). 

Тіхоміров тут користується словами одного документу 
тівї доби: ... "Вплив на правлячих осіб у за9наченім напрямку 
перебрала на себе невелика кількість пропаrандистів, приналеж
них до так званого виq:!ого суспільства і яка мав. через своє 
становище, можливість поволі проводити ідеї федеративного 
конституціоналізму у вищах і навіть придворних сферах. ЦІІ 
('рупа... мав на меті довести віДАаність конституційному монар
хічному принціпові і навіть охочі сть боронити особу ~OHapxa 
від злочинних замахів·. 85) 

.Громадську охорону імператора" перебрав на себ~ гурт 
людей, серед яких було чимало осіб на високім урядовім ста
новищі: Воронцов - міністер Авора, ІгнаТБВ - що за Ава місяці 
став міністром внутрішніх справ і богато інших. Вітте у своїк 
спогаАах рішуче приписув собі винахід іАеї.ГРОllaAськоі обо-

81) nl{онституціnналісrы • аnоху 1881 г .... 2 .НА. М. 1895. 
аа) 3апіска о протівопр. общ. нв столь врвдних, Общев Двло. 1883. 
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рони· , проте треба гаАати, . що ця іАея. МаА.а повстати сере А 
ТОАішніх бюрократичних РОСІЙСЬКИХ верХІВ ЦІЛКОМ спонтанно- , 
на (рунті явної нес~роможности. т~ішньої р«?сіЙ~ЬКОі жаНАар' 
мерії. Ролю першо! .скрипки, lНIЦlятора it ІНСПІратора в .ЦІЙ 
громаАськііІ охороні-, що в залежності віА обставин називала 

.. " б' .. себе то "священною АРУЖИНОЮ , то .АО РОВІЛЬНОЮ охороною, 
ТО .мужніми Аобровольцями", то "земською ліrою·, '(о навіть 
земським союзом" віАограваll безперечно (р. Павел Петрові", 

,Шувалов. СліА првпустити, що ВИАатнішу ролю в цій - склаА
ній і повній містифікацій і переОАягань ..,.. грі віАогравав та:
кож і (р. Ігнатвв, Аовголітні&і московський посол У .ЦаРГОРОАі, 
за нахнл АО інтриr прозваний турками .. Ментір-паmою· (віА 
фрацузького mentir брехати), наочниli свіАОК і учасник ПО.4іЙ 
Аоби короткотрива,\ого турецького парляментаризму (1876·77). 
Rеликий словянофіл, HaBЇ'fb панславіСТІ ОАИН з головних аран
жерів т. зв. "війни за визволення славян". Постать, що бо
гатьома рисами - словянофільством, співчуттям' іАеї {,оши
рення прав земського саМОВРЯАування, конституціонаJ\ізмом 
дуже БJ\ИЗЬКО споріАнена з Драгомановом чи, коли ХGчет~, з ОА 
ни\'l із облич останнього. Один із перших АосліАників містифі
кацій ~Священної Дружини" писав: "коли irHaT6B став міні
стром ВНУ'l'Рішніх справ, він, за порадою колишнього паризь
кого префекта. дНАрів, .послав рій своїХ areHTiB у Швайцарію, 
Ае ОДИН з них став ВИАавати rазету, що обстоювала певне по
ширення земського саМОВРЯАування. Головнеж заВАання поля· 
гало В боротьбі з революціонерами і в гуртуванні навколо нього 
усіх eMirpaHTiB, що ставилися неrативно до терору. То був, 
звичайно. спосіб посіяти неЗГОАУ, ворожнечу" (Крапоткін: За
ІІКСКИ реВОJ\юціонера) Крапоткін не називав у цих рядках ані 
ra зетн , за яку говорить, ані імени "areHTa· lrHaT6Ba; що цю 
('азету видавав, але ,/1J\Я кожного, знакомого зі справою. ціл, 
конито ЯСНО, ЩО мова йде саме за "Вольнов Слово" та за Маль· 
шинського. (Боrучарскій: Из. ист. полит. борьбЬІ 70·х г.г. с. 419) 

Мальшинський, так само як і ШуваЛов.· АОКТОР прав тай· 
Аельберзького ,Університету. за молодих літ бакуніст, потім 
лвl'альний і наВІТЬ РЕ'акцНіний російський публіцист, ще Ао ви· 
їцу Ао Щеневи складав. за матеріялами жаНАармського архіву 
і~торію революційного руху. Ло ВИЇЗАі з Женеви був видав: 
цемультра'реакційних провінціяльних часописів. у РОСІЇ .• Воль,' 
нов Слово· ВИАавав і peAal'YBaB (при тіснім співробітництві 
Драгоманова) спочатку МальшинськиЙ. ВіА 1. січн!! 1883. др-в 
СТав і офіційним редактором rазети. про ЩО була мова в ч. 52 .•• 
Гроші з Росії Ар,н став одержувати на своє власне імя, і віА
булося У нього особисте побачення з ОАНИМ приїзж"м З РосіУ 
.антихристом· .-мабуть rp. Шуваловом (Заславс_кій,' БилОє,' 26). 
Лише Кр:шоткін помилявться, що Ма'Аьшинського послав Ігна
тєв, як міністр внvтрішніх справ. Місія відбулася, мабуть, з ві
дома Іrи .твва, - це так, але справа всеж була значно скла,6,-
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ніша, і тут була рука цілої "незалежної ВІА УРJlАУ opr'aHi
зауії",·S) 

В листі на жаль лише фраr'ментарично наАрукоаанім 
V .Житгі і Слові" (1896, т у, 338) АО ЮЛ. Яворського, зна
ного гаЛИЦhКОГО москвофіла, Драгоманов АОВОАИТЬ, щО .АК ба
чите, про стосунки Ir'HaT6Ba АО "Вольного Слова" нема що го· 
ворити". дле, як МИ бачимо при сучаснім стані ві,40мостеlt про 
,4жерела натхнеННА .Вольного Слова", заява Драгоманова Явор 
ському зовсім не віАповіАа6 праВАИВОМУ станові. lr'HaTSB був 
шефОМ, покровителем і співvчасником усіх піАПРИ6МСТВ Шу· 
валова, взагалі ціла акція Шувалова була можлива лише зав
АЯКИ тому, що Itого оА 10Ау .. ець lr'иаТ611 був міністра .. внутріш 
ніх справ і шефо .. корпусу жаНАармів. ЯК Ir'HaTSB покривав 
акцію Шувалова, ВИАНО хочби й з таких слів оАного Аокументу 
тієї Аоби: .зарахуванн" Земського Союзу, згіАНО з таємним 
обіжником п. Мін. Вн. спр. з 15. січня 1882 р., АО катеІ"орії 
ПРОТИУРЯАОВИХ товариств не так шкіАЛИВИХ і піАПОРЯАкуваНflJI 
даJ\ЬШИХ АосліАів у цій справі особливим "равилам, позбавляє 
це АОХОАження АОПОМОГИ виконавчих 110ліційних opr'aHiB, без 
співучасти 1ПСИХ наВРАА чи можна бу Ае Вltсвітлити з належною 
ясністю всі віАНОСИНИ й розгалуження цього товариства-. (За 
піска о протівопраВИТfjЛЬСТВ6ННИХ обществах не столь ОРЄАНИХ) 
Можна собі уявити, з якою міною Ir'HaT6B приймав віА своіх 
піАлеглих звіти про спо~тереження наА Аіяльністю змовників. 
Ао яких він і сам належав, про що знав .l\иwе сам ОлексаНАР 
ІІІ, за JГОАОЮ .. кого всі ці містифікаЦІЇ віАбуваЛИСJl. 

ОАИН із АокумеН1'ів Аоби ЗЯСОВУЄ ЦЮ справу ЩОАО 004-
ного принаймні ПОС.l\аНЦА. Був це Kpal1iBiH. 

Крапівін (псеВАонім) вирушив Ао Женеви, Ае пощастило 
наВАвати. ЗНОСИ"И з перебуваючим там eMir'paHToM, кол профе
сором київського університету, ДраГОМёіНОВИ .. , украінофі.l\ОМ, по
мірковани" реВОАюціонером і за свіАОЦТВОМ І іМА ШИфРОМ "АЮ' 
АИНОЮ не Аише ШИРОКОГО розуму й освіти, але ціАКОМ цівіАіво 
в<,но!<-' і Ао ТОН кости сумлінною". Результатом ЦИХ зносин була 
постанова, ухвалена обома сторонами, ВИАавати піА неАВНИМ ке· 
рівництвом Драгоманова тижневу r'азету ,,80льнов С.І\ОВО", про
граму якої преАоставлявТI.ся компромісом між програмою 
.Земського Союзу" і ПОАітичними переконаннями Др-ова. При 
цьому гіАие уваги що r'азета почала вихо~ити пере,4 остаточ . 
ним заключенням компромісу, яктіl\ЬКИ пощастило встановити 
3ГОАУ Щ040 трьох пунктів: 1) ПРОТИАіАання теророві і пропа
("аНАа на користь чистоти політичних звичаїв, 2) заміна rубер
ній на области і 3) викреСАення з переАОВИХ статтів "В. Сл" 
соц~ялістичних АОКТРИН. ЗГОАа по решті пvнктів віАбулася не 
раНІше ГРУАНЯ 1881".81) 

Крапівін-скоріше IІ,сього Др. н .. винський. "Коли НИ8ИН' 
38) Бotучарскіlt, Иа ВСТ. ОО/ШТ. борьбЬІ 7J-x и 80·][ г.Г. ХІХ в , М., 

1912, СТ. 419. . 
"І 8ап;скз о протlВ:JIJоавітвJlьсrввИНАХ общвства,: нв сТОIІЬ вре .... _ 

AHBIr, Общвв д8ЛО, 1883, Ч. 54; Билов, 1906, квІтень; Боrуч. 393-95. 
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ськи~ прибув заКОРАОН АЛЯ переговорів з наРОАОВОЛЬЦЯМИ Bi~ 
імени "Земської Ліr'И·. то він ВJlНВСJl перш за все Ао Дра
гоманова JlКИЙ негаАио викликав з Парижа телвr'рамою Дебо
горіJl ("в' Ауже важлив.іА ~праві·, JlIС про ц~ РОЗПОllіАав У своїх 
спогаАах саа.а ДеБОГОРІЙ) lАОРУЧИВ йому ВІАвезти Нивинськог() 
на побачення з Лавровом. що ДебогоріА і виконав. Так міг 
чиНИТИ Драгоманов лише при умові, що Нивинський -має со
ліАні рекомеНАації. ВіА кого? Драгоманов був знакомиА 3 Шу
валовом особисто, - це нам певно віАОМО. але Ае й коли це 
зиакомство завязaJI.ОСЯ, ми на жаль не знавмо ". (Боr'уч, 427). 

"Боротьба з терором оБЄАнувала, без сумніву, всіх АРУ
жинииків. але потім почалися гострі суперечки. ТОАі, як кн. 
І.,Цербатов чи сенатор Шульц бачили в цій орr'анізації виключно 
засіб АЛЯ Rвикорінення кирині· , інші і поміж ними зокрема ('р. 
п. П. Шувалов, честолюбно мріяли при Аопомозі орrанізації 
не лише ПРИПИilити терор, але й Аобитися преАставницького 
образу правління. 3 цього пункту й стають ясними всі вчинки 
ф. Шувалова з його наАісланням конституційного проекту 
І. І. Гlетр)'нкевичові, особистим знаком ством з Арагомановом. 
r ольцевом, піАТРИМКОЮ "В. Слова" ... Пояснити це все ОАніею 
лише провокаці6Ю булоб, звичайно Ауже просто, але в той са
мии час історично невірно'" (Боr'уч .• 437). 

Те, щЬ Ао склаАУ співробітників "Вольнаво Слова" ввій
тов сам Драгоманов, стало в очах еміr'рації rварантівю цілко· 
витої певности нової r'азети. Всі споча,'КУ уважали її за ціл
ком незалежний віА невияснених впливів революційно-опозицій
ний орrаи . 

• Ані сам АксельраА, ні ми, старі його Арузі, разом 
з Кравчинським і богатьома іншими не сумнівалися, що "Воль
нов Слово" чесний конституційний opraH і r'арантіею цього 
служило АЛИ нас те. що Драгоманов взяв О,4разу Ауже близьку 
участь у ньому". (Дейч, Совр. Мір, 19' 3, ХІ, 154) 

У свою чергу Аля Драгоманова могло бути rарантівю іМJI 
знаного ліберала І'ольцева. через котрого спочатку Шувалов 
фінансував "В. Слово". Гроші на "В. Слово· Аавав не УРJlА. 
а кн. Сан-Аонато, <Інаний багач. Принаймні такого ПОГЛJlАУ був 
Салтиков ЩеАрін. (Див. Аого сатиру "Взвалнование лобатряси" , 
'Сан-Патре сатири. - явний натяк на Сан-ДонаТ0). Заславскій 
у своїй розві,4ці про Драгоманова і "В Слово·, написаній на 
основі ('рунтовного знакомства з архівом Священної Дружини, 
Пише, ЩО "у Росії rрафові Шувалову пощастило якимсь шля
хом завязати зносини з r ольцевом і гроші на піАТРИМКУ "В. 
Слова" йшли чорез r ольцева. Це імя могло служити АЛя Дра
гоманова абсолютною rарантівю реальности ~eMCbKOГO Союзу. 

• "Земський Союз був найсправжнісіиькою Фікціею, прямим 
і без Аомішок витвором rрафа Шувалова. Боr'учарскіll, що ВИ .. 
:крив цю Фікцію, мав цілковиту рацію. Але, створивши gю 
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фікцію, Шувалов вірив' У реальність земського руху і . пере
більшував його сили і розміри .. СвященніJi ДРУЖИffі здава.лося. 
що в якийсь вев.ловимиJi, впливовий земський центр, що керує 
виступами земств, звязаний із революційним пі;щіллям. Шу-
1J&ЛОВ хотів опанувати той центр, як хотів опанувати взага.лі 
всі НИТКИ реВОАюціі. .ВОАЬНОЄ Слово" мало стати засобом 
для проникнення в земське ліберально-опозиційне сереАовище" .. 
(Вилов, 27-28) 

І Заславскій і БоrучаРСlІ'ій помилково вбачають елвмент 
провокаЦЇlіних намірів Шувалова щодо конституційного "Воль
ного Слова": в ЙОГО пляни зовсім не ВХОАила боротьба з кон
ституціоналістами, і ДЛЯ нього і той неоформлений "Земський 
Свюз·,' який існував ТОАі в Росії і Драгоманов з "Вольним 
Словом·, не могли бути ворогами. ljе скврше були союзники. 
про це свіАЧИТЬ і контакт Шувалова з Петрункевичем, якому 
він давав на перегляд свої конституцїi:tні проєкти і те, що гроші 
на .Вольнов Слово", принаймні спочатку, йшли через керівника 
справжнього. а не фіктивного, шуваловського, Земського Со
юзу, r ольцева. Зрештою треба гаАати, і Аеякі дані, в тій ра
хубі й .. Автобіографія" самого Драгоманова свідчать про це, 
що між Шуваловом і цілою rрупою зв язаних з ним ПРИАВОР
;"Х конституціоналістів, міг бути значно тривкі!uий звязок, ніж 
це УСВЇАОМАювали собі попередні дослідники взавмовіАНОСИН 
СВJЩlениої Дружини й Драгоманова. Далеко не виключено, ЩО 
з ОАНОГО боF.У конституційні проєкти Шувалова (аАже текст 
ОАИНОКОГО з них Аосі ві Ао МОГО став нам віАОМИМ тільки зав
АЯКИ тому, ЩО проф. Шишманов знайшов ЙОГО в архіві Драго
манова, ЯКИЙ Аістзв ЙОГО безпосередньо віА самого Шувалова) 
і з ДРУГОГО боку навіть "Вільна Спілка" Драгоманова в про
ДУКТОМ співпраці Драгоманова з Шуваловом. В кожнім випадку 
АОJ;lОАИТЬСЯ констатувати подібність іАеП, зокрема щодо де· 
централізації. Зрештою, коли навіть такої співпраці й не було, 
то лишається сам факт подїбности основної ідеї, який свіА
чить про програмову спорідненість політичної ПЛЯТфОРМИ та
ких на перший погляд далеких віА себе осіб, ЯК Драгоманов 
і ШуВ]лов з Воронцовом і [rHaTGBoM. До всіх досі знаних сві
ДОЦТВ мушу прилучити ще одно: коли я звернувся до кн. Пе
тра ДолrОРУkова, КОЛ. ЧJlена Ц. К. рос. партії "наРОАНОЙ сво
БОАИ" з запитанням, чи не уважали основники цієї партії Дра· 
гоманова ОАНИМ з преАтеч російських каАетїв, то дістав віАПО
ві,4Ь', ЩО наскільки йому віАОМО, то ні. (Інші ВИАатні ",іячі цівГ 
партії трималися 11 цім питанні ПОГЛЯАів протилежних Довго· 
рукову, напр. r реве). дле на запитання, чи віАОМО ДОМОРУ' 
КОВУ, ЩО Драгоманов, ЯК реАактор "В. Слова", був звязаний 
з Шуваловом і ін., то Аістав надзвичайно жваву АЛЯ старої 
ЛЮАИНИ відповіАЬ, що невіАОМО, аАе, що це цілком ПРИРО4НО, 
й зрозуміло, бо j Драгоманов і Шувалов із Воронцовом фе 
Аералісти. Шувалов А080АИТЬСЯ ДЯАею AOBrOPYKOBY; Шува
Аова він .lt.уже Аобре знав і не вважаючи на велике РОЗХОАження: 
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в ПОГЛЯАах (Д. - ліберал і централі ст, Ш. ~ консерватор і фе· 
АералlСТ) глибоко поважав і поважає. Нарешті. Долrорvков 
звернув yBa~y, що найкраще ,:,ожна собі уявити характер Шу. 
валова, ПОРІВНЯВШИ ЙОГО' З БІльше знаним· Воронцовом ·в ролі 
намісника Кавказу. Воронцов, хоч і значно старшиі% віА W.ly
валова, піАЛЯІ'ав знаqному впливові збоку Шувалова. Воронцов 
був, як наміс~ик, АИВ08ИЖНО культурним, ЯК на Росію, аАміН,і. 
стратором. ВІН сам, залишаючи Кавкав, сказав, . що все, щО МІГ 
зробити - це зупинити ту хвилю реакціі, що &:ішла з Росії, 
на межах свого наміСНИЦ'l·ва. ТОАішній Сталін - Столипін -
заВЖАИ казав, що його влаАа сягає лише Ао меж намісництва 
Воронцова. 

Дебогорі&:і-Мокрієвич так оцінює співпрацю Драгоманова 
і r ольцева з Шуваловом: .Ці борці не могли ПРОПУСТJiТИ не
поміченим Павла Шувалова, ЯКИЙ являв собою особливу цін
ність заВАЯКИ свому становищу ПрИ царськомv Аварі. І ми ба
чимо, що до ЗГОАИ з Шуваловом приходить спершу r ольцев, 
а потім втягується й Драгоманов. Д"е цей крок не тільки Їх 
не компромітує. але Їхню політичну дозрілість виявляє" (За 
сто літ. І, 87). Дебогорій безперечно маб рацію: .. вільна спілка"· 
Драгоманова з Ш уваловом бу ла цілком природнім і допусти· 
мим союзом і співпрацею двох майже ОАНОАумців. Вони оба 
ОАИН Ао APyrOrQ були цілковито, бездогадно льояльні. Нато· 
місць можна мати величезний сумнів, чи в остаточнім рахунку 
Драгоманов був таким бездоганно льояльним супроти україн
ського руху, в якому він віАограв таку рішаючу і таку руй. 
нуючу ролю? . -

Бажаючи зрештою вияснити, чи ліберальні земці тих. ча
сів мали орrанізовани!% звязок з AparoMaHiBCbKtlM "В. Сло, 
BOM W

, Боrучарскій орrанізував цілу анкету. Ось її висліАИ: 
.. Петрункевич від небіжчика r ольцева чvв, що цей opraH під
тр·имував матеріяльно останніl:i. Другий відомий земець; що 
брав участь у Зем. Союзі, в листі до нас пряио каже, щО ДМІ 
підтримки "В. Слова" Т ольцев одержував засоби безпосеред
ньо від rp. Шувалова, з яким він був особисто знакомий. Тре. 
тіl:i, також ВИАатНИЙ земець,що Також брав у ,асть у' З. С. 
в особистій з цього приводу розмові з нами, казав: "Я не знаю, 
'Щ одержував r ольцев Аля .. Н. Слова" гроші відШувалова, 
або ні, але знаю, щО З. С. піАТРАмувати цю rазету не міг; 
Зрештою І:і самиD .Союз" існував більше по назві. Орrанізо
наного не було нічого, скарбниці також. r ольцев зібрав щось 
70-80 рублів, - це, здаєтМ:я, і все, що було в &:іого розпо
ря"женню на .союзні- кошти. Четвертий член З. С., віАОМИЙ 
учений, теж передав нам в особистій розмові, що про З. с., 
як про орr'анізоване товариство говорити можна хібащо зве· 
ЛИКИМИ перебільшення ми. Були земці - конституціоналісти, були 
вони й певним ферментом у земськім середовищі, але opraHi· 
зація, строго кажучи, не існувала. Це був той самиА вчениJ:i, 
до якого ЛаврОв звертався в Парижі стати посередником між 
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.Виконавчнм Комітетом" та нЗемською Ліrою·, але той Саме 
~ерез те, 11І0 знав земське сере.llовище і анав, ІВО ніякої зем.. 
.лir'и немав, віАХИЛИВ пропозицію. Оprаиізоваиоі Аіяльности аєм· 
уів з метою боротьби за конституцію не було· 56). Після UbOrO 

не залишається нічого іншого, як сліАОМ за істориком зем
ського руху Бвлоконскім, ПОВТОРИТИ ті запитання, які він, віА
·МОВЛЯЮЧИСЬ вірити висиовкам Боrучарского, ставить а ПРИВОАУ 
ТОАішнього поступуваиня Драгоманова. Спочатку він KopoTf<O 

формулує висновки Боrу.,арского, Аалі ставить свої запити, 
повні превелик()го СЧУАувания: ,,1) Існуючий в той час у Росії 
справжній Земський Союз ніколи не посилав заКОРАОИ якогось 
Мальшинського ВИАавати там неначебто opraH ЦЬОГО Союзу 
~Вольноє Слово", 2) приЬмаючий АЇЯЛЬНУ участь у цьому ча
<'описі .драгоманов був увеАений у цій справі в БЛУА МалЬ
шинським, З) 8 AilkHoCTi за плечима МаЛЬШИNСЬКОГО стояв не 
Земський Союз, а rpупа осіб, приналежних Ао Священної Дру
жини, що назвала сеое іменем Земського Союзу" (БоrучарскіЙ. 
75). . 

.Перш за все само собою повста€ питаННll, чи мислима 
справа, щоби Арагоманов був увеАений 8 БЛУА Мальшинським? 
ААжеж не Аитина цей розумний професор? Невже він ие ВИ
магав ніяких Аоказів уповноважень Мальшннськоrо? Але КО
либ це и мало місце, колиб Арагоманов спершу повірив 
Мальшинському, хібаж він потім не мав можности шляхом ЛИ
стування чи особистих переговорів АізнаТИСJl про цю особу? 
Навіть увязненим у тюрмах та самотних ВЯЗНИЦІІХ щастить зі
брати .40віАКИ про ту ЧИ іншу особу, а Арагоманов же був на 
волі, мав величезні ЗВJI.КИ, проваАИВ листуваlfИЯ. і Ао ньог-о 
Ауже часто наї3АИЛИ з Росії ЙОГО ОАНОАумці. Нарешті, як кон
статує сам Боrучарскій (Русск, Мисль, ст. 90), Драгоманон 
був знакомий з Аушею Земського Союзу - з r ольцевом. Не
вжеж ніхто не повіАОМИВ професора, що його обманюють, а він 
нікого не запитував? . Чи не АИВНО, щО 8ИАа6ТЬСЯ заКОРАОНОМ 
OpraH, що зве себе земським, реАактор цього opraHY заЯВЛ8Є 
е пресі, що Ао НЬОГО ЗЯВЛЯВСЯ АеЛ6rат Земського Союзу, а ні
ОАНН член останнього не поці",авився АовіАатнся, чиж є це 
прамою?" Ug) 

ОАнією РУКОЮ Священная Дружина проваАВла зносини 
з Драгомановом, з метою ОАночасноі боротьби за конституцію 
і проти революції, АРУГОЮ вона 8 тійже Женеві проваАила ц
маєковану акцію, нвно провокаційного характеру, проти рево
люції: за гроші Дружнии ОАИН коаИlUній поліційиий ісправник 
(повітовий пол. комісар) ВНАавав грубо провокаційну терори
стичну rазетку "ПраВАУ" .• Колиб .• статті .llраВАИ" - писав 
ТОАі АрагомаНОJl,-АрукувалИСIІ по французьки. ми ні на хви
линку не сумнівалИСJlб, що мавмо справу :І а(ентаllИ іІРОВО-

38) 60(учарскій, 40~-405. 

89) Бв~КОВСIІ:II: ае.екоє цвіженів, 2-ге ВВД. М. 19L4, СТ. 32-33. 
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каторами (З·го сорту звичаlїно) якого неБУАЬ бонапартизму' 
( В. CII.080-, 50). "Проте, що в цей час' Драгоман()в сам опн· 
Н';.ВСА "руках ar'ehtib-провокаторіs більш високої ранr'и, ми 
тут говорити не БУАемо, .. ін цього. не знав· . дле колиб він' 
ваагалі маа Аещо кращу память, вІн бувби БІЛЬШ обере.ниЙ 
у своїх зая~~.х про фран~.узьку мову, бо. зга4авб~ неАа~ню' 
історію OAHltil фраНЦУЗЬКОI ~азe'J·И. на СТОРІнках ЯКОІ ЗУСТрlча· 
ЛОСЯ Й його, Драгоманова, ІМЯ, - ми говоримо про .La revolu 
tion sociale", яку в 18S0-81 р.р. на гроші паризької префек, 
тури ВИАавав Serraux з метою зірвання соціялістичних каНАИ
.Аатур ['еАа й ін. Ця r'азета тако. була ультраліва, вона про
повіАувала наЙскраЙніп.і засоби боротьби; читаючи рівнобі.ио 
її й .ПраВАУ", і НОАі ЗАавтьси, що .ПраВАа" практику& вільні 
переклаАИ статтів паризького часопису. І все. ЦЯ вра.аюча, 
пожаАлива крови крайність зовсім не переШКОАила співробіт 
ництву Драгоманова, статті якого (ч. 4, 1880. ч. 22, 1881 й ін) 
Арукvвалися там майже поруч з рецептами УАОСКОНclленого 
способу виробу ніТРОr'ліцерини (ч. 6, 1880). з гострими фелв
тонами, про зміст яких АОСИТЬ говорять Їх назви: Лист батька 
стрихніна Ао батька кураре ('І. 2 1881) і т. А - 4~) В ~ПраВАі' 
проте брало участь чимало революціонерів. Метою цього ви 
Аання була й АискреАитація активізму і шпіонажі, але аю перше, 
ані Apyre не цовелося: поважні люАи не йшли на пастки, роз· 
ставлені .ПраВАОЮ· і хвацький ісправник Клімов, після кіль· 
кохрічної нецензурної лайки на МОСКОВСЬКИЙ УРЯА, так само 
спокійно й безпечно як і Мальшинський, повернувся з "еміфа
ції· Ао ріАНИХ 11аЛ6СТИН. 

"Коли в іНформаційнім віААілікалвНАар "НаРОАньоі Волі" 
за 1883 рік. реПРОАуковано' обвинувачення .Общаl·О Двла" 
на аАресу .Вольнаво Слова", що на чолі реАакцїі останнього 
перебував Мальwинський, особа більш ні. темна, то у віАПО
віАЬ на це Драгоманов написав: .нарешті ЩОАО інформацій· 
ного віААілу калвНАаря .. НаРОАНОЇ Волі· скажемо, ЩО БОАай 
трохи морально розвltнені читачі його. звичайно. оцінять яксліА 
уміщену в нім АовіАКУ А л я Ае р ІІІ а в ної п о л і Ц і ї ЩОАО 
імени колишньщ'О реАактора .Вольнаво Слова-. КолишніЙ.е 
реАактор .В. С· тогож 1883 року С:10кійнісенько собі віАїив 
.40 Росії (це за часів ф. ДМ. ДНАР. Толстоваl), Ае Й став от
верто в РЯАИ ультрареакціонерів. (Боr'УЧ., 427), 

Переглянувши шуваловський архів, 3аславскій ПРИХОАИТЬ 
·АО висновку: .. Тепер можна з пев іістю твеРАИТИ, що керував 
аРхитерористичною Й ВУЛЬr'арно-провокаторською "ПраВАОЮ· 
Той самий ліберальний вишукано,конституglliни~ rраф Шуаа
~OB, ЯКИЙ піA:rримував .. НОJ\l>иов Слово" і мав таємні звязкн 
ІЗ справжнім земським рухом·. (Билов, ~5). 

llpo звязок ШУВ8ЛОIJ8 З AparaMaHOBOM із слів е.мого 
Ш увалова маємо таке свіАчення: 

,") Б НіКОЛО 6ВСI<Їй: Катор! І ї ссилка, ХХУ, 2:!9. 
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r е"ерал Смєльскій у с"оїм денник}' занотував м. І. під 
Аатою 14. лис топада р. 1881: "Учора (р. Шувалов ВИСЛОВИВСJl, 
ЩО ВИАаване в Женеві ,,80льное Слово· в внданням нашої 
Священної Дружини", на що витрачуються .значні КОШТИ і ви
давцем ії в areHT Дружини МальшинськиП. а помічником ЙОГО 
БожіАаровіч41 ). Цюrазету засновано на те, щоби привабити до 
неі реJJолюціонерів, що радіють кожному виданню проти на
шого УРЯАУ і в ній пишуть Драгоман()в і інші J>еволюціоне
ри"42). 

Коли гра в піжмурки зайшла занадто далеко, то Шува
Л08 підносить у Священній Дружині пита.ння про перетворення 
Земського Союзу з фікції 8 реальність. ДОlJовідь Шувалона 
Ч!ОАО цієї справи закінчується такою цікавою. пропозицією; 
~Нарешті уважаю обовязком докласти Центральному Коміте
тові, що по всіх ознаках ріжні особн, що вірять в існування 
(Земського Союзу)' виключно через посередництво редакції 
"Вольное Слово ", або з д()помою Петербурзької та Москов
ської станції захочуть зійтися з більш поважними членами 
цього фіктивного товариства. Протягом Аеякого час у можна 
буде, звичайно, відхиляти Т1КОГО роду пропозиції. Але з ча
сом доведеться показати ім щось вроді названого Союзу. 
Утворити такого роду Сокз з areHTis навря~ чи можливо, бо 
по перше, дове"осяб перезнакомити areHTiB між собою, а по 
Аруге встановлена фікція малює членів Союзу, як заможних 
та ліберальних землевласників, 'ЦО цікавляться земською спра
вою, ЩО зовсім не підходить Ао типу areHTiB. На мій погляд 
найбільш Jажано було би змалювати Земський Союз невелич
ким гуртом братів С(ан?) - Д(онато?) перемішаних з двома, 
трьома справжніми лібералами (вроді Ліхачова, Раrозіна й Ска
лона) і т. д. Уклінно прошу Ц . . К. не віАМОВИТИ мені в точ
ній інструкції щодо цього М • ВїдповіАЬ Ц. К. Св. Дружини 
нам невіАома48). 

Наприкінці р. 1882 боротьба,. яку проваАила rрупа lliy
валова,- провалилася: Олександер 111. рішуче схилився в БІК 
затримання абсолютизму, IrHaTeB мусів уступити, його місце 
зайняв давній ворог Драгоманова, кол. мін. нар. ОСВ. ДМ. Тол
стой44 ) типовий "п~~ічник класного наставника" чи шпіцель 

41) Беселіцкій-БожідаРОRіч, так само як і Мальшінскіif Сl1івробі
тник MOck.-реакціЙної пре.си, властиво навіть самого сУворінського мно
вого Времені", при васнуванні якого CY8QpiH, ЩО тоді ще остаточно не 
самовизначився пропонував Драго .• анову бути керовником віддІлу aaJ(op' 
доннеї політики його часопису . 

• ~) См 6 ль С ь кИй: ДН68нік члєна Св. ДруЖін". (олас Мінуфшаво, 
1916, кн. 2., . 

.з) 3аслаВ.скіМ: Драгоманов і "Вольное СловоМ, БblЛО€, 26. 
Ц) Надсилаючи, ще року 1875 а І{иїва Суворі нові свою "Літ. ве

ликор. укр. і гаllицка- Драгоманов, згада.ши в ЛlІсті нааву цієї брошу
р. ОДDавуж дав до того таку прнмітку: .. 8а яку я й посади поаБУВСЯr 
не 8ваJl<аючи на її паНРУСИдМ, бо я там не дуже шаноБШIВО про Тол
стоя говорю·, (Україна, 1927. ІУ. 125). 
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з аозашкільного АОГЛЯАУ, який своїм АУХОВИМ Кltлібром біль
ше піАХОАИВ Ао такОI"О провінціяльного .ісправніка", ЯКИМ був 
ОлексаНАер Ш. аніж блltскучі й ініціятивні Шувалов та II"натєв 
При влаАі, чи ра,4ше при Аворі залишився с:!мотний Воронцов, 
але йому заборонено займатися політикою. Отже .залишився .наЙ
більший· Св. Дружини, старший Mar'icTp цього ОРАену титу
лованих змовників r'p. Воронцов·Дашков, - і це з. ним Маль, 
шинський проваАИВ переГОВОРif. ЩОАО висилки Драгоманову 
І' рошей. Проте мова йшла нЕ" лише про гроші. Н. Шміт, ко· 
лишній начальник ІІІ. віААілу а потім голова таємного розшу
ку в СІ'. Дружині писав 19. ХІІ. 1883 Ао МальшинсьІСОГО:' 
"Шановний пане АркаАію Павловичу, - Аозво"ьте мені по
Аати вам Ао віАома, що ЩО-ЙНО мене сповісти"и, ЩО переказ 
грошей не може бути переведений раніше 2-4 днів, в на
слідок ці"I(.ОМ звичайних грошових міркувань. Учораж я по· 
відомив r'p. В. Д. про сенс тe1tєфами Драгоманова. Ко"иб 
ви знову ОАержзли від нього підтвердження чи щось, що має 
яке неБУАЬ віАношення Ао того питання, яке ви вбачаsте в те· 
ЛЄr'рамі одержаній З5 го, і ко"и ви не будете мати на увазі 
наАати цьому повіАомленню якенеБУАЬ певне призначення, то 
не віАмовте повіАОМИТИ мене АЛЯ негайної переАачі ф. Ворон· 
цову"45). 

У своїй автобіОr'Рl\фїі, Драсоманов торкаЄТЬС.1І й .В. С"о
ва". Коли уважно вчитатися в ці РЯАКИ, повстає вражіння, ЩО 
Драгоманов піА Земським Союзом розуміє не кого іншого, як 
саме r'pyny Шувалова. ЗгаАУЮЧИ те, ЩО на сторінках .В. С"о
ва" він АРУ кував свою "Історичну По"ьщу·, він АОАає: .закін
чив ЇЇ np0r'paMoM по"ітичної й аАміністративної реформи Росії 
на основі автономії земських ОАИНИЦЬ. У рамцях цієї автоно
мії я уважав і вирішення національних питань у Росії. Стаття 
моя друкува"ася у "В. Сл." в 1881 р. в той час, ко"и в .Зем. 
Союзі- опрацьовува"ася своя np0r'paMa реформи Росії - ви· 
ЯВИЛОСЯ, щО наші проr'рами зійшлися в основах. Наприкінці 
J882 року мені запропонував спеціяльний АеЛЄr'ат "зем. Со· 
юзу" приЙнятн на себе реАаrування "В. Слова". Я зго<\ився(6). 
1JJож до Арагоманівських проєктів і проєкту Шувалова, то 
ВОни дійсно "сходяться в основах·. Далі с"і", звернути увагу, 
як зреАаrована та частина автобіОr'раф'Ї, Ае Драгоманов каже 
про кінець .В. С"ова": "а"е в травні 1883 POKV "В. Слово" 
Припини"ося В насліАОК розпаду Зем. СоюЗ) під впливом роз· 
чарування тих йего членів, що розраховували на можливість 
добитися ск"икання Земського Собору на час коронації Олек-

l5) БblЛОЄ, 27/2~ • 
• 6) Крім Лаврова й Драгоманови, ШуваЛО8 висилав посnанціа і ДО 

Вери фіtнер, одинокоІ, що валишилася недоторкнутою в активістичвоro 
центру. ЦИМ посланцем був не хто інший, як внаний радикальний пу
б.~:~.RСТ МіхайловсЬКій. І хоч віи. і ровшука5 фіtнер у Харкові, але а його 
МІСІІ (вnагідневеи терору ва ЦІНУ певних УСТУПОК) нічого не виliшло: 
фjtнер, так само, як і Лавров, відмовилися від переговарів у цій справі. 



зо 

сан,4ра Ш. М ну.4ИЛИr.я ві,4 ,40вготревалої агітації в СУСrJіАЬСТJЗЇ 
віА котрої. JI лише й СПОАівавс" сприяючих r-езультатів-47), 
Останні слова можуть лише характеризувати групу Шувало
ва, справ.ніЙ Земський Союз леАві чи міг поклаАати великі 
наАії на такі ПРИАворні CBJlTa, як коронаЦІІ, і в залежності 
віА них MiHJlTH свої настрої. Інша річ, що пишучи СІІОЮ авто
біоrрафію, Драгоманов, звязаний хочби вже й вмерлою кон
спіраціею, не міг. розуміється, писати інакше як загальниками, 
отже й не міг ще ПОАавати справжніх прізвищ. Навіть по 30-х 
роках, Богучарський, АосліАЖУЮЧИ цю справу не ПОАас бога
тьох прізвищ ще живих членів справжнього, не Арагоманівсько-. 
шуваЛОВСЬf(ОГО Земсоюзу. 

На80.lИМО ОАИН уступ З конституційної записки Шува
лова, яку проф. Шішманов знайшоit в архіві Драгоманова: 

"Таким чином заКОНОАавчі функції булиfi дор)'чені АВОМ 
зібранням преАставників, з АораАЧИМ голосом: верхній палаті. 
ЩО заступав сукупність місцевих земських інтересів, і нвжній 
палаті, шо служить виразницею загаЛЬНО-Аержавних ідей. Та 
кого РОАУ ПОАвійність цілком віАповіАалаби як засаАі ЄАноети 
й непорушности всеросійської Аержавности, так і справеАЛИ
ІІОМУ стремлінню rрунтових елєментів АО місцевої самобутно
сти, яке .1РОЯВЛЯЄТЬСЯ тепер у розріжнених і безлаАНИХ відо
сереАніх явищах. Нарешті горішня палата, склаАена з засту
пників місцевих АораАЧВХ зібрань, являється льогічним виелі
АОМ проєкту поширеного місцевого саМОНРЯАування, АоклаАНО 
виложеного у вищезгаАаній запиеці·4~). 

Звертаємо увагу на вражаючий паралєлізм в характері,. 
УПОАобаннях і иавіть в меТОАах Аіяльности Ш увалова й Дра
гоманова, якиЙ робить цілком невипаАКОВИМ і те, що Їх жит
тєві АОРОГИ схрестилися. Тут є те, що Гете зве виборчою 
споріАненістю (Wahlverwandschaft), оБИАва застосовують АИ
ференціяльну скалю Аля Аіяльности в ріжних площинах: льо
яльні з конституціоналістами, вони менше ОГЛЯАаються в бо
ротьбі 3 революціi:lним активізмом. оБИАва тужать за майже 
ОАнаковою конетитуційно-аАміністративною реформою Росії, 
ну й оБИАва вражаюче "многогранні" : Шувалов з своїми 
вічними траНСформаціями: Священна Ліга (ДЛЯ Аіяльно 
СТИ В сферах УРЯАОВО-ПРИАВОРНИХ), Земсоюз (АЛ>! сфер 
земсько-ліберальних) з своїми фікціями й містифікціями ... 
nepeA кінцем існування СВ06Ї конспірації Шувалов навіть 
АОАумаВСJl, і хто знає, . чи не піА впливом читання Драгоманів
ської .. ГромаАИ·, Ао АУМКИ, про утворення руху .соціялістов
аБUJінніков" (чим не Арагоманівські "громал.івці" І) - А.А.а роз
клаА}" соціJlлістичного руху. А Драгоманов-анархіст, він же 
й соціяліст, і українець і росіянин. Симультанність КОЛЬОСаль
на, з нею хіба ЩО може конкурувати симультанність витвору 
Шуваловського трансформатерства - Свящ. Дружина, вонаж 
і Зем. Союз З усіми переХОАОВИМИ формами ОАночасио. Але 

47) Быое •• І90р, ІУ, 206. . 
48) І{uнституційний DputiJ(T иlУ8аnова, 8еетнік ЄврОП'" 19138~ Про

екту реформи саМОВРЯ,1l,ування в архіві Др- ва шВш ...... nR не Я""u"'--
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яка разом із тим вра.аюче неОАнакова оцінка їх, 'rаких lІіби 
ПОАібних: Ао Шувалова, ~bOГ~ ви~у~аного MaItCTp~ TOHt.C0 ПJЮ
Ауманих і пе~еве~«:них МIС~НФlкаUIIt І трансформаЦIА, ЦІла се
рі. АосліАRИКIВ ТІ61 Аоби ВIАJlОСI!ТЬСЯ. ЯВНО ~еrативно, а Дp.aг~
макова, цього творця ЗНl\ЧНО ШКIАЛИВIШИх. НІІІІ mуваЛОВСЬКI МІ

стифікації наші інтеліrентські весталки у ваlllають за СВЯТОГО,. 
за пророка, за національного ВОЖАЯ! 

УІІ. До WYBanOBa ще А су".Акlн s Стр.n"нlковом .. 

.. 2-ге l1і.річчя р. 1883 визначалося сваркамв А неЗГОАОЮ 
між преАставниками ріжних віАТИНК:В революційної eMirpaцiї. 
В липні ОАеРlllано в Женеві Аиста написаного АО Драгоманова 
Аер.авним злочинцем Константином Масловом49) . 

• РУАенькиА, ХУАОРЛЯВИЙ, з безбарними очима. МаСЛО~1 
ЗАавався миршавим, йому хтось А&в імя .мокрої курки·... Він 
мав претенс:ію на великий, АОТОГОІІІ ВЇАли.иА критичний розум, 
якому ніщо не ПОАобало::я. до всього революційного цей пан 
ставився з злобною іронією й сарказмом... Для Драгоманова 
"критиJtа" ОРАlІнарного Маслова ЯВЛЯАася справжнім баJlьзамом. 
Але, на щастя, ця "мокра курка" не багато могла переАати 
цікавому професорові зі скаНАальноі нашої хроніки' 58). 

В Аійсност1 листа Маслова Драгоманов ОАержав на ба
\'ато місяців раніше, ніж це помилково ПОАає "ОГЛЯА ·зі!lнань·, 
але натомісць цей ОГЛЯА не помилявться ЩОАО оцінки наслі,д
ків ОАеРlllання цього листа Аля життя eMirpagii • 

• Для характеристики Маслова АОСИТЬ ОАНОГО ТОГО, ЩО він 
з повагою ставиться Ао СтрєльніКОВёІ, АО того самого воєн
ного прокурора, якиА не лише вимагав віА вовнних СУАів силь· 
них кар АЛІІ цілком неповинних МОЛОАИХ ЛЮАей, але ВСЯКИМИ 
способами знущався, кепкував та ображав як усіх скільки 
неБУАЬ причетних АО революційних справ, так рівнож і цілком 
.сторонніх осіб - Їхніх кревних та знаltомих. Коли Желваков 
з Халтуріном забили цю ГИАКУ потвору, то рішуче всі скільки
неБУАЬ ПОРЯАні ЛЮАИ не лише в ОАесі, але й на цілім піВАні 
раАіли: 5t1) 

Про вражіння, яке викликала смерть інспіратора голосної 
Арагоманівської статті читавмо: 

.В ОАесі була величезна раАість, навіть жаНАарми раАіли 
з смерти ненависної всім ЛЮАина. Коли ж вістка про це Аіlt
шла Ао вязниці, Ае біля 200 осіб СИАіли з наказу Соrрвльнікова 
то раАість увязнених, ЗАаиалося, не матиме кінця. Вязиича 
аАміністрація не перршкаАжала шумливим переговорам, ПОЗАО
~вленням через фірточки у Аверях та вікнах. Дозорці про-

.9; 8 оглядv важнішвх вівнань, переведенах жандарм. упр. _ід 
1. 7. мз по І. 1. 84. 

іО) Деlч: Рев. рух 8 ос_ітп. жаНАармів. (рупа 01:в06. Труда, ІІІ, 
317). R Женеві ~acno_ напежав до оточення Драгомано_а. 
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бігали по КОРИАорах, піАНОСИЛИ. "очко" Й КРИ'lали: "вашого 
tенерала забили, на бульварі аастріnи~и·51) • 

• Зазначу , шо не лише рішуч~ всі його (МаСАова, М. М.) об
винувачениня Драгоманов умістив у ОАній своїй статті 
спрямованій проти революціонерів, але ще віА себе АОПОВИИВ 
Їх ... Він' зробив з ЙОГО листа статтю, не зазначивши в.ніЙ лише 
Ажерела, звіАКИ позичив навеАений в ній акт оскарження проти 
наРОАовольців" 52). 

Лист Маслова· Аатований 25. ХІ. 1882. Маслов починає 
з переказу пог ЛЯАів r'енерала Стрєльнікова, з яким йому АО
водилося не раз розмовляти і Ао SlKOrO .він ставився з поша
ною. Потім - перехіА Ао КРНТIJЧНОГО розг ЛЯАУ способів Аіяль
ности т. зв. Виконавчого Комітету. Отже всім мало би бути 
ясним, ЩО лист Маслова Ао Драгоманова інспірований. прокуро
ром Стрєльніковом. Драгоманов бере цього листа в основу СВОс!Ї 
знаменитої в історіі тогочасної е14іrрації статті .Привабли
вість eHepriї" уміщеній у "В. Слові", в якій Драгоманов ужи
ває цілого стрєльніковсько-масловського арсеналу протире
волюційних aprYMeHTiB. Те що починалося в прокурорському 
кабінеті московського жандарма в Харкові, те, за пляном цього 
самого жандарма кінчається на ре,.!акціЙному столі женеВСЬКОI'О 
eMirpaHTa Драгоманова, ТО[ самого Драгоманова, що вже ТОАі 
був віАОМИЙ своїм гаслом: "Чиста справа потребує чистих рук". 
На вимогу Засуліч, Плвханова й інших еміфантів ПОАати Аже
рело свого акту оскарження революції, він протягом Ааного 
йому АОВГОГО терміну - оАного року, мовчав, не ПОАавши 
Ажерел своїх іНформацій, після того Засуліч і ін., так само 
прилюдно, як була ПОАана й перша .вимога, зірвали з ним 
всякі зносини. 

Іншим разом на сторінках ІОВ. Слова" появився обіжник 
НаРОАНОЇ Волі, підроблений жаНА. піАПОЛКОВНИКОМ СУАвйкіном, 
ліквіАатором .Нар. Волі". Засуліч пише: 

"Ч!О "циркуляр" опинився на сторінках "В. Сл" на ба
жаННJI самого CYAei:tKiHa - це, розуміcsться лише мов припу
щення, але що хтось, і мабуть саме СУАвйкін .запускав 
лапу" не в одні лише "революційні орrанізації· в Росії, а та
кож і в конституцНlний opr'aH .. В. Слово" в Женеві, це АЛЯ 
мене поза сумнівами. Незрозуміло лише, якими способами ща
стило йому це робити. Мальшинського, ким би він не був, Аля 
ВЬОГО мало. Якби не поклаАався на його ПОРЯАність Драгома
нов, він не міг уважати його, Арібненького літерата, перебу
ваючого в Женев;, особою, АОСИТЬ ОЗН,айомленою в поліційних 
тавмницях. ВіАОМОСТИ мали наАХОАIІТИ з Петербургу і АО того 
віА осіб, ЯКИХ. при повнім АО вірі Ао них Драгоманов уважав, 

Квіт. 
51) HalliB: Отрв .... "іКОВс .. Кllи ароцес 1883 р. в Одесі, Биnов. 1906. 



зз 

ЩО вони займають таке становище, що ЇХ поліція не· може 
;бдурювати53). 

Кількома рядками Нl1жче Засуліч розповідає, як цілком 
випадково розкрилася ціла 'таємнича машинерія, за ДОПОМОГОЮ 
якої Судєйкін впливав на Драгоманова. Десь року 1883 чи 
188-1 Засулі'!, перебуваючи влітку' у Шваelцарії, зайшовши до 
знакОМИХ еміфантін, знайшла посеред Їх товаРl1ства невідомого 
їй елєrантно одягненого лєrаJlЬНОГО МОЛОДОГО приізжого з Ро
сії. Новий гість pOZnOBi,.,aB про ПРI1ГОДУ, .J.!Ka трапилас.я з ним. 
КОЛИ він У Петербурзі AallaB ПРl1ватні лєкції з фізики та хе
мїі:" ..... гість ДОПОВНИІІ своє оповідання про цікаву лєкцію, яка 
йому дісталася. Ш увалову, з нагоди закриття .ох рани", після 
цього закриття наказано було .захорувати". Він непоказувався 
в товаристві, осеJlИВСЯ за містом і взявся за студії не .то хе
мії, не то фізики, а в УЧИ'l'елі до нього дістався за рекомен
дацією свого професора оповідач. 

"Перший час його ученик справді займався студі~ми, 
а познайомившись ближче, став ПRОВОДИТИ все біJlьше і більше 
часу в розмовах. Гість переказував щось із цих розмов про 
те, як "охрака- хотіла Аобитис" конституції... Одного разу 
підчас лєкції був одержаний лист. Шувалов тутже прочитав 
його й заговорив з його приводу. Лист від Драгоманова, просить 
Аоказів, IJ самі подумайте, які тут можу",ь бути докази? Язу· 
стрівся на однім обіді з Судвйкіном; він, як звичайно, почав 
розповідати щось із своєї практики. Дещо з його OIlOBiAaHb 
я листовно передав Драгоманову. а він розповів eMirpaHTaM. 
Ті тепер в~магають від нього доказів". Далі Засуліч пише: 
"Я ПОС1аралася вияснити час одержання листа, він збігався 
з нашою останньою розмовою з Драгомановом. дле нічого 
мені вияснити не пощастило. Чи повідомляв Шувалов Драго
манова, звідки одержує він свої відомосrи? Чи вірив він У їх 
правдивість? Ні'lОГО цього мій співрозмовник не знав, але ска· 
зав, що, на його думку, на підлість Шувалов не здібний. дле 
роля СУАєйкіна тут ясна. Він зручно підсовував дружинникам 
усілякого роду вигадані вісти та .документи·, які могли по· 
~кодити революціонерам. СудєАкін знае чи вважав, - у чім 
1 не помилявся, - що його співрозмовник мав зносини з Ара
ГOMa~OBOM і може подати останньому передані йому від Су
Аєllюна "новини" з революційного світу, а Драгоманоя Їх на
ДРУКУЄ або передасть eMirpaHTaM·. З споминів Міхаr.\ЛОВСКОГО 
(Соч., Х, 53) про Фіrнер та з листа Фрайденберrа до Боrу
чарского (Саврємьоннік, 1913, 6) можемо встановити особу 
.. корепетитора" Шувалова - це знаний пізніше учений фізlЦС 
М. 10 r ольдштаЙн. 

Отже в деяких випадках і Павел Пвтровіч Шувалов і Ми· 
хайл<) Петрович Драгоманов були слухняними фіrурками в ляль:.. 
ковомутеатрі Суде&ікіна. 

М) В. 3асу lіч: В. Сло.:) і емltрацік, Саврвмьовнік, 1913, кв. б. 
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УкраїІІСlaхиl ЕфіlinЬт в украlНСIа'КИХ ТермопіllАХ 

Короленко, певно, мав Ауже неспокійне сумління, бо 
У своїй авт05іоrрафії знаніet "Історії мого сvчасника·, з вичер' 
пуючою повнотою стежить за тим шляхом, який його привів 
Ао національного зраАництва. ,4уже повчаюча і типова історія 
ТОГО", як маленький школяр блукає в нетрях несвіАОМОСТИ і як 
це бл vкання раптом кінчає І"ЬСЯ, як тільки він знайшов ШЛЯХ 
АО російської Аітературн, яка привела його і Ао російської 
національної свіАОМОСТИ. З усіх численних нотаток Короленка 
беремо ОАНУ кінцеву, ззвершуючу, в якій він ~писує, як 
кінчилося ііого блукання, його Аовгі вагання. Коли він нарешті 
став сталим споживачем російської літератури тоді лише, як 
він пише:-.Я знаliшов СІЮЮ батьківщину, і цією батьківщи
ною стала перш за все російська література. І пізніше ще не
раз хвилі україНСЬКОl'О національного романтю:му проносилися 
наА Аушею, як тіні хмар проносяться наА ланами. Але в АУШУ 
всеж значно богатше западав засів вражінь поступової росій
ської АУМКИ, "не тому, звичайно, що вона була російська, а тому 
що вона вияснювала багато такого, Ао чого инші навіть не Ао
торкалися. І коли ЗГОАОМ Я вже СlJіАОМО знзйшов свою бать· 
ківl!,lИНУ, то це була вже не ПОl\ьща, не Україна, не Волинь 
-а велика область російської АУМКИ і російської літератури. об
ласть Ае панували Пушкіни, Лермонтови, Бєлінські; Добролюбо
ви, Гоголі, ТУРr'єнєви, Нєкрасови, Салтикови .. Ця область поло
нила цілковито мою .ріжноплемінну" АУШУ саме тому, що 
вона ПОГОАжувала і ро:иязувала Аушевні КОНфлікти, не вима
гаючи ані ворожнечі, ані замахів, . ані 9речень, а все охоплю· 
вала широкими формулами .,всеЛI()Аськоі толєранції і своБОАи" .. I) 

Поминаємо тиrlOво-москвофільський гимн принадам росій
Cbt:oї літератури у Драгоманопа: "Москалі, віддавна мали собі 
державу АУЖУ, нікому непіддану, й ніким дома незагрожену, 
ни х не мало ["'рунту хоробливе національства. Через те пись' 

менство російське стало здоровіше ніж другі словянські, бо 
зразу ІІРИСТУПИЛО АО того, щоб обговорювати справи ЛЮАСЬ
кого життя не з тим заміром, щоб сказати яку національну 
ДУМКУ, показати свою росіі1ську ВАачу, а щоб Аійти Ао праВАи ... :t; 

Але Короленко розповіАає иаАзвичайно типову історію 
Аля багатьох поколінь, що зростали на Україні в 2-ій пол. 
ХІХ ст. і ХХ ст. Таких, взятих в полон московською літера
турою спочатку, а потім просто Москвою, було певно десятки 
"Тисяч сереА тих верств, що Аіставалися Ао сереАНЬОЇ ШКОдlt~ 
Це саме віА неї, віА московської літератури, повставала страш~ 
ніша загроза ніж віА усіх, хоч як численних, спроб УРЯАОВОЇ; 

1) "Русское Боtатствu·, 1908, 2. 

") Чудацькі Думки, 1917, c"r. БО. 
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<бюрократичної машинерlІ. Ясна річ, що українці мусіли под
-бати про те, щоби створити ~кийсь оборонний вал. с~проти 
такої небезпеки. T~KI!X спр~б роб~ЛОСЯ _чимало,. ~. РІЖНІ вони 
-були, починаючи ВІД. ІЗОЛЯЦІІ украlНСЬКОІ ~ОЛОДІ ВІД МОСКОВСЬ: 

коі літератури й КІнчаючи ~ал.ежним ОСВІтленням С[lраВЖНЬ~1 

ролі й характеру М?СКОВСЬКОІ ЛІтерату~и й культур~ вз~гаJ\l. 
ДЛе ТУТ на сторОЖІ поширеН!fЯ ВПЛИВІВ МОСКОВСЬКОІ ЛІтера

тури став такий. невтомни~. \lIЛОГО тогочасного затонсько-по-
'стишіВСЬКОJ'О al"JтпропаrаЦIЙНОГО апарату вартий борець. як 
Драгоманов, який на цьому полі, полі захисту московської лі
тератури від найменшої оборонно-української акції прот~гом ці
ЛОГО свого ЖИТТЯ ПРОЯRJ\ЯВ пекольну. нелюдську енерrlЮ й за
пекліСТh, вінцем якої були незабутні "Чудацькі ДУМКИ про 
українську національну справу", які й по смерти їх славного 
автора стояли (а може й ще досі стоять) довгі роки, бороня
'Чи прекрасну даму-літературу московську від українських зне
-важань. 

Року 1888 один іспанський фільософ. імя ЯКОГО МИ вже 
згадували (П. [енеро), осмілився написати неrативний осуд 
московської літератури. За посередництвом днтоновича цей 
іспанський голос про відвмні сторони московських літератур
-них архитворів дістався на сторінки української преси. ПОГI\Я
.ДИ іспанця ми. вже нааодили, наведемо ще деякі його вислови: 
"Російські письменники не дбають про поширення ідеї - вони 
тільки IІИДумують характери; їм байдуже, коли їхні герої вий
дуть ХОЧ би вульrарними. Уіль Їх 1іJ\ЬКИ В тім, щоби змалю
'вати ЦИХ героів у найчистішім виді, дати як найбільше дрі
бязкове та докладне звідомлення про ці хороблиаі, поламані 
іс'lОТИ·. Зразком героїв російської літератури, істот нездат
НИХ Ао життя, МЛЯВИХ і КВОЛИХ, істот, 1J!0 не мають навіть 
сили вплинути на другорядні чинники, навпаки зовсім від них 
залежать, Помпей [енеро вважає між іншим турrєнєвських, 
і очевидно дуже дорогих Драгоманову типів - Лаврецького, 
Літвінова, Бабурина. Такий брак пошани до УJ\юбленого Тур. 
reHeBa спонукав Драгоманова осідлати свого Росонанта і ви
рушити в бій з ворогами московської літератури, з Метою 
розвіР.ТИ загрозу для престіжу московської J\ітератури, а тим 
самим і самої Москви на Україні. В результаті статті Тури
ста-Антоновича про погляди іспанця [енеро про розкладовий 
вп:,ив російської літератури, маємо такий незрівняний архи
!ВІР (як запевнюють численні "приклонники таланту·) "укра
~HCbKOЇ політичної думки", як .Листи на наддніпрянську Укра. 
lНу·. Волею злої долі вкупі з неменш rеніЯЛЬНИIІІИ • Чудаць
~им,:, думками", викликали вони загальний параліж волі в укра· 
1~~bKoi інтеліrенціі, яка, зачитана в цій драгоманівській .. дПОЛhО
rli Москви" , до справи творення украінської державности 
11 р. 1917 прийшла з остаточно тими "чудацькими Аумками· 
~апамороченою й навіть більше-здурілою ГОJ\О80Ю. 

Ясна _річ, що Драгоманов бувби не Драгоманов, 'КОJlиб 
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він не вирушив негайно з ціJ\ИМ апаратом свого москвофіJ\Ь
ского аl'ітпропу на оборону загроженого престіжу МОСКОВСЬ
J(oї J\ітератури. Про це він сам з роБJ\еною АОБРОАушністЮ> 
й наївністю розповіАає на сторінках своїх .ЧУА. АУМОК" (він 
взагалі в Аеяких Ауже непевних Аля нього сітуаціях залюбки· 
УАавав з себе страшенно Аобреньку ЛЮАННУ, Аиви про це значно 
просторніше у спогаАах Бурцева "8 барьб& за сваБОАНУЮ Рас
сію· - спогаАИ про Драгоманова і Азефа. Ао речі винятково 
цікаві ЩОАО обох). Отже про іспанський виступ: 

"ПРИГОАа була така, що важко було про'Мовчати: Бачите, 
якийсь землячок, назвавшись Турист (тобто ПОАnрожній) на
АРУ кував у "ПраВАі" АОПИС мо.вби з Іспанії про те, як ОАИН 
інспанськнй пнсач ганьбив російське письменство. Кажу: мов· 
би то з Іспанії, бо в тому Аописі таке пороблено з іспансь
кими словами, якого не зробить ніхто, хто навіть Ава Ані по
ХОАИТЬ по вулиц наського мсточка. -Дописувач просто 
витяг кілька уступів із старого icnaHcbKoro писателя, які БУJ\И 
переказані в ОАнім росНіськім же ВИАанні та й ПОСJI.:Yжився ти
ми витягами, lцоби віАбити R наших русинів охоту читати ро
сійські книжки. (Вже ОАИН такий захіА скільки вартий!) ГlОАИ
віться, МОВЛЯВ, щО каже про ці книжки такиi:t освічениi:t чоло' 
вік, та i:t покиньте читати писання таких з натури нікчемник 
ЛЮАей, як росіяни· .8) 
_ Таким чином біАОJ\ашниi:t reHepo. автор пра!:§Ь, на які са
мому Драгоманову у своїх фОJ\ЬКЛЬОРНИХ працях А~ВОАИЛОСЯ 
посилатися, і J\ЮАина БУАЬ що БУАЬ З справжнім европейсь
ким іменем, преАставлений біАОлашним українським читачам 
з чисто ярмаРКОIІОЮ брутаJ\ьністю. як .. ОАИН ЇСпанськ"й пи
сач". На решті зауважень Драгоманова ЩОАО автора не вар' 
то зупинятися: вони всі носять яскраві ознаки сучасної ПО' 
стишевсько-затонської кухні. яка Ауже неАалеко BiAЇxaJ\a віА 
полвмічних та інформаційних MeToJtiB незабутньго Михайла 
Петровича. ЩОАО Туриста.Антоновича віАОМО, ЩО він пі,4час 
своїх ПОЇЗАОК по Европі не оминав Іспанії, й порозуміваТИСR 
з іспанцями без АОПОМОГИ чужої мови міг, аАе в iHTepecaJt 
великої російськоі J\ітератури вvнахіАНИК знаменитого в істо
рії гасла "чиста справа потребув чистих рук·, маніпулю& ви
ключно БРУАНИI'4И засобами. ПАНИМИ хібащо літераторів з Аея
ких Аержавних установ СССР. 

Скінчивши свою працю наА "ЧУАацькими Аумками· , ав
тор скромно пише своїй сестрі: 

"Може знаЙАетltся хоч три Ауші на Україні, які зрозу
міють. що ці статті ПОАиктовані нр. москвофільством, а най' 
щирішим бажанням успіху украінству через звількення Аого 
віА рутини. споріАНеної з московським С4авянофільством. 'Крім 
того розраховую, що роаАіли, Ае ОГЛЯ,4аю історію .. обрусє
нін- В 31хїАНій Европі (Рим.-Анr.лін. -Францін-БОJ\гаріН-IIО' 

І) ЧУА. АУМКИ. 191.'? .s.. 
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,революційна Фра!fціЯ~ul'еrманіза!Аія) у кожнім ВИП~АКУ Aa~YTb 
.нашій дуже необlзнанlИ луБЛИЦІ факти, про КОТрІ вона и не 
підозрівала, .і поможуть поставити пи!ання про. Ha';l.le .обрусє
кіє· на твердий ['руНТ, перенести з ЛІРИЧНИХ ВІРШІВ У HaYK~: 
ву прозу ... Зрештою най довершиться воля дллаха, а СВІИ 
обовязок ... (я) ~иконав4). 

Своє власне москвофільство автор "ЧУАацьких АУМОК", 
_дякувати Богу, всеж інколи визнавав, xo~ і змальовував Itoro 
в таких випадках в тонах суто-невинних І у виразах не менш 

суто академічних: 
"Вся наша прихильність до Москви субєктиьно націо

нам,на зводиться на те, що ми радо Чliтаемо Пушкіна, Гого
ля, Тургєнєва і т. И., так майже таких "москвофілів" тепер 
чимало і між французами, анr'личанами і т. и. А ()бєктнвно
ПОJrітична прихильність наша до Москви ЗВОАИТЬСЯ лише на те, 
що ми, не бачучи ніяких серіозних піАстав АЛЯ українського 
Аержавного сепаратизму в Росії, шукаємо ВИХОДУ Аля українсь
кого автономізму, R лібералізмі, спільнім з освіченими великору
·сами",';) 

Проте, Драгоманов. хоч і дуже високо оцінював свої на
міри, був лише напів-свіАОМИЙ значіння своєї, як він сам ви
словлювався, місії. Він всеж не розумів Ао кінця тієї ролі, 
ЯКУ він так запзятоціле життя Сl!ое віАогравав. 

ПриклаАОМ вражаючої сліпоти й нечутливости ДраГ0 ма
,нова може служити таки" випаАОК, про який він розповіАа6: 
.... недавно помагав я ОАНОМУ портуr'альцю переклаАати Пуш
кіна. Потім МИ перейшли на Шевчеика й стали між іншим чи
тати "мені ОАнаково, ЧИ буду". Все йшло Аобре, а як дій
!Шли Ао 

Та не ОАнаково мені 
Як Украіну злії люде 
[1рисплять ЛУКёlві, і в огні 

.,Іі окраденую зБУАЯТЬ, 

'То ніяк не міг відповісти моему портуr'альцю, J<ОЛИ ВІН питав 
мене: в якому огні? На щО БУАУТЬ БУАИТИ Украіну ті злілю
АИ, котрі її присплять, і певно, тіж самі й окрадуть". 6) 

Яка розброююча наївність: ціле життя TaJ< Абайливо, так 
СОЛОАенько ПРИСИПЛЯТИ Украіну перед lІащею московського 
-СМока, окраАати ЇЇ 9 решток свідомости небезпеки такого при
'ЄМНого сусіАства і .. і раптом не пізнати себе самого в про 
'Рочих РЯАках Шевченка. Звичайно коли тільки тут знову не 
удають з себе наївних ... 

ПереА самою світовою ві'Йною, в році 1913 ОАИН реце .. -
зент черГОВОI'О ВИАання .ч.УАацьких АУМОК· писав у Ауже 

4) 3 листа до Олени Пчілки а нагоди S8J(інчення "Чудацьких Ду
,мо,,". 23. квітня 1891, 3ап.Іст. філ. Відділ ВУАН, ХУІІІ. 

~) Листи на Наддн. Україну, .ЦН5, 82. 
6) ,,30РЯ", 1889, ст. 291. 
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відповідальнім українськім науково - педаГОІ',ічнім виданні TaKi~ 
речі, які яскраво покажуть нам, як драгоманівський "ч)'Даць-, 
кий" обскурантизм знищив українську інтеліr.енцію, зачаровану 
псевдо-науковими машкарами цього Мефісто наївну й довір
ливу r ретхен, відібрав їй цілковито зір і навіть очі: 

"Нарешті російські українці придбали таку коштовну 
книжку. як • Чудацькі думки про українську національну спра
ву" ... Драгоманов з властивою йому ясністю ДУМКИ викривав. 
помилки тогочасного українства. як напр. ворожі відносини 
до московського письменства,викриває бе~пі,ll;ставність "МОСКВО
їдства", бо воно не має за себе історичного резону ... Великі 
знання Драгоманова по історії допомагаЮTh йому підпирати 
свої твердження історичними приклаАами, що надае ЙОГО те
зам певну грунтовність наукового дослідника. Глибінь думок, 
свіжість Їх і для сучасного стану українства варті уваl'И 
з боку тих, котрі хочуть мати незаСЛІПлений ніякими тенден
ціями ПОІ'ЛЯА на українство... Здається іншого побажання, як 
найширшого розповсюдження цій книзі не можна висловити,. 
а приступність ціни забезпечує широкий успіх. Симпатичному 
видавництву "Криниця" треба побажати, _ щоfi воно не обме· 
жилось цією книжкою з багатої спаАЩИНИ Драгоманова, а піА-
баАьорене успіхом, ВИАало серію таких КНИЖОК з публіцистич
них праць славного yKpaїHcы,огоo публіциста8-'1). 

На превеликий жаль, глибоко помилявся Кониський, пи
шучи в листі до Дикарева, що .гуканням, гавкання м і тією· 
колотнечею. яку править Драгоманов з Ко нічого не ВАієш". 8). 
YKpaїHCI:>Ka маломістечкова r ретхен саме була. дуже вразлива 
на гукання й гавкання блискучого европейця. великого вче
ного, коротко - цілком непоборного "І'вардіонця" з Женеви. 
Уі всі маІ'нетичні паси Дра{'оманова уходили у нас ~OBгi 
десятиліття за найвищу ознаку науковости, обf;КТИВНОСТИ 
і чого хочете ще • ідеально - прекрасного", "вселюдського",. 
"щиро гуманного· і т. п. "МОСl<'аль·чарівник" з Женеви дуже 
Аобре розрахував силу своїх "наукових'" чарів. На довгі деся
тиліття він став паном думок і сердець VKpaїHCbKOЇ ніби'ТО' 
освіченої верстви. 

"Нас люто, хижо обманули", довелося писати Маланю
кові в Аесятиліття по подіях .року 1917 У своїм посланії .. 
ДОВОАИТЬСЯ справу, віАсунену Драгомановом на довгі деся
тиліття, розпочинати наново. Небіжчик Хвильовий береться 
розпочинати наново справу, яку перед сорока роками почав. 

був Турист-Антонович, береться за писання своїх паМфлєтів, 
піА гукання, гавкання й КОЛ.Qтнечу цілих· хмар оборонців мос

-ковської літератури, культури і т. п. московських святощів-
на УкраїН;: Хвиль, Мотузок, Буревіїв. 

"Велика російська ліТf'ратура є, перш за все, література! 
песимістична, певніше, пасивно-песимістична,.. РосНіський ла, 

7) 3 рецензії 0;1, Бл-ко •• Сs.тлоW• ]913, ЖОЬТСIiЬ, t:·T. /А-П. 
") Лист 15 квітня 1895, 3НТlll; CL, 384. 
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сивний песимізм виховував кадри "лішніх ЛЮАЄЙ", попросту 
кажучи - паразитів, "мєчтат~лєй", ЛЮАей "без аПРЄАЄЛЬОННИХ 
заНJlтіі1", "нитікоф·, .CЄPЄHbКlX лю",єй - два"'цатаво чісла". 
1 якОЮ злою іронією на адресу тієїж літератури (української) 
Зlolучать безграмотні ПОРЗАИ орієнтуватися на московське ми
стеЦТIІО"О). 

Памфлети Драгоманова (Ли~ти й думки', як і ціла lІ!3го 
діяльність, ЩО нажа.l\Ь, не ЗУСТРІла системаТ.JЧНОГО, орrаН1ЗО

ваного відпору з українського боку, віАограJ\И ролю могут
нього політичн)-національно асиміляційного русифікуючого 
чинника. Весь жах &ioro руйнуючої ролі полягав у тім захиснім 
назверх ніби·то українськім забарвленні ЙОГО пропаrанди. 
В цім богато людей розбіралися, але, як то кажуть, нічого 
собі з того не робили; найбільше ВИАасть хтось час від часу 
правильну в фунті речі оціНJ(У ролі іАей і діяльности Драго
манова, але ця оцінка десь загубиться на сторінках nеріОIlИЧНОї 
преси, залишаючись без ширшого розголосу й віАГОМСНУ 
Більшість безнаАійно блукала в темних нетрях лісу, до JlКОГО. 
запровадив Їх ДpaГOMaHOB.~B. Левинський, напр., у брошурі 
"Нарис розвитку укр. роб руху в Галичині" пише цілком пе
реконано, але n цілком помилково, що Apal'OMaHOB був "при
клонником політичної самостїЙности українського на ро..., у ~ , але 
зараз по цім .Аодає цілком правильне твердження, що "кон
кретно він як украінець був росі&fським державником". (Бро
шура ви&ішла напеРСАодні війни в Київі, ст. 27, 28). Або 
прихил:,ник самості&іности, або російський державник, сполу
чити ці речі неможливо. Але помилка Левинського клясична 
ДI\Я утвореноУ Драгомановим .. туманности· в українських 
мозках. З"ани&f москвофіл В. В. Шульrін у своїм описі свовї 
цілком фантастичної (за згодою Дзержинського) t10дорожі до 
СССР, мальовничо передав, як безмежно і1ого обурило те, як 
ОАИН москаль та ОАна жидівка, з якими він разом Їхав' у по
тязі з Київа до Москви 110ВТОРЯЛИ etо!'ож таки шульrінськї 
старі анек",оти, що вперше побачили світло 11 , КїЄIJлянінї" 
р. !917 . 

• - Ні, дозвольте,-Зlуважив купець, - що це за мова? 
Самопер попер до мордописні ... Мені стало прикро. Уе&і самий 
caMOl1ep, що попер до якоїсь ніколи небvвшої мордоп~снї 
намулив нам вуха вже в 17 ім році. А вони все ще його тнуть. 
дле ЖИАівка переконано зареготала. І вони стали в двох 
з купчиськом знущатися. наВОАЯЧИ цитати самоперно МОРД0-
пненого стилю 8 українськоі мови. Мені дуже хотілося встря
.. ти Й сказати ЇМ, що не так треба боротися з українством. 
ЩО це способи "кацапо жидівські", які до путя не доведуть. 
а що з українством треба боротись по малоросіЙськи"lU). 

Думка Шульrіна, дуже глибока й Ilравильна. але спізне-

'. М. Хвильовий, .Україна чи МаlОj:осія?". 
10) В. В. Шульtін, ТРИ столиці, 247-49. 
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на: такими власне методами блискуче боровся ПРОТИ українців 
Драгоманов. 

Тричі нещасливий був той день для майбутнього Укра
їни, коли .космополіт"- Драгоманов, що зацікавився нарешті 

- українством V звязку з "виданням книжок для народу", при
чвалав до брам київської української Громади, і коли ця Гро
мада його до складу сного прийняла, прийняла без вагань, 
безоглядно ... 

У відомім вірші одного з вельми численних "военно-ро
мантичюtх" жидівських поетів в СССР, Светлова, зустрічаемо 
вельми яскравий малюнок з натури - українського хлопцй 
зі скаженою тvгою по АрагомаНІвськім "загально людськім" 
іАеалі. Малюнок Сввтлова носить Ао того всі ознаки, як ви
словлювався Хвильовий, .неможливог.о тваринного сарказму". 
Але Светлов мав рацію так нестримано, так переможно, глу
зувати з носія .загально ЛЮАСЬКИХ" іАеалів. що за ними не 
бачив навіть свого ріАНОГО краю: "Но песню іною о дальней 
земле носіл мой пріятель с сабой на сеАЛЄ. Он пєл, азі рая 
раАНИЄ края: r рєна4а, r рєнада, r рєнада мая. - Он П6СЄНКУ 
ету твєрділ наізусть.. Аткуда у хлопца іспанская фусть? 
Атвєть. Алєксандровск, і, Харькоф, атвєть: давно JlЬ па іспан
скі ви началі П6ТЬ? Скажі мнє, Украйна, нє 8 етаП лі ржі Та
раса Шевченка папаха лєжіт? АТКУАа ж, пріитєль, песни 
твая: - r рєнаАа, r рєнада, r рена Аа маи. ОН мєдліт с атвєтом, 
мвчтатель хахол: Братішка, r рєнаду я в KHire нашол. Красівоє 
імя, високая чєсть. ГрєнаАская воласть в Іспаніі єсть. Я хату 
пакіНУJI, пашол ваєвать, чтоб зем.ІІЮ в r ptiHaAB крестьянам 
аТАать. Пращайтє, раднив, пращайтє, сємя. r ренада, r рєнада, 
r рєнада мая·. Коли хочете, заступіть слова r рєнада на "Рас
сєя·, "іспанський" на .. російський·, "московський·, - і розмір 
не буде порушений замінами, які нададуть тоді поемі Свє· 
тло ва значно гострішого тону .... Рассір, Рассія, Рассія мая ... 
Аткуда у хлопца масковская (русть? А'lВЄТЬ, ДЛександровск, 
і, Харькоф, атветь: давно ль по маскавскі ви началі пєть?·. 

І1ропаrанда зневаги до свого, l1іАпорядковання свого 
"загально-людським" ідеалам, яку так успішно провадив Дра
гоманов, не могла не привести Ао таких саме наслідків, як 
описує з певним здивуванням Свєтлов. 

ІХ Понура зустрі .. 

В посмертн~й Арагоманівській спадщині був ОДИН твір, 
якому не можна віАМОВИТИ в певній пробоєвости і національній 
доцільности. Маємо на увазі "Пропащий час". дле справа 
полягає в ТІМ, щО за свого життя Драгоманов цього твору не 
оголошував, хоч він і був написаний ще наприкінці 70 тих 
років, отже мало не за двацять років до смерти автора. 
Тяжко сказати при теперішним стані ніАомостей про історію 
повстання цього дивного длlt Драгоманова твору, чому він 
був написаний і чому не був оголошений. СУДЯЧИ по всьому 
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ОАначе повстає вражіння, що Дpa~OMaHOB це" ТВіСР пис~вгне
охоче, на чужу вимогу;.очеВИБАна РІЧ. на вимогу" тарОI 1;>0-
маАИ·, яка нещасним.збlГОМ о ста~ин послала цього МОСКВОфІла 

ОЇм висланцем Ао Европи. СУАЯЧИ по спогаАах Ірини днто-
СВ С .. Г • НОRичівни центральна, . па~уюча ('"руп~ " тарОI рома~и мала 
іАеї наАзвича".но Аал~КІ ВІА ApaГOMaНlBCbKOГO розгаРА~~ШУ: 

.НареШТI була и третя І'рупа, ЩО репрезентував 11 ?атько. 
Вона менше звертала уваги на поширення СОЦ. ПОЛІТИЧНИХ 

іАей: не приваблювала'її " соц.-революці"на б?ротьба з цар
ським уРЯАОМ, що розпочиналася У звязку з ТОАІWНИМ суворим 

режімом в Росії, з оАного боку, а з АРУГОГО - з нціями на 
піАвищений настріlt більш ПОСТУП080ГО ліберальнего й Аемо
кратичного громаАянства в звязку з сербсько-геР!.lеr"ОRИНСЬКИМ 
повстанням. На її ПОГЛЯА, заКОРАОННИЙ opr"aH мусів 'Широко 
освітлювати й науково обr"pунтовувати українську справу, 
а таl<"ОЖ показати переА захіАньо·европеЙським громаАЯНСТВОМ 
Аійсний стан річей,що утворився за періОА москов. окупації-І). 

Франко ма цю справу АИВИВСИ так: "ВіАНОСИНИ Драгома
нова Ао Київської ГромаАИ історик мусить оцінювати не зо
всім так, як це оцінює сам Драгоманов. Досить БУАе згаАатм 
ту працю, заАЛЯ якої він головно виїхав як АеЛЄr"ат громаАИ 
за границю: ВИАавання українського журналу. l,Цо влас
не журнал, ВИАаваний українською мовою на рівні евро
пейських revues бажала мат., громаАа, це я знаю з уст ЦЬОГО 
АеЛЄr"ата, ЩО приїЗАИВ зимою 1876 р •. АО Львова і телвr"pафlЧНО 
заl1итував віАСИ Драгоманова: "WiJS ist mit dem Jоurпаl?" -
Д щож зробив Драгоманов із того журналу? ВИАавництво 
.ГромаАУ·, РЯА альманахі8, цінного, хоч АОСИТЬ ОАНОСТОРОННОГО 
змісту, але власне ЩОАО фОРМИ реАаr"ованих lІонструаАЬНО. 
ВИАаваних без лаАУ, заповнених Аовжезними .і іНОАі АОСИТЬ 
механічно зліпленими статями самого Драгоманова (.~o таких 
зліпкіR треба зачислити статтю про школи та фейлвтонове 
балакання на майже 200 сторін АРУКУ п. з. Україна і центри). 
Та це не все. В переАнім слові Ао "ГромаАИ· Драгоманів піА 
вра~інням кружка свіжих зна"омих ahapxictiB-феАералістів у Же
неВІ піАПУСТИВ на власну руку, їх ПРОr"pамовііАеі також у ПРОr"ра
му .ГромаАИ" і ЦИМ певно не причииився Ао скріплення звязків 
громаАИ тай усього українського загалу з собою· 2). 

Як пише Ірина Днтоновичівна у спогаАах про ПОАОРОЖ 
Антоновича Ао Драгоманова Ао Жеllеви R р 1881, справа ви
"ал,ала так (в залізничім возі з Ліону Ао Женеви): ,,8 Аорозі 
батько говорив зо мкою мало, навпаки, весь час-палиlt ~иraрки, 
а це була погана ознака, бо палив він тільки ТОАі, коли нер
вувався; так їхали ми ГОАИИ сім-вісім. Я вже dиразно помітила, 
ЩО БЗ'Гько АеАалі, то все Аужче ПОЧИllав ХВ"Лlоватись· l} 

1) Ірина Антонович: Спогади пр!) ДРі\гомаиова, Україна, 1926' 
\'. 128). 

2) 3 передмови Франка до І. т. Листів, с. 10. 
;j) Ір. АНТОНОІНЧ: Україна, 1926, ІУ. 13l. 
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"Зустріч була теж не з веселих; Драгоманів був Ауже' 
вражений: ПРИЇЗА наш справив на нього велике вражіння. По
бачивши нас, він зупинився,обличя йому витяглось і зблідло;: 
щоб не втратити рі·вноваги. він на хвилинку сів. Батько також 
почував себе не ліпше" '). 

Те, як відбулася зустріч Антоновича з Дрзгомановом за 
кордоном, свідчить скорше про те, ЩО це бум. зустріч двох 
скритих ворогів, а не приятеЛІВ і спільників. Ледві чи і хви
лювання Днтоновича підчас подорожі до Женеви може бути 
вповні пояснене, ЯК побоювання шпиків московського УРЯДУ. 
Антонов;.tч мав занадто українську вдачу, щоб поважно нерву
ватися від таких припущень чи можлИtюстеЙ. Певніше, щ<> 
цілий комплекс фатальни)( непорозумінь між Старою Грома
АОЮ й Драгомановом і та фlтальна обставина, що на ролі 
редактора вид~нь Громади за КОРДОНОМ опинився саме цей 
двозначний і дводушииli ДР1ГОМ1НОВ, мусіла так незвичайно 
хвилювати й мучити Антоновича. 

Х Чудасія 3 KaHTOHaM"~ 

Взірцем ДЛЯ насліАування, іАеалом уважав Драгоманов 
поруч з старою Аоброю Анrлією також і щасливу Швайцарію, 
ЩОАО кантонів якої він мав м. и. таку уяву: 

"ПіА політичним ог ЛЯАОМ швайцарське населення rрупу
ється не в національні области. а в кантони, з яких богато 
мають мішаний національний характер". (Вольний Союз, 47). 

СліА піАкреслити, ЩО саме цей ніби то мішании націо
нальни!\ характер l.ііваИцарських кантонів найбільше вабив 
Драгоманова і ця "мішаність· віАограє немалу ролю R цілім 
проrpамі й ідеях ДрагомаН0 за. Але чи спраВАі швайцарські 
кантон'и мають такии ДРJ.гоманівськиИ характер? У пятій 
rімназіиній клнс' виклаАа6ТЬСЯ звичайно щось відмінне, 
але не чіпаймо сере/tН6щкільних підру чників політrеО1рафі'і 
Европи, 6 ще й інші джерела. Найвірнішии vчснь Дра· 
гоманова, Павлик. СПРИВОАУ ЦI1Х самих бідолашних кантонів 
мав тяжку мороку. і, між ІНШИМ, без великих трудно
щів вияснив, що "Драгоманів помиляється .. як я це доказав 
у своїй статті: "в справі полаГОАження язикового питання 
u Австрії" (Діло, 1908, 92) за брошурою фіШГОфа .. Dіе Spra
chenrechte іп den Staaten gemischter Nationa1itat- (Wien 1885), 
котрої Драгоманов пишучи свої слова, ще не знав, що з 22 
кантонів Швайцарії лише чотири мають мішану людність а 18 
ОАнонаціональні. 5). 

В цій справі Павлик пише значно більше, але АОСИТЬ 
і цих його слів, Ао яких варто ДОАати ще такий рядок з Іім
назійних спогаАів ОлексаНАра Русова, який ОАИН мав честь 
вчитися rеО1рафії у Драгоманова: 

.При повторюванні курса вже в весннному семестрі, кола 

---4~)""':!:П:-о~бачення 8 Женеві, січень 1881. 
~) Павлик: ДрагоманІв як політик. 27. 



поступив до нас ~paГOMaHiB, і!,оді FИ~ВЛЯ'ЛОСЯ, щО ми .~HaЄM().1 
назвИ річок або МІСТ .Далеко бlл.~wе НІЖ ІІОВИ~ учите~ь ')'. 

Отже і в фізичНІЙ r'еОr'рафll наш неЗРІВНЯНИЙ І УНІвер
сальний авторитет так само клясично .. ~лаВ~8·, .як і в п~:,ітич
Hii:l. Шкода, велика шкода, що раНІШ НІЖ ЦІЛУ украlНСЬКУ 

націю вчи'ГИ національної політики, незабутніЙ Михайло Пе
трович не підучивс~ 'грохи більше, що зрештою не перешка
джало йому так СМІЛИВО, так звисока писати про все, про що· 

йому лише забаглося. Але при цьому яку неймовірну, просто 
потворну пиху по~ідав цей професор, яку вражаю~у самоз~
коханість! ПереДИВІТЬСЯ но ЙОГО листування: ВСІ, кого ВІН 
згадує - неуки, невігласи, нічого не тямлять, нічого не варті •. 
Що Кониський дурень то ми вже давно знаємо. Франко
скакунець; про стару Громаду, до складу я:сої входило кілька 
Aif:iCHO визначних учених, ЯК Житецький, Михальчук., Антонович, 
- Драгоманов пише з такою зневагою: . 

"Власне розумний і скільки небудь образований чоловік 
у них був і ЄСТЬ тільки один Антонович, в останні роки зовсім 
одставший од Европи навіть науково (він все стоїть на теорії 
"національних духів· і "факrів· і новіші методи соціОЛЬОr'ічно, 
порівнюючі зв~ "плаванієм ПО безбрежнім МОРЮ";).' 

І взагалі при його нахилі удавати з себе людину лагідну 
й толерантну він мав хоробливу звичку всіх вчити, зневажати: 
"Коли я чула 'через двері ЙОГО високі" тенор, що піднімався 
все вище вгору. я знала, що в r'абінеті хтось дістав велике 
"головозмивання·, яке я й сама дуже часто діставала""). 

Надзвичайно добре підходить Дра!"оманов, як тип, Ао тієі 
характеристики, яку СВОГО часу дав Маланюк змосковщеНIfМ 
українцям, влаСllе певному відмінку іх: "Існує ще одна з форм 
переходового типу. Це українець зовні з змалоросif;іщеною. 
~ут~ю. Цеf:i тип персоніфікує собою, такби мовити, золоту (яка. 
ІРОНІЯ) середину, ту невиразну двоїсту "кобилку· й інертну 
масу "попутникіR" українськоі революції, що перебував за"вим' 
баластом в стані непевної рівноваги. .:::s нац і о н а л ь н О г О 
боку це риба. Націьнальна температура його 

т. е м пер а тур а тру п а. В і н і нер тни Й Я К 
К а МІН ь, а л е 6 Д И Н е, Щ о в нім Є акт и В н О г оце 
1) хохлацька впертіеть і 2) амбіція воєн-
ного писаря вкупі з самозакоханістю 
r' а л Я н тер і й н О г О при к а Щ и к а. С кра й ний "і н· 
див і д У а л іст· - В і н нен а вид и т ь к О Ж Н У я с кра в о . 
в и я в лен у інд и в і д У а ль ніс т ь· о). 

Юліян Яворський, знаниП і запеклиП галицький москвофіл, 
в_ листі ДО Павлика з 24'1"0 червнЯ' 1895 р. писав: "Сьогодні 

6) СаогаДIІ О. Русова, Укгаїна, 1926, 2 -з. 
7) 3 n ,ста ДО Павлика 5. УІІ!. 1887. 
8) ЛІдія Дра,"омаиова-Швшмзнова: СПОМВВИ, Нова Украї,'8, . 92 ',. 

VI.7З. . 
9) На нових позицІях. Укр. Студ., 19l4, 2/:!. 
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Аовідався про смерть AparOMaHOlila. Не можу висловити вам, 
як глибоко діткнула мене ЦЯ вістка.,. Неначе щось ріАне ві
Аірвалося віА серця... Малорvську національну іНАивідуаль-

· ність він не уважав за боліА, що впав з неба історії, він, 
ЗАаеться навіть не вірив у її історичні піАстави (основанія) ; 
проте як приклонник безумовної свободи, він вимагав Аля ро
Cii:tCbKOrO Провансу вільного вибору націонаЛltного маi:tбут
H('OrO, сподіваЮЧИСh, може бу'l'И, що він ОАержавши таку 
своБОАУ ПОАібну ібсеновскій Елліді повернеться нарешті сам 
Ао Росії... в тім 1'0 і полягав той ВИДИМИЙ парадокс, 'ЦО 
у цьому одинокому компетентному представникові сучасного 
малоруського націоналізму менше всього помічав я саме 
цей його напрямок, що його поважав і цінив я .. нарівні 
з його антиподом Наумовичем .. Так, і ніколи не погоджуся я 
з хлопчаківським сміхом дописувача "Діла", який 93 року 
потішав своїх чатачів іронічними примітками до моєї промови 
на однім комерсі у Відні, що проводила саме ЦЮ анальоrію 
між Драгомановом та Наумовичем. Хай це й дивно, але в моїй 
Ауші вони ДОПОlSняють ОДИН OAHoro"18 j • 

НаА~вичаi:tно влучна - і цілком вчасна характеристика, 
до того вельми чула й сердечна, але - що саме головне -
цілком компетентна й справедлива. 

ХІ "УАаСія • TyprEHEBoM 
В романі "Рудін" TyprEHeB устами ГliraCOBa висловлюється, 

що українська поезія це слезлива нісенітниця: "грає, грає, 
воропає". І це далеко не одинокиi:t випадок, коли TypreHeB 
виступив явно українофобськи. В i:toro молодечНі порноrpа-

· .фічніЙ поемі .. Нос", авторство якої такиi:t поважний дослідник, 
як Н. Бродсltкий рішуче приписує саме TypreH6BY, ма6МО те 
саме: так само, як і в оповіданні "Клара Міліч". Ціле своє 
життя Typr6HeB був незмінно однаковий у CBOЇi:t ворожнечі, 
расовій ворожнечі москаля супроти українця. Він конче мусів 
уявлят.и собі українця то як потворного Й огидного штабс· 
капітана ( .. Нос· - початок 40-их років), то як сентименталь
ного i:t дурного поета (Рудін 1854), то як ДУРНОГО й нетак
товного семінариста (Клара Міліч - кінець 7n-их років). Д ЩО 
-він ціле СВ06 життя, помимо цього, провадив так би мовити 
Аипльоматичну гру з українцями, і то дуже успішно, то на це 
6 своі ПРJlЧИНИ: тут і його рекордове боягузство, а звідти 

· й звичка казати в очі лише солоденькі і приємні речі, й те, 
що в нього мусіла бvти свіАомість певної залежности від 
українських споживачів його творів і нарешті свідомість того, 
'IЦo він, як популярниА російськиА письменник, постійно пере 
буваючий в Европі, 6 свого рода послом Росії в Европі, а таке 
положення мусіло його привчити до офіційно-дипльоматич' 
ного стилю в зносинах з ЛЮАЬМИ. Візьмім АЛЯ порівнания 

· ·с учасного COBTypr6HeBa Максима r орького. Цей чоловяга теж 
· 10) Дрггоманов. Ювіnеit, ~ME'PTЬ, Л_ 1896,20.')-08. 
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ціле своє ЖИТТІ(. піАлабузнювався Ао українціlJ, ще ~ рясні 
сльози при цьому ІНКОЛИ ПРОЛИВ.~В. В Його журнал~х І Коби· 
J\ЯНСЬКУ переклаАали, і Лесч УкраІнка з ~фр~~овом СПl~.працюва
ла, і Коцюбинський АО НЬОI'О на КаПРІ ПРИІЗАИВ, ПР~ІЗАИВ (бо 
мусів їхати) ЗАається й Хвильовий - "на покаяниє , як Ген
рих 11 Ао папи ГРИI-орія.1ІІ u Ао Каноси. A~e все це була чисто 
TypreHeBCbKa дипьомаТIЯ и турrєнєвськии фальш. Десь року 
1926 r орького нарешті прорвало, та ще як! Навіть таке ка
міння як Нинниченко, і те заговорило з цього ПРИВОАУ, Тай:· 
Typr~HeBa певно .пр<?рваЛОб-, колиб він АОЖИВ БОАай Ао хоч
би невинного шумсьКІЗМУ. 

Але переЙАім Ао Драгоманова. "Я читаю TyprSHSBa, як 
свого ріАНОГО - проголошує Драгоманов в .11 ист і Ао Юл. 
Яворського 13 вересня 1894 (ЖіС, 1896, У. 385). У .своїх 
спогаАах Аонька Драгоманова, ЛіАія, пише: "Він ГОRОрИВ мені 
заВЖАИ, що МОЛОАі українські письменники не мають кращої 
школи Аемократії й поступу. Коли почта приносила .Вєстнік 
Европи" з новим романом TypreHSBa, це Аля нього був праз·. 
ник. Читали книжку всі разом, то тато, то мама. Битько мав 
АЇЙСНИЙ культ Аля особи TYPr'SHeBa"11 ). 

ВіАОМИЙ совлітерат, суперник "самого" Еренбурrа, пле· 
мінник знаного Діонео-Шкловського з мілюковських .ПОСЛЄА
ніх Новостей", Віктор Шкловський, У своїй "Сентиментальній 
МаНАрівці" цілкем слушно зауважує: "Не любимо ми чужого. 
І TypreHSBcbKe "грав, грає, воропає" не з любови ПРИАумане". 
Натомість Драгоманов уважає, що "Куліш Аоволі безтактовно . 
виступив з протестом проти глумливих слів Піrасова про 
українських поетів. Ми мусимо признатись, що Піrасов, хоч.· 
Ауже карикатурно, та піАХОПИВ все таки спраВАі смішні боки 
українофільських поетів піСЛЯ'шевченківської Аоби". Але ціл
ком Ааремно наш шановний і невтомний аАвокат прекрасної· 
Аами-Московії чіпає нещасну після· шевченківську Аобу. 
Аобу, якv належалоб назвати Арагоманівською; роман Typr'e
нєва "РУАін" побачив світло Аенне на сторінках катковського 
.Русскаво ВєсТніка" на початку 1854 р., Шевченкож B~ep 
1861 р. Отже при чому тут спостереженніІ наА поетами по· 
шевченківської Аоби? Але ми ані на хвилину не припускаємо. 
щоби аАвокат Москові' не знав цих Аат: TypreHeB"'- його· 
б?жище, його наііулюбленіший письменник з найулюбленіwої
л~тератури - російської. Просто маємо Ао Аіла з т. ЗВ. 
ВI)\ЬН.им поводження .. з хронольеrівю. Хахли, як віАОМU,Ауже· 
АУРНІ, отже it повірять ОАразу. тим більше, Щ'J захищає Пі· 
r'acoBa не хто і,"uиИ, як знаний учений, ПРОфесор, автор-
Знаного гасла про чисту справу Ао чистих рук чи навпаки. 

Нарешті мавмо ще одні, Ауже характеристичні -слова 
Драгоманова про TyprSHesa, уміщені кількома РЯАками нижче 
аПольоrlї .грав, воропає": "Коли ми вже згаАали за TYP(8KЄвa~ 

11) Л. Ш.ш"аков', Н. УllР. ХІІІ-ХУ. аа р. 1922. -с.'З9У:'~=-:С=---~ 
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то хаіі нам БУ.4е вільно показати по Турtвнввv-ж, наскільки 
неможливо стави·ги в расові віАміни такі речі, як нетолврант· 
ність, виключність і т. А. ДоБР~Аіif СТОАольськиif DИПИСУЄ 
з старих ваНАрівників у МОСКВУ в XV(-XVII ст. заСУАИ про 
иетолєрантність і т. и. москалів. Але тепер на TypteH6BY, 
йоrо товаришах і типах бачимо примір москалів·европеПців, 
котрі не мають нічогосінько спільного з москвинами Герберш
та"на іІ Олєарія" так пише ДрагомаН08, ПОЛбмізуючи на сто
рінках .Товариша~. 1888, ч. І, з книжкою СТОАОЛЬСЬКОГО'КО
ниського "Етноtрафія Славянщини". 

1'ypteHSB у глибині своєї Ауші ставиаси Ао YKpaїHliB як 
МОСК08ська пересічна голота. Натомість Драгоманов робить 
.з НЬОI'О якесь іАеальне небесне сотворіннячко, Аарма що в "тол
стовці" і високих мислиuських чоботях. 

Зразком ВИСОКО'Аипльоматичного стилк. треба уважати 
лист TypteHSBa Драгоманову у справі оповіАань ФеАьковича: 
він влучно вгаАув, що саме БУАе приємно Драгоманову і пише 
саме з тим, щоби бути приємним, проте явний фальш віє віА 
КОЖНОІ'О слова цього ввічливого листа: "Я ОАержав тогож 
АНИ і ваш лист іповісти ФеАьковича. Щиро АЯКУЮ вам за 
такий високий знак уваги. Я встиг - і без великих ТРУАнощів 
- прочитати вашу переАМОВУ - і можу сказати, що цілком по
Аіляю ваш спосіб Аумання - що Ао чого Я впрочім не сум
нівався, знаючи ваші прзці " ваш напрямок. Як тільки я пе
речитаю повісти ФеАьковича - я АОЗВОЛЮ ·собі висловитн 
вам, з цілковитою отвертістю, мою АУМКУ. Зарані віАчуваю, 
що лише тут і HvpTye Ажерело живої ВОАИ - а вся решта а60 
ПРИВИА а.бо труп" 12). . 

Те саме стосується й Ао Аеклярації, яку TypteHeB скла
Аає Драгомзнову піАчас світового зї3АУ письменників в Па
рижі р. 18ї8: "ПіАчас цього побачання TypteHeB почав зо 
мною розмову if про Україну й висловив жаль, що ilому не 
пощастило ближче позна"омитися з цією країною if населенням 
її, ріАкі зустрічі з яким. викликали в нім щиру прихильність; 
монументом !Аієї прихильности Лишаються в "ого романах: 
Маша з оповіАання "Затішьє· й Міхалєвіч в "Дварянскам 
tНЄЗАЄ". - .. У lIIdлоросів, казав TypteHSB, є особливий ріА 
ЇАеалізму й твеРАОСТИ, вельми симпатичний в порівнанні з ути
літаРИЗ\tОМ або розбещеністю великоросіЙСI>КОЮ. Я от і з ча· 
сописів наших тому більше всіх люблю "Ві>стник'Ь ЕВРОПbl-, 
що в реАакції його мало великоросів, і в ньому найменше 
нашої великоросіJ:iськоі ро"бещености" ІЗ). 

Тут він знову сипле повні пригорщі СОЛОАКИХ комплі
ментів, прекрасно знаючи. що Драгоманов співробітничав саllе 

.J 
.1 , 

. ..j 

12) 3 ЛІста ТурtвН6за Ао Драгомано.а 21 березки 1876,. Пісьма .~ 
Ка.в.'lіна і Typt6H61a J( Герцену, 209., 

JЗ) Драгоманов: 8асаамінавія а аваКОМСТlв с ТypteBG811" піс... 'і 
1(.86.1;НІ, 223-22.. ' ~ 

1 
J 

-~ 
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У Вt.стнику ЕВРОПЬІ" і ЩО Стасюлевич певно в добрих 
в иьоМ ". ' 
віАносинах з співроБІтниками свого журналу, отже чому при 

цін наГОАі не нашкїцувати пунктсуальну й кор:ктну поста~~ 
ГОЛОВНОІ'О редактора журналу, тасюлевича, t1 виставити ,11 

мало чи не СllИЇм іАеалом? 
В І'еніяльнім романі Мак Орлана .La Сауаlіесе Elsa" 

наliвищиli комісі;'Р червоної армії ДОРОЖАін, .. прого~ошуючи 
похі" червоної КІННОТИ H~ Ilариж, зак.линає СВОІХ ВОЯКІВ рядом 
визначних московських ЛІтературних Імен: 

Толстой, Достоєвський, Чехов, . 
Уі великі літераl'урні імена лунали над ордою москалів 

як старовинні боєві гасла· 
Коли комісар чи пак профес р Драгоманов шикував свої 

"Думки" в похід проти .України, він теж замісць старовиних 
боєвихкличів на піАбій України, уживав .uеликих літератур
них імен": ТурІ'6нвв, Пушкин і безліч інших., Нос signo Уіп 
ces! І - переміг. Що й казати ... 

Х,. reHepaJibHa niHiR ВОЖАR Ііі нащаАкlв 

У сво'Їм знанім проєкті перебудови, реформи Росії на 
підставах поширення місцевогС) самоврядvвання Драгоманова 
писав: .Звертаючись зокрема до українського населення ро
сійської Аерж,ИВИ, ми повинні сказати, що, на наш погляд, будь
яке реальне розуміння положення і інтересів цього населення 
мусить привести до переконання. що не лише в теперішнім 
часі свобода й розвиток його щільно звязані з своБОАОЮ й роз· 
витком інших населень Росії, але що й взагалі відокремлення 
українського населення від інших областей Росіі в окрему 
державу (політичний сепаратизм) 6 річю, не лише В кожнім 
випадку Ауже тяжкою, ЯКЩО не неможливою,- але при певних 

умовах, цілком непотрібною ДЛЯ яких ,би то не було інтересів 
YKpaїI~CbKOГO народу. І Крім інlUИХ підстав, як брак різких 
KC;>P~OHiB між українською й великоросійською' країною й су
МІШІ В багатьох місцевостях населення обох племен, -- проти 
сепаратизму промовляє й та обставина, що при здійсненні йо
го, корінне укрзїнське населення позбавилося б запасових 
для. своєї кольонізації земель в ДОНСЬКО-К;,.СПlЙськНі области 
й ВJдокреМИJlОСЯ б від своїх Сі1івплеменників, як у ці&і облас
ти, так і в Куб:lнській М )lІ) 

Те саме він проповідував й решту свого життя. На по
ч~тку 70-тих років він навчав віденських українських січови
КІВ, щО треба .вести роботу з ни~у в гору, не брикаючись 
проти москалів, як нації, а навіть добиваючися вкупі з ними 
ВОЛЬности індивідуальної й краввої, в рамках котроі тільки й 
Мuже постаВИ1'И'=Ь сурitозно й наш національний прінціп,-ЦЬО
го Всього слухали віА нас наші Січовики, як чогось зовсім 

Н) 80nЬНblЙ союз, ОПЬ1Т. y~p. ПОЛИТ. с'ц. IJрограммЬІ, Женева, 
.1884, 3З-ЗI, 
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ЧУДНОГО, а в усякім разі незгідного з нашим українством· 15}. 
Але й незадовго перед смертю він каже те C~Me. ~ГІолі

тично я од Росії не одділявся і нікому не радив одділятись, 
- оА літератури російської теж, бо писав І пишу по росій
ському і писав би б льше, якби не цензура і поліція. А ЩО
я при тому пишу і по українському - то який же це сепа
ратизм? Я просто слідую своїй душевній потреб! І розумн
ню нтересів ЛЮДУ, серед КОТРОГО родився~ іО). 

Треба зазначити, що саме ця 'дея, "чудацька" іАеJl не-· 
потр;бности, зайвости української державности для нтерес s 
українського народу була твердо й непохитно засвоена його 
численними й велему АРИМИ ПРИХИЛ1,никами; колиж на чергу 

ДНЯ стало творення цієї самої, I:IИКЛЯТОЇ Драгомановом україн· 
ської Аержавности, то цю справу драгоманівці . легковажили, 
майже до того моменту, коли далекосяглі московські гармати 
зза Дніпра почали обстр!л Київа в с:чні 1918 року. 

Цікаво подати рівнобіжно з АраІ·оманівськими ~ДOHCbKO
каспійськими" кольонізаційними мудрощами, тверезі й цілком 
українські ПОГЛЯАИ Кониського: .Я великиli ворог кольонізації 
українцями чужих країв і завжди жалкую, коли наші люди 
розлазяться, немов миши ята по всіli необятніli і неісходиміК. 
Росії' 17). 

Але що міг вдіяти Кониський, про якого Драгоманов. 
у листі до Франка з 8. листопада· ]8~6 року з своею звичаli· 
ною брутальністю писав: nЗа Кониським скрізь іде глупость
і плутанина' 7 Може в діliСНОС1'И "глупость І плутанина" йшли' 
за кимсь іншим, не за Кониським? 

І..Це на початку 70-тих років Драгоманов проповідув: 
"Наше діло - вести начате урядом, дальше ба~'ками, асоція
ціями і т . .11. .... а не журналами з Цюріху. Діло політичне на
ше рішиться колись на земських соборах усієї Росії" іВ). 

Українська інтелігенція початків ХХ cr. саме на це 0-
рівНТУ6ТЬСЯ. 

Відкинувши національні почуття Іі інтереси він прагне 
"вселюдського": nМи не можемо шукати собі провідних думок 
для громадської праці в почуттях і інтересах національних, 60 
інакше ми заплуталисьби в усяких субвктивностях,· в лісі, 
історичних традицій ітд. Ми шукаємо таких провідних ікон· 
ТРОЛЬНИХ думок В наукових виводах і інтересах інтернаціо
наАЬНИХ, вселюдських. Через те кажучи коротко, ми відкида
емо не націонаАЬНОСТИ, а націоналізми, а надто такий, котриlt
сам се6е виразно противстаВАЯЄ АЮДСЬКОСТИ, або космополі
тизмові, ми не признавмо ПРИМУСОВИХ ДУМОК і почувань, котрі 
видаються за націонаАьні, ніяких обовязкових історично націо-

151 Австро-руські СПОМ. 65 
Н) 3 листа дО Ю,1. Я80РСЬКОГО, 30 серпня 1894. Життя Слово" 

1896 
17) 3 ЛИСТІ Кониського ЗІ. Х. 1895, 3НТШ. CL. 381. 
IRJ Л;ІП АО Rучииського 18. ( 1373. Переп. 59-26. 
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. а· н·адТ·о ненависти до других національкос
ііальних святоЦАl8, 
Telt"; ~) 

А .всеЛЮ,4ське" практично не може не ото!ожнитись з .все-
.,. " . Про якусь українську виключн (сть тепер ДИВНО 

РОСlnСЬКИМ . • .. . .. 
й говорити. Горяче змаганнЯ добути для украІНСЬКОГО насе· 
лення правз чоловіка й горожаиина !а самоуправу!-при вис-

згаданій сsідомости трудностей І зайвости ПОЛІТИЧНОГО се· 
ше 5 ,. Р ... 
JЇаратизму для українськнх о ластеn ОСI1, дає B~aCHe запо-
руку, що люди, які посвятилися визволенню украІНСЬКОГО .Ha~. 
роду будуть найгорячіwими прихильниками перебудови ЦІЛОJ 
Росії на основах найбільше корисних для свободи й розвитку 
всіх її народів· 28). 

Поза Росією він уважає потрібною орієнтацію на все
світню солідарність, себто на інтернаціонал. Він писав сестрі: 
.Наші людці думають, що вони. Amepl-!КУ одкрили; а BOH~ 
просто піДТЯ('ають, навіть не !ЮВСI~ ориrlнально, КатковщиНl, 
Бісмарковшині, Булянжистиці-тимчасом, коли справжня спа
сенна дмеРика д л я н а оо о Г о час у полягає в проповіді 
всесвітньої солідарности, у вимогах якої протест проти мілі· 
таризму так само корисний під сучасну хвилину, як і 8 го
динний робочий день· ... ") 

І треба сказати, що по упадку Росії, властиво .Д~MOl(pa
тичної· Росії, на яку, до речі, стільки десятиліть OPI6HTYBa

лис я за його спасенними порадами .авансом·, бо так її ви
глядали, чекали за царизму. - повстала чергова орієнтація на 
"всесвітню солідарність·; антимілітаризм, речником якого Дра
гоманов виступає в цьому листі також буяв у нас шалено, 
зокремаж у році 1917, колн в імя антимілітаризму знищені 
були всі можливости створення української армії. Але треба 
зауважити, що Драгоманов не все був таким завзятим анти
мілітаристом. За часів росіllСЬКО'турецької війни 1877 78. він 
був завзятим російським, розумі€ться, мілітар'истом. Ще перед 
цією війною, коли був момент, що Росія от-от зречеться пля
нів збройного виступу, Драгоманов з запеклою лютю пише 
знаному пізніше росіЙСЬКОrlу імперіялістові Суворінові: .Ну, 
от нова поблажливість петербурських турок до константино
польських. ЗаВІшення зброї, коли треба просто бити в зу
би" !22). 

Колиб так висловився нпр. про росіян якийсь українець, 
епіrони Драгоманова напевно закричалиб його як шовініста, 
.. зоольоrічного націоналіста", ЯКИЙ .понижує чужу націю" ітп. 
Але коли Драгоманов радить .просто битн в зуби" турків, 
цебто ворогів коханої матушки Росії, - то все 8 ПОРЯАКУ 
(.чиста справа l:lИмагає чистих рук"). 

11) ЛИСТІ! на Н !ДЦІ/. УКР. 1915,:П -38. 
20] Драгоманов: 80льный Союв. ~9-32, 

В 21) 3 листа до Ол~' І! Пчілки, б. тр іня 1Н92. 3JП. Іст. Фіп. Від. 
уаl/, ХУІІІ, ~58. 

") Лист до СУllоріна, 3. ХІ. IS76. Україна 1927. ІУ. 
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Нарешті s листі Драгоманова Ао Лесі Українки а АНЯ 
4. УІІ. 1893 знаХОАИМО такі перлини його r'еніяльних АУМОК: 
.Смішно, коли русин, ВИХОАЯЧИ з того, що комуністична Аер 
жава річ темна (неясна 8 майбутньому), БУАе стояти проти 
Бебелів за мілітаризм" (~ап. Іст. Ф. ВіАА. Ву АН, т. ХУIІ,256). 
Щож. треба ВИjнати, що українсько-соціялістична інтеліr'енція 
у ХХ столітті лише те й робила, що орієнтувалася на Бебе· 
лів і інших ВОЖАів СОЦ.· Аем. пролетаріяту й завзято виступала 
проти мілітаризмv, зокрема й ЗАеfiільшого проти українського 
МІлітаризму, найбільше в році 1917, коли наша СОЦ,·Аемокра· 
тія проваАила всіма засобами, інтриr' і піАкошувань не виклю
чаючи, боротьбу З "українським мілітаризмом·, якого за тес
таментом Драгоманова уважала найбільшою небезпекою Аля 
Украіни. 

Приклонники великого автора "ЧУАацьких АУМОК про укр. 
нац. справу· заВЖАИ із зручністю МОЛОАОГО веАмеАЯ викручу
ються, мовляв, іх учитель .не був засаАНИЧИМ ворогом україн
CbltOЇ Аержавности. дА_е-ж він був написав навіть оттаке: "В 
принципі не тілька всяка нація чи [(лемя має право на ОСІбну 
Аержаву, але навіть всяке село. Єсть же й Аосі посереА Іта
ліі республика Сан-Маріно. Схотіли Аві части дппенцелю по
Аілитись на осібні півкантони і живуть собі так: то чому б не 
то Україні, а навіть МИРГОРОАові і Сорочинцям не бути осіб
ними АеptКавами, щоби вони схотілн того Й мали силу поста
вити на своєму·. (Ли;:ти на HdAAH. Укр., АИА. Криниці, 1917. 
с. 46-47). До цього Арагоманівського "принціпіяльного" ВИЗ
нання самостійно сти Украіни ~oгo вірний учень і знаний во
рог українства, Тучапський цілком рац'онально АОАає таке за
уваження: .не можна не спостерегти певної іронії в цьому 
принцнпіяльному Аопущенні можливости АЛЯ МИРГОРОАУ й Со
рочинець стати осібними Аержавами·. І спраВАі, і Аля всієї 
України, а не то що Аля МИРГОРОАУ й Сорочинець Драгома
нов не бачив ніякого фунту Аля Аержавного сепаратизму"2З). 

Мав цілковиту рацію Франко, коли ще на самім порозі 
ХХ стол. писав: "Головною характеристикою політичних пог· 
ЛЯАів Драгоманова в Пого киівськім пер оА; було переконан
ня про конечність міститися українству - і політично іліте· 
ратурно - піА оАн им Аахом З росіЙством. Українська літера
тура......;. популярна, Аля Аомашнього вжитку: все, що пона А 

те, повинні українці за приміром Гоголя й Костомарова писа
ти по російськи, наповняючи ЗАобутками свойого Ауха спіль
ну' всеросійську скарбівню. Ті самі АУМКИ пробував Драгома 
нов з властивою йому силою і катеr'оричністю ширити і в Га
личині, та тут вони зустріли рішучий віАпір, навіть з боку та
ких прихильних Ао Драгоманова ЛЮАей, ЯК Навроцький. Не 
богато ЗМОАифікував він 'ri АУМКИ й ТОАі, коли російські по
РЯАКИ змусили його шукати захисту Аля ВОЛЬНОГQ українсь
кого слова за границею. ПраВАа, в "ПереАнім слові Ао "Гро-

ав] Україна, 1926, ки. 2-3. 
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мади" він начеркнув етнографічні межі української нації, а 8 
своїх многоцінних фолькльорних праЦIІХ ра.. у раз вводив річ 
на значіння і становище YKpaїHCJ>Koro народа, як самостійної 
нації в розвитку духових звя~кі8 між заходом і сходом, між 
піВАН~М і п внічю Але в його політичних писаннях українці 
завЖДИ тілько південні росіяне і такими' повинні бути й на 
далі. Він силкувався навіть міцніше З8язати українців з росі
янами БОРОТl>Бою зі спільним ворогом - абсолютизмом, а в 
своїх програмових нарисах, особливо в .ВільніЙ спілці" дав 
зразок з)всім беВН'lціональної російської федерації, кладучи 
в оснозу той самий територіяльниЙ. поділ, котрого недоста
точнісгь він ясно розумів іще в 1875 р. Проти ДУМКИ пра ук 
раїнський сепаратизм не тільки про praeterito, а й про futuro 
він не переставав протестувати до кінця життя. Одним сло
вом, глибока й сильна в'ра 8 західно европейські ідеали соці
яльної рівности і політичної волі заслонювала перед його о· 
чима ідеал національної самост йности, ідеал, що не тільки 
вміщує в собі оба ilоперР.дні, але один тільки може дати Їм 
поле до повного розвою. І паВf1аки, не маючи в душі цього 
національного ідеалу найкращі українські сили тонули в об
щеросійськім морі, а ті, шо лишилися на своi-lому грунті, по· 
падали в зневіру і апатію. Для нас тепер не підлягає сумні
вові, що брак віри в національний ідеал, продуманий до край
ніх консеквенцій також на ПОЛІтичнім полі, був головною тра
гедією в життю Драгоманова, був причиною безплодности йо
го політичних змагань, бож теоріями про басени рік і про 
Сфери економічних інтересів не загрієш людей до політичної 
діяльности· 24). 

Треба· визнати рацію навіть Грушевському, який пишучи 
про Драгоманова і його ш~олу; з обережности при цьому у
ХИЛЯЮчись Їх на~вати, висловився так: "Деяким провідникам 
українського РУХУ можна навіть зробити заКИА, що вони МО
ж~ зан.адТО вже були дражливі на всяку тінь якого небудь на
ЦІонаЛІСТИЧНОГО поползновенія і занадто картали, занадто за
гулюкувал.и,. застрашували громаДІІНСТВО жупелами націона-' 
ЛІЗМУ, ШОВІНІЗМУ. Вони не вважали, що тим шовінізмом грома· 
ДЯНСТВО українське ОДН'іКОВО грішило дуже мало, а ці вічні 
крики й ~астрашува~ня ослабляли й без того слабку націо
нальну ~BIДOM!~Tb, ОРІєнтування в фактах і відносинах .. ста
новиrца ІнтереСІВ української національности"25). 

. .. Справа полягала (історично й психольогічно) в тім, що 
ІДеІ Дp~ГOMaHOBa були не лише найприємнішими, але й най· 
ПРИД~ТН.ІШИМИ й найкорисніШtlМИ дЛЯ ТИХ лише декляративних 
~KPaIHЦIB,. українців лише в теорії, які в практичному житті 
оули .наТОМIСЦЬ типовими "Общєросами", заповнювали петер
бурсьКІ й московські редакції часописів дЛЯ ДОРОСЛИХ і на-
8IТЬ_д.~,!tітеЙ, займали преКРlсні посади в банках і міністер-

:~) Фрз.нко: Пов3. межами МОЖ,lИВОГО, ЛНВ. НЮІ, жовтень 7 --8. 
~,) М. Грушевськиїl: Н.І укр. lеми. ЛНВ, 1907, ІУ. 122. 
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СТВ8Х. rM було Ауже зручно за рецептами ~paГOMaHOBa ~ви
словлюватися· за реформою росіІІської централізованої Аер
жавности. цим вони ніяким чином не наражували ані себе ані 
свої Аіточі журнали на жаАні більші непривмности з боку ро
сіІіської влаАН. А поза цим вся ця знаменита Арагоманівська 
проrрама. скасовуючи основну у((раїнську національну потре
бу - власну Аержавність - викреслюючи ЇЇ з рамок у((раїн
ської політики. Аавала повну можливість так СОЛОА((О і мрій
на (з книжечками TypreHeBa в руках), з лінивою наСОЛОАОЮ 
ГОВАатися піА свстрорецькими чн піАМОСКОВНИМИ ялинами у ви
гіАнім гамаку російської. Аержавности, яку нікому з НИХ і в 
голову не ПРИХОАИЛО БОАаlt внутрішньо віАКИАати, не !lрийма
ти. О, навпаки, це були цілком льояльні російські громаАЯНИ 
й Аобрі імперські патріоти: так само, як і їхніlt АуховниА ВОЖА. 
А що тепер трохи зле, rубернатори заJCривають "Просвіти" 
й міністри не Аають ЗГОАИ на українські школи, то цеж АУР
не, цеж тимчасове, аАжеж неминуче Ао влаАИ мав прийти ро
сіІІська Аемократія і ТОАі все БУАе іАеально полаrОАжене. Мо
скаліж наріА .. АобрячиЙ", все лихо ПОХОАИТЬ віА "тимчасового· 
бюрокра1'ично-централізацНіного й русифікаційного УРЯАУ, АА
жеж сам женевськиlt Мефісто писав свого часу: "Колиж ми 
признав мо, як АIАсно А Є, щО .обрусеніе" есть ОЗltака R по 
сліАОК не національного Ауха, а певної Аержавно-аАміністра
тивної системи, ТОАі ми ставимось зразу на реальний ("рунт 
у боротьбі з тим обрусєнівм: станемо боротись з тою снсте
мою і при тому боротись безпремінно, маючи сою"ників, між 
((отрими БУАУТЬ і самі великоруси, бо система ШКОАИТЬ і їм, 
АУСИТЬ і Їх. Ця система мав ворогів в усій Росії і ті вороги 
ПРИРОАні наші СОЮ "ники , з котрих впрочім МИ мусимо зроби
ти вибір віАповіАНО плебейському станові нашої національности, 
памятаючи, що нпр. аристократичні противники росіАського 
УРЯАУ самі стануть на його бік проти нас, або кликатимуть 
ЙОГО проти нас, як тільки виступлять ОАні проти АРУГИХ Їх 
і наші клясові інтереси... ВеАімож у купі з усіми неАержав
ними наРОАами Po~iї спільну і енерrічну критику теперjшньої 
політично·аАміністративної централі"ації і Аеспотизму Росії 
і такуж аr;тацію за систему проrивну - вільности А Аецен
тралізації. На тій АОРО" ми знаЙАемо піАМОГУ й сереА самих 
великорусів .. Бе"прем·нно в Рос;ї приRАеться вести боротьбу 
проти Аержавно-національного цеН'l'ралізму, -алеж та бороть
ба зовсім не бе"наАіИна. НаЙВ;АповіАніше БУАе, КО.\И боротьбу 
ту, нпр. ми, українці, БУАемо вести на ("рунті не національно· 
му, а Аержавно аАмін;стративному, тоб то виставляти на пер· 
шиА плян потребу автономії, місцевої і краввої, автономії гро
маА. пов;тів, провінціll (rуберніlt чи ("руп їх.). Така проrрама 
бу Ае матн за себе всіх ро"умних ЛЮАеА, якоїб національиости 
хто не був, а там, КОАИ яка громаАа чи країна, користуючись 
своїм правом, ВПОРJlАкув собі школи з ЯКИМ ВИКА8АОМ націо
наАЬНИМ, то це БУАе її Аіло... На такому ПОРЯАКУ, а зовсім 
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не на поділі держави по етнографі~!!/!~6 карті А~РЖИТЬСЯ HaUi -
ональна рівноправніС1Ь У Шва~цаРll ). . 

Взагалі говорити про наЦІОнальний ДУХ москаЛІВ ще пе· 
П чекайте доки в них буде парлямент: "Вину_ати-

реАчасно; о, . . 
ти громаду росіян за си~те!'lУ обрусеНI.Я T~K, "БК можна. вин.у
ватити французів або НІМЦІВ за франц заЦІЮ а о І'ерман~~аЦfЮ . 
тепер ще по крайній мірІ передвчасно, бо закони в POCI1 пи
шуться не парляментами, виб.~аними ':!оголовним . голосуван
ням, як у Франції та r еркаНI1. ПОЖДfМО, то ТОДІ Й СУДИТИ" 
мемо"27) 

Варто зазначити, що Павлик, бідолашний, спантел~чиний 
Павлик, цей офіційний наступник великого пророка, ВМІВ ба· 
чити й передчувати, чого стільки інших не ~ачило. І такі ви
па,4КИ з ним траплялися не лише богато РОКІВ по смерти ве
ликого учителя, але й ще навіть за його життя . 

• д щож буде при З1веденні в Росії "конституційного 
ладу", коли російській Україні прийдеться мати діло з десят
ками міліонів МОСКОВСЬКО'російських ОРА, - усіх партіD, від чор
носотенної, аж ДО СОЦ·ЯЛЬНО демокраТИЧНОЇ,-міліонів, зіяючих 
централізмом та ворожнечою до волі неофіціяльних націй, о· 
собливож нашої, укрзїнської... Та вони просто РОЗТОIlЧУТЬ 
Україну так що не можна буде й пізнати, де вона була. ОА" 
не спасіння: вирва.тися з царства нашої пропащости, відділити 
й відгородити українську землю від Росії-як найшвидше, за 
всяку ціну, поки· ще час"28). 

"Оце В мене нераз зривавсь, ЩОДО України сепарати
СТИЧНИЙ ДУХ, а тепер він тимпаче розвиває·сься. Гірко тепер Ук
раїні, та не солодше буде в звязку Аержавнім російськім і прн 
конституції, де її всякі сойми та деруни задавлять... А тимча
сом мені ЗАається, що якби просто натиснути між народом на 
те, що мовляв: попробуЙмо ... самі р05ити 11 своїм краю, но
вий, козацький, лад, а то найперше економічний, - то мені 
здається, що скорше так зБУАИВ би В самім народі силv Ао 
самостійного життя. До політичної боротьби задля того, щоби 
в Росії були панські та богатирські СО йми - українського 
наРОАУ певне не підоЙметься· 2Q). 

Але Ааремні були всі павликівські спроби бунту проти 
АрагоманіВСЬКОl'О москвофільського УГОАовства й ним ПОРОА
женої й виплеканої Арантивої звички рабськи орієнтуватись 
На мітичне переродження Рос ї на демократію, яка дасть на· 
решті без бою Україні і те і друге і пяте і десяте. Коли пе
ред світовою війною Д. Донцов виступив був з своєю с~па
ратистичною програмою, то всі наші вельмишановні j просто 
шановні публіцисти посп'шили ОДНОГОЛОСНО її осудити й віДо 

393. 

"6] Чуд. думки, 1915, 97 -99 . 
• ; Чуд, думки, lJ1.5, 52, 
281 Па.л~Jt, в передмови до "Пропашого Часу", 1909, 7, 
"') Лист Пав нка до Драгоманова, кінець червня 1885. Переп. ІУ. 
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кинути. КАЯСИЧНОЮ У саоїй обезброюючій НJЇвности є В;АПО
.JAb ОАНОГО пізнішого україгІСЬКОГО мністра, який у роц' 1913 
віАповів Донцову так: .Основний і найважніШИR aprYMeHT дОН
цова про неМОЖJ\ИВ'сть АJ\Я російського поступового грома
Аинства зайняти СПРИЯЮ'lС становище в українській справі і 
неможливіСТJ> через це АЛЯ українства спіАьноі З ним акції, є 
рішучо неАовеАениЙ. А між тим ц~ твеРАжеННR є рішаЮ'lе АJ\Я 
всієї арrументеціїі тільки .6.0казавши, що становище україн· 
ства в Росії і при теперішньому і при можливому в БУАУ'lині 
ві,lщошеН8і громаАСЬКИХ сил є беЗВИГЛЯАне, можна Аумати про 
сепаратистичну nporpaMY· 88). 

Обговорююч" ОАНУ переАВОЄННУ статтю донцова, май
бутній міністр в'йни в УРЯАі ЦентраАЬНОЇ Рми писав: 
"Другою з цього РЯАУ 6 стаття українського марксиста Дм. 
Донцова: "Русский J\ибераJ\ИЗМ и украинское Авиженіе". стат
тя вельми цікава, хоч і IJ.уже спірна. ЗаКИАаю'lИ українському 
громаАИНСТВУ віру В прихильн:сть російського лібераJ\ізму Ао .... ~.. 

УКРЗIНСЬКОl справи, шановнии автор, ПІСЛЯ анаЛІЗИ сучасного 

pOCJ~CbKOrO лібералізму та його неминучої еволюції, прихо
Аить Ао того висновку, що маМутни ліберальна Росія змуше
на БУАе порозумітися з поляками" та що резvльтати !!івї зго
Аи не лишуться без значіння АЛИ україltців31 ) • 

. Булоб непростимою помилкою гаАати, що "твеРАолобl" 
існують лише в АнІ' лії. Там лише мають сміливість їх так зва· 
ти. Існують 1'веРАQлобі й АеіНАе. Але тгм вони вже ЗВУТЬСЯ 
"нашими ви/J.8тними·, "високоповажаними", "заслуженими· і т.п. 

Треба сказати. що в році 19L7 всі керуючі українські 
поліТИЧІІі кола, так само, як Порш р. 1913, уважали АОЦ;ЛЬ
ним і ОАИНОКО можливим СПОАі!lатися великих і щеАРИХ благ 
віА .сприяючого .становища російського !10СТУПО;ОГО грома
Аянства в українській справі" . .І всі вони Ауже старанно при
тлумлювали пожежу української національної революції, що в 
1917 році при іншім, не Арагоманівськім ПРОВОАі, могла би 
привести на світ протиросійську Хмельниччину. Знаний мос
ковський терорист Савінков у своїй СПОВЇАі мальовничо ка
же: "Я памятаю й Аалеке r лазrо~ Рос'йський корабель "Рюрік", 
матроса АВАієва, і я з ним оБАУМУЮ, Ае він мене сховав, і бу
Ае царський 1ГЛЯА "Рюрика" і БУАе вибух. Вибуху не було, 
тому. ЩО був Азєф". (ІСПОВЄАЬ Савінкова. Берл. 1924, 108). 
ВИбух року 19'7 не міг статися на Україні, бо... бvв хоч не 
дЗЄф, але Драгоманов, власне його АУХ, його проповіАЬ і йо
го нащаАКИ, яких було без ліку і міри богато, які опановували 
українське політичне життя, його затроювали й розклаАа.ли. 

НезаАОВГО переА своєю смертю Драгоманов пише МОС
f(вофілові Яворському: "Я МGже І ООО разів брався за ~олову 
і питав себе, чи не АУРНИЦЮ я Аумаю, КИАЗВСЬ за провірки 

jU) Сп~оба нової нац. прОф. Дзвін, 1913, ХІІ. 5JI. 2, 
ЗІ) ЛНВ, 1912, ХІ, 397. рец. на У"р. Живнь, 1912, '1-6, 
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своїх ДУМО/l. і політи"ОЮ І Історією і еТН.?r'pафі~ю, - і все 
таки при'ходив до думки, що правда на МО1М БОЦІ. Може я по-

юсь - НУ тоді пропало все життя мо!; задурно, - але 
МИАЯ, , .. й . 
все такИ тут винна не .• широкая .натура., ~r.fУРНИ розум І 
помилка наукового paJ'YHKY,-Так І заПИШІТЬ ). 

Ми так і записуємо .. ~ле-л":ше П~И умові,. ~o будемо 
вважатИ Драгоманова УКРіllнцем: бlЛЬШОІ дурНИЦІ, БІЛЬШ ЗАО
чинного ідіотизму як всі його ... листи" й ,!Думки". H~ мож~а 
собі уявити з погляду украІНСЬКИХ наЦlОнальнюt ІнтереСІВ. 

Але. коли МИ вважатимемо його, як Франко - gente Ukrainus 
natione RlISSUS, то тоді це далеко не дурниця! О, навпаки: 
тоді ці ВСІ речі будуть r'еніяльними виробами законного .спад
коємця Петра І, який заздалегідь. lІеребраВШtf вигідну про
фесорську машкару, готує Україні нову Полтаву вживаючи 
вже для цього не гармат і ТОРТУР, а підступного й хитрого 
пера, отруйних r'азів та убійчих мікробів .Чудацьких Думок·! 

Американський журналіст ЛЯНr' (.Forward·) описуючи 
Сllій відїзд з вимерлого українського села, пише: . Над вимер
лим селом опадало листя з дерев Осінний вітер віяв понад 
пuрожніми хатами. Ми розпрощалися з салдатом. Він подивив
ся на свої два бохонці під пахою, начеб хотів сказати: "От 
яку заплату я А,істаю за стороження мертвосо села". І ми ли
шили його там, серед вимерлих хат, де падало мертве лис:гя 
з дерев. Коли, ми виїцили З мертвого села, м" знову пере
Їхали попід вежу, на вершку якої було схрещених 'два черво
ні прапори над образом Лєніна". (Діло, 9. ІІІ.). Так, але НаА 
ЦИМ вимерлим селом, над образом Лєніна незримо вється за 
вітром й знайома борідка Драгоманова символічна борідка 
старо-московського дяка з Пріказа Інастранних Дєл, що нІ 
Україні творив справу відвічної московської політики часів 
Пріказа так само, як і часів сучасного нам Наркоміндєла: 
троюдив, нищив, розкладав, затроював українські мозки, ПРJ
fiравшись в самий центр, в найв!дповідальніший сектор орr'З
Н1заційного осередку українського національного життя. 

З') ЛИСГ ДО Юл. ЯВОРСЬКОГО, І J ІХ. 1894. Ж. Сл., т. !\ 387. ----
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