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В одному листі до автора цих рядків, проф. Д. Дорошенко заува
жує, що його «Доба Центральної Ради» має єелику недостачу, а са
ме, що вона подає тільки важливіші факти та документи з діяль
ности нашого першого парляменту, але майже нічого не згадує про 
техніку його праці, ні про тих непомітних працівників, що викону
вали практично цю роботу совісно, віддано і, часто, з небезпекою 
життя, не залишивши, при тому, в історії жодного сліду. Знаючи 
мою ролю в організації праці Центральної Ради, незабутній автор 
«Історії України», з властивою йому щирістю та безпосередністю, про
сив у мене матеріялів для виправлення цієї хиби, щоб скористатися 
з них для другого видання. Але, не так склалось, як жадалось. По
літичні події нас розлучили і невблаганна та передчасна смерть не
сподівано перервала працю цього шляхетного та напрочуд плідного 
історика і мені залишилося невідомим, чи він щось зробив в напрям
ку задуманого ним, дуже поважного доповнення до своєї «Доби Цен
тральної Ради». Можливо, що в його архіві щось залишилося і ще 
колись побачить світ, але час йде, рідшають ряди діячів Центральної 
Ради і надходить останній термін подати до відома громадянства ін
формації, які мали послужити матеріалом для мистецького пера не
забутнього Дмитра Івановича.

І. Вдосвіта

Революція 1917 р. застала свідомих українців Києва та інших 
осередків української національної думки в дуже сумному стані.

Піднесення українського руху після невдачі революції 1905 року 
викликало, натурально, відповідну реакцію російського уряду, який 
завжди був свідомим небезпеки існування українського націоналіз
му для «Єдіной Неделимой», але, на цей раз, вже реакцію більш 
гнучку і, так би мовити, більш культурну, ніж старе валуєвське: 
«Нє било, нет і быть не может». Уряд вже не настоював на неісну- 
ванні української нації, а старався, в противагу автономістичним
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тенденціям українців, утворити верству «вірних малоросів», на зра
зок галицьких «поцтівих русінуф».

З нововідродженою українською пресою боролися вже не заборо
нами та в’язницями, а покутами й конфіскатами і то в такій мірі, що 
українські часописи танули як віск на сонці. Натурально і тут укра
їнці залишилися вірними своїй віковічній тактиці йти вроздріб і, 
замість того, щоб утворити один-два поважних органів з відповідни
ми фаховими редакціями, бо, в принципі, всі були однодумці, на
плодили пару десятків ефемерних публікацій, редактори яких не зна
ли газетної техніки, а, спеціяльно, комерційного боку справи, а тому 
не мали передплатників. Цей рід патріотизму був у тодішніх україн
ців такий рідкий, що один дотепний киянин надрукував на своїй 
візітній картці, замість фаху, чи титулу, «передплатник ,,Ради”», 
що було значно рідкіснішим станом ніж університетські, чи доктор
ські дипломи. Наведу, як приклад, голосний кінець журнала «Огні» 
Олени Пчілки, коли редакторка закрила своє видання, надрукував
ши в останньому числі трагічного відкритого листа до київського гу
бернатора, який, правдоподібно, був з того задоволений, бо добив
ся свого.

Ця підтримка малоросійщини поступала наперед так швидко, що 
коли б час дозволив, то, безперечно, з ’явилися б, потроху, урядові 
публікації українською мовою для пропаганди «неділімчеських» ідей. 
Початок був уж е покладений акцією енерґічного та талановитого по- 
чаївського ченця Віталія Максименка, що вже в 1908 р. почав ви
давати приватно релігійні брошури українською мовою і встановив 
щорічну прощу на козацькі могили під Берестечком, з метою про
паганди «Єдіной».

Цей новий напрям урядової політики з активізував цілу групу 
«малоросів», які називали себе «Богданівцями» на відміну від свідо
мих українців, яких вони називали «Мазепинцями». Органом «Богда- 
нівців» став найстаріший київський часопис «Киевлянин», який, як 
на сміх, видавали нащадки давньої української шляхти Піхно і Шуль
гин і де працювали члени Державної Думи Савенко і Демченко, а 
також організатор богданівських школярів, учитель Храпаль.. Як на 
сміх серед «неділимців» не було жодного росіянина, а самі українці з 
діда прадіда. Дехто з них, а саме Піхно замолоду був великим при
хильником ідей Шевченка і, навіть, відсидів деякий час у в’язниці, 
але з часом цілком змінив ідеї. В цім колі визначалася також родина 
Юзефовичів, батько яких був автором напису на пам’ятнику Богда
на на Софійському майдані: «Богдану Хмельницкому Единая Недели
мая Россія». Цей напис був більш як півстоліття програмою боротьби 
з українцями і уряд Центральної Ради звелів його знищити.

Храпаль водив своїх школярів маршувати вулицями Києва під 
спів, по черзі, російських та українських пісень і писав патріотичні 
вірші, з яких пам’ятаю один; який перефразовував заклик Наполеона 
під пірамідами:
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«Десять віків з хреста Софії глядять на вас, богатирі, тут гріб 
творця Руси закона і Правди руської землі».

Хоч ця пропаґанда була дуже примітивна, але цей поворот уря
дової політики міг би стати для нас дуже небезпечним, коли б «Бог- 
данівці» мали більше інтелектуальних сил, але вони — з одного бо
ку були дуже бідні на інтелігенцію, а з другого — мимоволі мусіли 
йти одною дорогою з так званою «чорною сотнею», крайньо-правими 
елементами, яких не можна було, навіть, назвати політичною орга
нізацією, бо це просто були ватаги, готові за гроші бити кого вка
зано, і які, в часи революції, поповнили перші шереги большевиків. 
Цей союз Богданівців з чорносотенцями дуже допоміг українцям, 
бо він здобув їм симпатії інтєліґенції і преси Російської Імперії, які 
принципово ненавиділи чорносотенців і ще собі не усвідомили не
безпеки українського націоналізму для російського імперіялізму.

Але головоною загрозою українському рухові була не урядова по
літика, яка скоріше його зміцнювала, бо дія викликала протизаходи, 
а загальна аполітичність, яка захопила того часу широкі верстви 
української молоді. Буйний розвиток промисловості! наприкінці XIX 
і напочатку XX століть потребував напруження всіх інтелектуаль
них і технічних сил імперії. Потворилися нові університети, політех
ніки й технічні школи, і українська молодь кинулася з головою в 
науку, залишаючи тим часом набоці інші ідеали. Наш студент, що 
ледве животів на якихось 10—15 карбованців місячно, що як раз 
вистачало, щоб не померти з голоду, діставши диплом одержував 
негайно посаду на 300—400 карбованців, а за кілька років і подвій
но, і мусів бути дуже ідейним і великим патріотом, щоб від цього 
відмовитися. Замішаний же в український рух, він попадав під та
ємний нагляд поліції й часто дальша його кар’єра була утруднена. 
Цей стан речей приводив до того, що українські громади по вищих 
школах, які були нелегальні, ледве животіли. В київській Політех- 
ніді, наприклад, на 3 000 студентів, з яких принаймні 60°/о були укра
їнці, Громада нараховувала 50—60 членів, а в Університеті на 5 000 
студентів ледве сотню. В жіночих вищих школах було ще гірше. 
Наші так звані «масовки» весною на Дніпрі, або в іншій чарівній око
лиці Києва збірали 100—150 студентів, себто приблизно один від
соток загального числа учнів вищих шкіл. Хоч це були маніфестації 
суто-українські, але в них українською була тільки мова, а здебіль
шого промовці трактували загально-революційні сюжети, бо в ті ча
си самі скрайні національні ідеї не йшли далі автономії та загально- 
російської федерації. Але й такі, досить невинні, сюжети трактува
лися досить мляво, бо треба було остерігатися провокаторів, які існу
вали в усіх групах населення. До того, після славного Мармарош-Си- 
гітського процесу в Австрії, який щойно тоді закінчився і, де було 
доведено, що російський уряд допомогав фінансово москвофілам, по
ліція, щоб віддячити, пустила поголоску, що український рух під
тримується австрійським урядом, що дуже сподобалося росіянам. 
В дійсности, нічого подібного не було: наші організації були дуже
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бідні й ми ледве животіли. Під час моїх трьох студентських подоро
жей закордон (на Студентський З ’їзд і на Ювілей Івана Франка у 
Львові і на Сокільський Здвиг у Празі) я зустрічав силу політичних 
осіб і виступав на багатьох зборах, але все їздив на власний кошт і 
ніхто мені не пропонував жодних субсидій.

Тогочасне українське студентство в Києві було зорганізоване в 
так зване Інформаційне Бюро, складене по одному заступнику від 
кожної школи, яке збіралося щотижня для взаємної інформації і, як 
беззмінний член цієї інституції за моїх студентських часів, все що 
я подав я пишу на підставі мого власного досвіду.

У тодішньому Києві, на пів мільйона мешканців, нараховувалося 
заледве пара десятків свідомих українських родин, які вживали до
ма української мови. Ми, молодь, знали майже всіх особисто, в об
личчя, або з репутації й дивилися на всіх цих Лисенок, Чикаленків, 
Щербаківських, Біляшівських, Яновських, Грушевських, Старицьких, 
Тобілевичів і т. д. з пошаною і з деяким острахом, як дивляться на 
музейні речі. На святах чи зборах, де назагал всі говорили по росій- 
ськи, ми молоді прислуховувалися майже з побожною повагою до їх  
розмов по-українському і від захоплення підштовхували один одного, 
бо тоді можна було прожити життя в Києві і не чути, поза приїж
джими селянами і продавщицями молока, ані слова по-українському. 
Всі ми, молоді, натурально прекрасно знали по-українському, але 
нам бракувало наукової й культурної термінології, бо всі школи бу
ли російські, а вести культурну розмову без термінології було дуже 
тяжко і легко було попасти на слизьке.

Було в Києві тоді тільки дві українські крамниці: книгарня «Вік» 
і «Український фотографічний склад» Манусевича. Книгарню, яка 
була досить інертна, поліція толерувала, а жвавого та незалежного 
Манусевича часто зачіпали за українську фірму. Він вимовлявся тим, 
що це ж  по російськи, але малописьменний маляр наробив помилок 
і що він дасть направити, поліцай діставав карбованця і залишав 
його в спокою до наступного разу. Так він і протримався, аж до Цен
тральної Ради і був єдиним на ввесь Київ, що не мусів переписува
ти свою фірму по-українському.

Взагалі, в ті часи українське життя в Києві виявлялося назовні 
майже виключно в артистичній ділянці. Традиційний «Малоросій
ський» театр перейменувався на «український» і став, поруч зі ста
рим фолкльористично-історичним репертуаром виставляти модерні 
українські й перекладні п’єси. Добір артистів був надзвичайний і ме
ні, ще малому, довелося бачити декілька разів Заньковецьку, а та
кож всіх трьох братів Тобілевичів. Не вважаючи на мій молодий вік, 
враження було таке, що я й зараз пам’ятаю кожний рух цих надзви
чайних артистів. Київська консерваторія також швидко українізува
лася під проводом Лисенка, Любомирського, Турчанського, Зотової й 
інших. Славний Пилип Мишуга також давав там іноді лекції най- 
талановитішим співакам. Учні консерваторії улаштовували, звичай-
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но двічі на місяць концерти в Народній Авдиторії на Бульварно- 
Кудрявській вулиці, які реґулярно збирали повну залю. Там також 
частенько виступали новостворені українські хори під керівництвом 
Кошиця, Стеценка, Надеждинеького, Злобіна та інших. Один з таких 
хорів, в якому я також брав участь з моїми сестрами, був організо
ваний Андрієм Макаренком майбутнім Членом Директорії, людиною 
надзвичайно живою і доброю, з яким, ще з того часу, я був у трива
лій приязні. Українські номери стали з того часу необхідним еле
ментом всіх, модних тоді, благодійних концертів, де спеціяльно 
«Гетьмани» викликали бурхливі овації. Тоді ж, після першої рево
люції, відновилися регулярні Шевченківські концерти, які щорічно 
набирали більше значення і потроху перероджувалися в щорічний 
перегляд українських сил Києва. Потроху, рівнобіжно з місцевими 
аматорськими силами, вони стали притягати знаменитих професіо
нальних артистів як з України, так із-за кордону. Там виступали 
Мишуга, Цесевич, Лоський, Дракуля та інші тогочасні корифеї.

У 1910 році київські українці спромоглися, навіть, на спільну по
дорож пароплавом на Могилу, яка зібрала до тисячі прочан, але не
зважаючи на знаменитий успіх, ця маніфестація пізніше не була 
повторена.

Але всі ці, досить поважні вияви національної свідомості, бу
ли поверхові і не просякали в гущу населення. В театрах, на кон
цертах, чи екскурсіях майже вся публіка говорила вперто по-росій
ському, очевидно з сильним українським акцентом, хоч усі, майже 
без винятку знали добре, або, навіть, дуже добре по-українському. 
Але в ту добу сама назва «українець» була ще якоюсь чужою та ди
вовижною, бо українська література її ніколи не вживала. Писалося 
і говорилося: Україна, український і, навіть, дуже рідко українка, 
але термін українець був у ту добу новотвором, який тяжко прохо
див у життя. Отже, немає нічого дивного, що перше число нашого 
гімназіального журнала, який ми видавали з Євгеном Нероновичем 
та Петрусем Чикаленком, починалося словами: «Українець, що то є?». 
Фактично одинокою поважною українською інституцією була, в ту 
добу, кооперація, яка, маючи безпосередній стосунок з народніми ма
сами, була зукраїнізована майже на 100%.

Незважаючи на цю величезну інерцію населення тогочасної Ук
раїни, український рух, правда дуже поволі, але все більше набирав 
сили і його поступ ставав би <все швидшим, як би воєнна хуртовина 
не перемішала всі карти. З вибухом війни українська преса була 
негайно заборонена, одинокий український осередок Києва — Укра
їнський Клюб перемінений на шпиталь і всі «мазепинці» попали під 
підозріння в австрофільстві, що не було в воєнний час жодним жар
том. Грушевський і ще дехто були депортовані, інші (Петлюра й (Вин
ниченко) втекли до Москви, молодь змобілізовано й відправлено на 
фронт, а техніки, в тому числі і я, в технічні частини в запіллі. Я 
попав у Хвастів, як помічник директора воєнно-тракторної майстер
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ні. Ці події майже зовсім спинили діяльність і так слабеньких укра
їнських громад по високих школах України.

На самому початку війни на Україні сталися деякі події, які за
лишилися невідомі історикам, а тому про них варто згадати.

При оголошенні мобілізації на Київському Поліссі, де був наш 
родинний маєток, а саме в Макаровській окрузі, вибухли досить ве
ликі розрухи. Цього можна було очікувати, бо наш район був зна
ний ще з часів Гайдамаччини як бурхливий та небезпечний. Тут хо
див колись Чортовус з своєю ватагою, тут переховувався Залізняк 
перед повстанням і населення ще за моїх часів зберегло старі козаць
кі ціхи. В кожній хаті була рушниця, гарно вирізьблена порохівни
ця, видовбана в оленячім розі, а також мисливська торба, зроблена 
традиційно з борсучої шкури з випханою соломою головою.

Хлопці ходили на засідки, не питаючи чий ліс, подорожувати вно
чі було небезпечно і, навіть, під большевиками моє рідне село За- 
буяння, ставило завзятий опір червоним під проводом отаманші Ма
русі, колишньої товаришки моїх дитячих забав.

Отже, як тільки мобілізація була оголошена, декілька тисяч хлоп
ців на місце того, щоб зголоситися, втекли в ліси, потворили вата
ги і декілька днів ходили від села до села, накладаючи харчову кон
трибуцію на дідичів і підмовляючи селян до повстання. Але вони не 
мали справжніх ватажків, ні політичного проводу і справа закінчи
лася в Макарові, старо-козацькому сотенному містечку, де урядник 
Лисиця застрелив одного хлопця, а решта, не маючи інших виглядів, 
зголосилися до військової округи і не були покарані.

Інший невідомий факт це спроба поручника Віктора Чехівського 
проголосити вже на початку війни незалежність України. Молодший 
брат Володимира, майбутнього Голови Уряду Директорії і Миколи, 
майбутнього коменданта Сіро-жупанної дивізії, Віктор, окрім патріо
тизму визначався енергією і одчайдушною сміливістю. Після рево
люції 1905 року, в якій він брав дуже чинну участь, він зорганізував 
групу українських терористів, з якими нападав на різні Уряди й за- 
бірав гроші на революційні цілі. Він вів цю справу так вдало, що 
не викликав жодних підозрінь і в часі мобілізації був призначений 
в охорону Генерального Штабу армії, який містився в Києві на Пе- 
черську. Охорона складалася майже з самих українців і він підмовив 
кількадесят одчайдушних хлопців захопити вночі Штаб і проголо
сити по радіо незалежність України. Все вже було підготовлене, коли 
він пішов ввечорі попрощатися з родиною і брати його вмовили не 
вести з собою на певну смерть кількадесят несвідомих вояків. Він 
зрікся свого проекту, але, правдоподібно, за ним уже слідкували, бо 
висланий невдовзі на фронт, він був вбитий в перший же день. Його 
джура оповідав його братам, що куля вдарила йому просто в поти
лицю, в той час, коли він дивився в бінокль на ворожі окопи. Ж од
ного дослідження в цій справі не було.
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З Хвастова, де я пробув майже рік, мене було перенесено до Ки
єва, для праці при Генеральнім Штабі, де я пізнав поручника М. Мі- 
хновського і полк. О. Пилькевича, з якими я заприязнизся на ґрун
ті національних ідей.

З огляду на мою участь у Шевченківському ювілеї в січні 1914 
року, за яку я відсидів певний час у в’язниці і, яка була відома цілій 
Україні, вони мали до мене повне довір’я, а я, натурально, знав М. 
Міхновського з репутації і довіряв йому цілковито. Він зблизька по
казався дуже приємною і культурною людиною і наша приязнь три
вала до самої його смерти, не вважаючи на різницю політичних 
концепцій.

Ставний, огрядний, завжди чисто убраний, він ніяк не був похо
жий на сільського поповича, яким він був вдійсности і, незважаючи 
на свою революційну минулість, був, у ранзі поручника, оборонцем 
в найвищому військовому суді і був у дуже добрих стосунках з усім 
генералітетом.

Він був добрим промовцем, говорив ясно й імпонуюче — й добрим 
організатором, але мав відому українську хибу — повну голову про
ектів, всі добрі, всі логічні, але не мав хисту підібрати собі відповід
них співробітників, а тому його ідеї здебільшого назавжди залиша
лися в стадії проектів.

Одним із таких проектів, який правдоподібно залишився невідо
мим його біографам, була його спроба заложити підвалини україн
ського війська ще перед революцією. Було це, оскільки собі прига
дую, наприкінці 1916 p., коли він запросив мене до Українського Клю- 
бу, де українці залишили собі пару невеликих світлиць, і я застав 
там інж. В. Коваля, якого знав з Політехніки, а також познайомив
ся з поручником Ганом воєнним інвалідом, кооператором О. Степа- 
ненком і ще з одним паном, який, наскільки собі пригадую, був ад
вокат Ф. Крижановський, а в майбутньому Заступник Голови Цен
тральної Ради.

Перед цією, далеко не одноцільною і нефаховою авдиторією, М. 
Махновський виклав свій плян утворення українського війська, який 
полягав в тому, що кожний вояк російської армії, який є родом укра
їнець, мусить вважати себе вояком майбутньої української армії. 
Цей плян був дуже добрий та логічний і ходило лише про організа
цію відповідної пропаганди, але невдовзі вибухла революція і, доро
га Міхновському ідея організації українського війська стала на ре
альний шлях. В кожному разі це зібрання можна справедливо вва
жати першою спробою створення української воєнної сили.

Пізніше М. Міхновський приклав багато сил та труду до органі
зації реальної воєнної сили, в чому я був його вірним та постійним 
співробітником, але (він був занадто юристом, а не революціонером 

і і не мав жодних даних, щоб бути вождем. Він легко досягав великих 
1 успіхів, але уступав свої досягнення іншим також дуже легко. Об
раний до Центральної Ради він не був майже на жоднім засіданні
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й ніколи не використав цієї трибуни. Обраний членом Українського 
Генерального-Військового Комітету, він не використав своїх можли
востей і легко уступив перше місце Петлюрі. Маючи поважні сим
патії до старовинного гетьманського устрою, він при Гетьмані не ви
користав своїх можливостей, а, навпаки, цілком відійшов від полі
тики. Саме в день гетьманського перевороту відбулася наша остання 
зустріч. Три тижні тому я пішов був у відставку з Центральної Ра
ди, передбачаючи катастрофу і, коли вона сталася, йшов сумно Бі- 
біковським бульваром, снуючи невеселі думки. Зненацька хтось ме
не покликав по імені. Це був Махновський, який їхав візником на 
двірець і попросив мене його відпровадити.

— Ну щож, догулялись?, — сумно запитав він мене, коли я сів 
поруч.

— Догулялись, та не всі, — відповів я. — Тепер це для вас ши
роке поле діяльности.

— Помиляєтеся, — відповів він ще з більшим сумом. — Такі речі 
мені не до смаку і я вертаюсь до Харкова до свого адкокатського 
кабінету.

Я відпровадив його на двірець і зауважив, що він був ще сум
ніший за мене і це було наше останнє побачення. За Гетьмана я не 
дуже показувався на людях і про нього нічого не чув, а за Директо
рії його також не було видно в Києві. Після захоплення Харкова 
большевиками він повернувся до Києва цілком здеморалізований і за
лишився у Є. Чикаленка.

Я спинився так довго на особі М. Міхновського не тільки тому, 
що він був, в добу політичного маразму, одним з найвизначніших 
українських діячів, а, також, ініціатором організації української 
збройної сили, а, власне, тому, що певні (щоб не сказати — непевні) 
елементи, яким бракує вождів, вовтузяться з світлою пам’яттю цього 
визначного патріота, представляючи його зовсім не таким, яким він 
в дійсности був.

Незадовго перед революцією мене, заходами вже згаданого В. Ко
валя, було перенесено на ціївільну посаду заступника керуючого тех
нічним відділом Товариства Західніх Земств, потужної організації, 
яка ховала від військової служби багато українців. Товариство, на 
представлення В. Коваля, випросило мене у Генерального Штабу, де 
фактично мені не було чого робити і це дало мені можливість відно
вити зв’язки з українськими діячами в Києві і, з вибухом революції, 
взяти ближчу участь в організації українського політичного життя. 
Тимчасовим центром його була родина Чикаленків, де я приятелю
вав з старшими синами Левком і Петрусем, яких знав віддавна. Пет
русь, мій шкільний товариш, був в той час в полоні в Німеччині і 
працював по утворенню з полонених українських дивізій. Це був 
дуже гарний і милий хлопець, веселий та легковажний, якого всі 
любили. По вибуху революції німці його звільнили і він через Швай- 
царію та Швецію повернувся додому. Він був один час секретарем
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Винниченка і, під час Директорії знов виїхав закордон. Мав нещастя 
повернутися на Україну шукаючи батька, який вже був у Львові, 
буїв заарештований і депортований на Соловки, але по дорозі помер 
в віці приблизно 27 років. Старший брат його Левко, дуже подібний 
до батька, був навпаки поважний і робив наукову кар’єру. Ми з ним 
близько зійшлися на літературному ґрунті, бо він, хоч перфектно 
знав українську мову, сам не писав, але як батько сприяв молодим 
талантам. Закордоном він став визначним науковцем і викладав по 
різних українських високих школах.

У Чикаленків я познайомився з цілою низкою старших україн
ських громадян, а саме з Д. Дорошенком, П. Понятенком, М, Синиць- 
ким, І. Стешенком, С. Єфремовим та іншими, з якими ми, пару тиж
нів після вибуху резолюції, заснували Центральну Раду, куди я увій
шов як представник молоді.

Гостинна хата Чикаленків на Бульварно-Кудрявській вулиці, сто
яла посередині досить великого садка і дуже добре надавалася до 
конспіративної праці, а тому, на початках революції, залишилася го
ловним центром українського політичного життя. Господар, Євген 
Харлампович, був типовим представником старшого громадянства, 
яке залюбки імітувало Шевченка в старшому віці. Він був поваж
ний, розважний, помалкуватий, дуже не любив пошани, але дуже 
любив меценатствувати, а особливо сприяти молодим талантам. Це 
він вивів в люди Винниченка, який потім дуже зле йому за те від
дячився, а коли я став фелетоністом Робітничої Газети, то він мене 
напосідливо запрошував на всі свої прийняття і дуже рекомендував 
мене всім своїм знайомим.

Цей початок Центральної Ради мав, з огляду на її склад чисто 
патріархальний характер, але з поверненням до Києва М. С. Гру
шевського, який збігся з приступленням до участи українських полі
тичних партій, все змінилося і почалася жвава політична акція.

М. С. Грушевський, який поїхав на заслання ще, на вигляд зов
сім молодим, повернувся до Києва вже сивим, з великою сивою бо
родою, яка негайно стала головною втіхою газетних карикатуристів, 
але, незважаючи на те, ніхто б не важився назвати його дідом. Він 
був невеликий на зріст, досить огрядний, дуже енерґійний і невтом
ний. В ньому почувалася величезна внутрішня сила, яка йому нада
вала енерґію молодої людини, швидкі рухи, ясні й конкретні вира
зи. Ходив він дуже швидко, а на сходи вестібюля Центральної Ра
ди завжди біг, що дуже не подобалося нашому старшому громадян
ству. Він був усе усміхнений, дивився довкола по над окулярами і 
в очах його часто грали жартівливі вогники. Він досить тяжко схо
дився з людьми і обмежувався ввічливо товариськими відносинами, 
але, правдоподібно, зразу ж  зауважив мій сатиричний хист і на за
сіданнях все просив мене сідати коло нього. Керуючи бездоганно збо
рами, він відпускав пошепки такі дотепні репліки промовцям, що 
іноді я мусів деякий час сидіти схиливши голову, щоб пересміяти
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ся, а іноді і просто виходити в кулюари. Промовець він був для пар- 
ляменту дуже добрий, бо завжди говорив ясно, просто і до речі, але 
для революції він був за діловий і не міг рівнятися з нашими пар
тійними крикунами. Тому, на різних публічних маніфестаціях він не 
виголошував великих програмових промов, а коротко з ’ясувавши го
ловні точки, передавав слово іншим.

Голова Парляменту він був чудовий і, хоч не любив, як він ви
словлювався, «балаболок», але завжди вмів так спинити занадто га
ласливого промовця, щоб той не образився. Він любив характеризу
вати людей одним словом і називав Шелухина «Одеська балаболка», 
що цілковито відповідало вдачі цього сенатора і радника. Ліричних 
промовців він називав «соловіями» і в найбільш патетичних місцях 
скоса дивився на мене по над окулярами з дуже поважним вигля
дом. Він вмів вивести промовця, який загубив головну думку, на прав
дивий шлях якимсь влучним запитанням і спинити непотрібне кра
сномовство коротким та ясним резюме. Праця його була дуже склад
на, бо на початках Центральна Рада була не Парляментом, а об’єд
нуючим центром, куди з ’являлися численні делегації з провінції й 
з фронту, які прибували просто з мітінґів і виголошували тріскучі 
та демагогічні промови і відмовляти їм не було можливости, бо нам 
приходилося дуже дбати про найширшу популяризацію нашої пра
ці. Коли молодь на хорах плескала, або сичала на промови, то він 
дивився на хори по над окуляри і поводячи рукою над головою про
голошував стереотипно: «Прошу не виявляти знаків вдовлення чи 
невдоволення». Це говорилося таким лагідним та батьківським тоном, 
що на це ніхто не звертав уваги, але він сам влучно користався з 
павзи, щоб скерувати промову в належний бік.

Працездатність Михайла Сергійовича була феноменальна. Часто 
уважно проводячи засідання він, в той же час, писав резолюції, які 
мав предложити на закінчення дебатів, а ще частіше він правив на 
колінах коректи своїх численних писань, які мені надсилав для пе
редачі йому директор нашої друкарні Лизанівський і, які я йому 
дискретно передавав під столом. При цьому я не зауважив ні одно
го випадку, щоб він чогось не почув, або не реагував у відповідний 
спосіб на промову і депутати ніколи не могли зауважити, що він ро
бить заразом дві справи. Таким чином, керуючи Центральною Ра
дою, він одночасно написав і видав свою популярну Історію Укра
їни, декілька підручників з різних ділянок і значну кількість полі
тичних статтей. Але головна сила його була не в його виняткових 
особистих здібностях, чи його працьовитості, а в його величезній 
ерудиції й детально виробленому історичному світогляду. Поміж нас 
де бракувало ні людей освічених, ні знавців історії, але ні один з 
них не дорівнювався М. С. Грушевському в умінні доточити свій істо
ричний світогляд до біжучої хвилі і він з того повністю скористав, 
щоб довести той дрантивий, нашвидку збитий корабель Централь
ної Ради, через всі революційні та воєнні пороги, аж до 22 січня, 
що було кульмінаційним пунктом його політиної кар’єри.
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Отже, оглядаючися через півстоліття на минуле і пригадуючи со
бі цю півкруглу залю засідань з розбитою кулями шклянною сте
лею, через яку синіло оксамитне зимове українське небо, рясно вси
пане блискучими зорями, цей довгий президіяльний стіл, вкритий 
кармазином, за яким творилася доля новітньої України, такі милі й 
такі знайомі обличчя членів Малої Ради, які на мій виклик твердо 
і рішуче відповідали «за», ці хори, повні квітучої та палкої молоді, 
всю цю атмосферу відданости, рішучости і надлюдської радости, я 
все більш і більш відчуваю, що ці десять місяців моєї співпраці за 
одним столом з М. С. Грушевським, були для мене варті всіх універ
ситетів світу.

Історія Центральної Ради, хоч ще й не вповні досліджена, але 
в головних рисах досить відома громадянству, а саме: відозви, кон
греси, маніфестації, з ’їзди, Універсали і т. п. Все це було блискучим 
та імпозантним фасадом, а позатим ще було дуже багато чорної та 
невдячної роботи, яку виконувала жменька відданих та скромних 
працівників, імена яких Лета історії поволі несе в повне забуття. 
Отже, обов’язок тих, кого в той час хвиля революції піднесла на свій 
кипучий та зрадливий гребень, є направити цю хибу і згадати бодай 
одним тихим словом тих незнаних будівничих новочасної України, 
яких не згадує офіційна історія.


