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МИКИТА ШАПОВАЛ

ЩОДЕННИК
ВІД

1

СІЧНЯ

1925

Р. ДО

22

ЛЮТОГО

1932

Р.

ІІ. ЧАСТИНА

Упоридкував Іиж. Сава Зеркаль

НАКЛАДОМУПОРЯДЧИКА

Видала Українська Громада ім. М. Шаповала в Новім йорку.

- 1958-

Микита Юхимович Шаповал
Др. соціології,

міністер земельних справ Українсьt<ОЇ
Народньої Республіки.

Народився 8 червня 1882 р. в с. Сріблянці, Україна.
Помер 25 лютого 1932 в м. Ржевницях, біля Праги,
Чехи.

ЩО

Від

2

еічня

ДЕН

1925

Р•

R.
----

НИ

до

22

лютоrо1932 Р•

Частина Друга.

2

січня 1~2~. П'ятниця.

Мали нараду про всі сnрави у Н.Як.,

який і до

сі хворий.вечері я nрочитав листа н.як. до мене1у відnовідь на

26.XII.1924j

nосланий

npo
не

5.!~

Понеділок.

Богацького.
було~
8.І.

мій,

.

Приходив аrент nоліції і розnитував у І.І.Мірноrо

Аtент

хотів

Григоріїв nодав

бачитися · з· ким небудь

npo

мотивовану заяву

з

Уnрави,

вихід

але

з nражської

У11СР. Його резолюції не nринято в сnраві "кризи".

нас
rpynи

9.І. Відбулось засідання Орrанізаційної Комісії Інституту Громадо

знавё'ТВ'ё.. і nереведено nерші вибори дійсних членівt

коресnондентів і

·

наукових сnівробітників.

Був у мене в Уnраві Айолло і розловідав деякі для мене новинки.
12.І.

був

на одкритті

чеського соціолоrичного Товариства.

1?.І.

Микола виїхав до Парижу.

В воєнно-демократичному- Товаристві зробив виклад на тему: "Демок
ратія і військо''. Читаю "КонІq)етну лоrику" Масарика, але до кінця ще

-

•••

далеко
чи в ·стиrну,
На концерт сьогодні не їду.
ні зі зборами. Коли б можна було од їх визволитися

ро щасливий.

20 .І.

22.!.

балакав

з

-

Боrацьким

даре ~.:но

-

Як осточортіли ме
був-би мабуть щи

...

телеrрама про візу од Володимира Кириловича- має "важне",

бо олішить.

Шост~ річниця оnовіщення самостійности У.Н.Р.
Склав сьогодні nроєкт резолюцій для конференції радикалів nризна
ченої на неділю 25 січня.

ЗО січня 1925.П'ятниця.
23.І.nриїхав В.Винниченко для заключення Союзу і здобуття віз.
Візи ДО nарижу дістав!
24,І, була нарада
Союз: Виннич:енко, Григоріїв, Галаган, Кура~··
я. Я заявив, що не заnеречую встуnові до Союзу 1 Зак.Ком.УПСР.

npo

25.І.

у мене ло обіді

·

були Винниченки, Айолли

Гарно сnівала Ніна Захарівна українські nісні.

26

і

2?.І.

'

сnіви.

наради.

28.І. ло обіді з Галаганом nриватна роз м ова. Розмова з Винничемком
Винниченко в
год. бачився в кафе "Славія" з nредставниками 3ак.Ком.
В
rод. наша нарада, а nоруч 3ак. Ком

5

то

і

4

•

. ..

29.І.було nризначено до обіду- розгляд nроєкту . статуту;розrляну-

· · .-.

nриинято;.

Од

5

раrнців

і до б
був

1j2

ще nроф,

rод.

чай у Масарика,

Колеса,

з

москалів

був я . з Олюсею і н.як.
Чернов

і

3

ук

Лебедев.

В 7 rод. зібрання наше для nідnисання Союзу. Прийшов Ріnецький і
11
заявив "ультиматум
від Політ. Бюра УПС-Р і УРП 1! !
що вони від учас

1,

ти ухиляються,

Зак.Ком.

r

коли не

буде

Рішучу критику навели

н і особливо Григоріїв.

нином'1,

nризнано, : .що

а мене

на

єдинюл nредставником

заяву Ріnецького

с. -р.

-Винниченко,

є

Гала

Ріnецький чомусь називав Ісаєвича "громадя

"товаришам".

Перервали

засідання.

2 Сьогодні
доручувано

,
~;..,.,,).".

-~~

був у мене т.

Курах.

Розповів,

що

"ультиматума"

не

було

заявляти.

31.І.1925. Субота. В ранці о 10 год. зібрались для підписування
Союзу і - не підписали, бо лишень в 5 год. вечера мав засідати З.Ком.
Між Винниченком і Галаганом стався тяжкий інцідент: Галаган приєд
нався був до моєї думки, що реrістрація нашої rрупи в Зак.Rом. була-б
капітуляцією нашої rpynи. На це В-ко закричав на Галагана, що він не 
можлива людина і що перебиває справу. Крик був дуже образливий. Гала
ган відповів криком, що коли він"неможливий", то не буде більш прий
мати участи,

інцідент

а пришле

замість

себе

і Винниченко попрохав

Чернуху.

вибачення.

Потім я

Умовились

потроху зм'якшив

9

на

год.

вечера

підписувати.

2.ІІ~Понеділок. Був Ісаєвич і сказав,

що в суботу не підписав про

токолу Союзу, бо Винниченко поставив якусь умову, щоб наша rрула не
вела якоїсь боротьби проти Зак.Ком. Поїхав, а через півгодини Союз
лідписали Винниченко, Галаган і "Оборона України".

4.ІІ.1925. Сьогодні були на чаї у др Бенеша. Бачився з Нечасом,
Хорватом, Соуколом, Стівіном, Дєдіцем і іншими. Чернов закликав, щоб
побачитись з Голувком, представником Польської Партії Соц~ялістичної.
Були в ливарні Флека: я, Н.Як.,Чернов, Постніков, Лебедев, Слонім,
Гуревич, Оббов-болганрин і Голувко-поляк. Довго розмовляли. Голувко
заявив, що Волинь - до України, а Галичини вони не оддадуть, кожний
поляк

буде

за

неї

к-о., Розмовляв з
Левицьким і ін.

битись!

Хвалить Андрія Лівицького,

.tлавинським, Шульгином,

Вони його лаяли.

27.ІІ.1925.П'ятниця.
був
кч.

Іде

Щасливий день.

"Господарство

натяками,

асіrновки?

але

Він:

я

сnитав

на 1.ІІ.,

отверто:

але

ще

був у др Гірси.

на

до
коли

Здо

100.000

видадуть мабуть
мабуть nолагодять ,

як ви
Казав дати

Чехословаччини".

кошторис на Інститут Громадознавства.
Я хотів вивідати, як nерспектива то
рив

В-ранці

-

за

і

на півроку до Парю;су.

згоду на підмогу Видавничому Фондові
Справу білоруської позички, 10.ЗОО кч.

nлату боргу друкарні

елавинських

Л.Чикаленком, Модестом

еміrрації.

Довго

призначено

можна тижнів

він

гово-

припинення

два тягти,

в усякому

разі не далі 1 квітня. Це рішучо? - Так, рішучо, майте це на увазі
в своїх nланах. Значить кінець УГК і я вільний від жаху і терору зе
мляків. Щось дуї;се зле вже за останній час. Цілий цей місяць тяжкий
був.
Винниченко

двічі

миреннs ес-ерів.

писав

-

не

мислить

Союза

без

мене.

Мріє

про

за

Який безтурботний і легковажний чоловік.

Мав листа від Гаврилюка про "центр". Від Цеглинського про статті
і всячину. Від Миколи з Парижа про відвідини у Винниченка. Взагалі
доброго мало. Нарешті сьогодні кінець сумнівам і жалям за себе, але
жаль за людей. Що бідолашна еміrрація робитиме? Де дівати безробіт

них?

Я йду в науку і літературу, а там далі як?
Був сьогодні на грузинській панахи .ч:і ~ :.J.Ле в мене в душі було
панахиди: грузинська і УГК. Скінчилось 4 р-.)·<и праці цікавої) але

чительної.

Я вихожу майже мертвий з

Запрохав

і

дра

Гірсу в

взяв посередничати,

члени

щоб і

неї.

Інституту Громадознавства

др Бенеш

дві
му

згодився.

-

Висловився:

згодився

"я вірю,

що

Іиетиту'l' ви nQведете добре".
10.ІІІ.Вівторок.

28.ІІ.

були Загальні Збори УГК

нську ви~одку nроти ГриrоріУва.

-

довго. К.RоберсЬІ<ИЙ зробив хуліга

Ніхто

в

оборону Григ.

Своєю б:і.льшістю nостановили самі собі nередати
?.ІІІ. святкували Масарикове 75-ліття.

S. ІІІ .Неділя.

не вистуnив.

"Українську Хату".

Їздив у Подєбради читати nриват·ному гуртку виклад

npo

·

шляхи відродження УкраУни.

9.ІІІ. радились npo біжучі сnрави і рішили "Нову · У:країну 11 видавати
в Празі. Винниченко nрислав листа, що од nосередництва мії;с ес-ерами
відмовляється.

9.ІІІ.Богацький знов відмовивс~ здати Кіоск КомісіУ.
13.ІІІ.1925.

Бачився nівгодини з др Гірсою.

Він сказав,

що nерехід

до иншого стану не буде крутий. Прохає виробити ліквідаційний nлан.
Сnівробітників: одних· nриділити куди можна, а другим дати · nідмогу і
заnроnонувати їм шукати роботу.
він візьме

Сnисок людей,

·

до уваги.

яких я ре·комендуватиму,

Чи nриnинення асіrновки означає і nриnинення -самого УГК, як орrані
зації? Він відnовів: - це не означає, бо форму не так ле х ко знайти,
але краще :коли УГК сам закриється ;чути .було nодразненість тону;, бо
що в).н робитиме.
Коли нема чого робити,· · то nі 'сля великої nраці хіба
він оnуститься до того, щобвиконувати інсnекцію · в . nритулку малих ді

тей nані Русової і nильнуватиме за тим,

як дітей сажатимуть на горщик?

В~дь ето-же надо nонять".
Сказав, щоб я не турбуовався ..·nро долю людей,
залом

npo

,

техніку ліквідації.

rtpo

,

а 11оговорив . з др

Зава-

НакінецЬ - говорив я
авдієнцію у . Масарика, : щоб дати йому короткий
звіт
nрацю УГК, nодякувати і. nередати ' Збірник. Він nідхоnив:
це
треба зробити, · як буде у Вас . го.тове, скажd:ть ~ мені і я Вам зроблю лех
хо і nросто авдієнцію, бо через ~oro канцелярію до~га тяганина. Я nо
дяку:еав і nі·шов, бачучи, що він тримає годинника · в руці, бо мав у
год.відХха.ти,: · як nолеридив мене ще в;..ранці :.др.Полячек, -на обід з
nольською деJ'іеl'ацією. ·
Каже, nідnисали один д.оrовор, а в~:се три обіди
nоляками, бо вони дуже . ц.е люблятЬ·!
Якесь тяжке у· мене вражіння
Останні слова Д-ра Гірси: -Міністерст
о виготовить ·незабаром паnір нlt -імя, УГК
Про Видавничий Фонд сказав,
що ще сnрава не назріла до- вирішення, але . щоб ·Я мав на увазі, що він

npo

-

?

.

•.

Г рса

- npo

це · думає

5

1·

х

() . ч

е- ,

•.

-

щоб забезnечити украЗ.:нс. ьже -видавниц.

Бачився в
год. з Зал·ізняком· , але умовився, що nродовжимо розмову
nісля мого nриїзду з- Міві·стерства,. не nізніше
год. Я сnравді nри
·хав в 7
rод. в кафе, але Залізняка вже не було. Я чую себе взага
nі зле. (.Результати моєї
лі тньоз.:· nраді? Навіть кур' єр Циран ображаSт: !
О огодні він nодав дві ·заяви на імя "Загальних : Зборів" · УГК ;з . скаргою

..

1j2

н

7 1;2

4 -

звільнення'·і · з· скаргою. на мене, що я його .. образив, Доручаючи Петро
;теж курьєр.с.з.; слідкувати за ним! Подумать тільки! Михайло навіть

оnовіщає війну мені,
нИ два дні

научений

все шеnотівся

з

-

як казав Мірний

курьєромІ

-

очевидно П-ою,

14.ІІІ.Субота. Почались Збори Видавничого Фонду.
був великий
але nеремогли ми.

. -

кот

До чого дикі люде доходять!
Чи друкувати

cnip,

18,ІІІ,Одержав листа од Винниченка на імя обох с.р

rpyn.

noe-

Закликає

- 4 обидві rpynи встуnити в Революційно-Демократичний Союз як самостйіні.
Відмовляється від nосередництва в суді і тn,
18.ІІІ. був у мене в УГК ... Грабів. Поясняв,

чому він мусів

звер

татися до третейського суду і що він "радився" з чеським адвоRа"tом!
Я йому нагадав, як він лоnав до ЧСР і що він робить не nогромадськи.
Він виславляв "nошану" до мене і натякав, що у всьому винуватий Галаr.
19.ІІІ. Знов nише Винниченко і nponoнt"є, щоб і "Труд. Дем." вида
вати в Празі. Видно ображений за nереное 'Нової України'' до Праги.
Мав розмову з Поnсуєм, Балашом, Дараrаном і Цуркановим.Розлові
ли, що Зелений розnовідав лані Пилькевич, що в суботу на Загальних
Зборах УГК вони лорахуються з Уnравою і мною.
Мав розмову з Петром Макаренком: розnовів, як у вівторок 1?.ІІІ.
Гірса не nриняв "3-х ректорів" ;щербина, Іваницький, Білецький;,кот
рі ходили nрохати rpomeй на "видавництво". В середу вони говорили з
3авазалом.Іваницький вистуnав nроти мене і Фонда. 3авазал, ло висло
ву Щербини, їх "лаяв".За якихсь 15.000 кч. обіцяв nодумати. Коли
Іваницький казав, що я nроти Академії, що ИХХШІ;J я не хочу усаr,І!Остій
нити Вид.Фонд, що Уnрава УГК "стверджує" Бюро Фонду, то Завазал су
nеречив і казав, що навnа~<и Шаловал стоїть за усамостійнення Фонду
і що Фонд друкує nраці nрофесорів, налр. книгу ректора Щербини і тд.
С л о в о м,
л о р а з к а
ї х
в е л и ч е з н а !
Казав ще Макаренко, що Шрамченко звертався знов до Щербини з та
кою розмовою, що от мовляв Шаловал сам веде акцію лро закриття УГК,
щоб забрати nомешкання УГК nід Соціологічний Інститут. Але "вони вже

nостано в или"

за всяку ціну nроти цього

боротись,

вносити вклг.дки,

аби УГК остався. Омельчиха обурюється як смів Шаловал вистуnати з
nривітанням на Чеському Соціологічному Товаристві, не будучи nрофе
сором! Скрізь nащиRує nроти мене - ось що значить не закликати бабу
в Інститут Громадознавстваt
В nонеділок 2З.ІІІ. буде в Подєбрадах нарада Щербини, Іваницько
го і Білецького в сnраві Вид.Фонду - щоб масово встуnати в Фонд.

20.ІІІ.П'ятниця. Мав розмову з др Завазалом. Зробив стиnендію
для Мандрики. З Миколою nроблематично. Розnовів Завазал npo візіту

"З-х ректорів". Майже те саме, що й розловід~в Макаренко, тільки но
ва nодвобиця: nри наріканнях на УГК Іваницького Завазал сказав: не
забуваите,

що

все,

що

мо чи nосередньо УГК.

зроблене

Друrе:

в

ЧСР для укр.культури,

зроблене

пря

Іваницький прохав для Академії того

сього, що бракує. Завазал відnовів, що у їхніх школах в Ерні, Бра
тіславі, багато де-чоrо бракує, але Міністерство замість дати своїм

школам, дає Академії і українським школам. Іваницький: -це ж треба
не тільки в наших, але і в
в а ш и х
інтересах. Завазал на це йо
му нічого не відnовів, але признався мені, що це його глибоко; обра
зило.-Цю дерзость я колись nри нагоді nригадаю Іваницькому, бо теnер
я

не хотів ображувати Щербину і Білецького, даючи виговір Іваницькому.
Мені сказав, що грошей на инше видавництво ніж Вид.Фонд ніколи
не дадуть. Вид.Фонд є на увазі якось nричленити до "ОРБІСУ 11 • План
ліквідації маємо nредставити цими днями. Ліквідацію закінчити обов'
язвово не nізніше 1 червня. Я йому начеркнув nриблизно nлян - він в
основі

згодився.

Грабів nодав заnиску Мірному, щоб цей nередав мені • .В заnисці
jбез підnису; говориться, що він обдумав і nрийшов до nереконання,
що сnраву '!реба розв'язати третейським судом;він не може ждати гро-

- 5 мадськоrо

еудУ/е

і що він

Піаnя тоrо залишає

1...

. . ··

чеського суду

Сьоrодні,

чекатиме

відnовіді

9

до

rод.ранку завтра!

за собою nраво ~вернутися до иншої інстанції ;до

. ·

·, ·

з~:~ов nриr,щсf!ЛИ nовістІ_<у ' на · ім' я Миколи з

Суду". Мірний був nриняв,
Микола в Парижі.

"О кресного

але М!! заявили, що хай верне з листом,

Словом "суnов·а"

що

ера настала· І

24. ІІІ .1925 .вівторо·к ~
В суботу 21-.ІІІ. були Збори УГК • .СварилИсь довго хто скликав
Збори- Уnрава чи груnа 25.душ? Вирішили, . що всі разом: і nоnередні
Збори, іРе~із.Ком.
Уnрава і rpYI:Ia. Про . "становище" УГК rоворило
мабуть 20-25 nромовців! Груnа 11 Грабова . , Qумневича, Зозулі, Паливоди,

,t

7

Боr~:щьког.о і ин. говорили некоректно. в;Удо · всьо:rо 58 душ, але ввече
рі розіії!шлось багато, так що вже ..в 10 1; 2 год ·~ було душ· ЗО і біль -

24

шістю їх

душ nостановили в на неділю nеренес·ти Збори.

ни nриготовились.

В неділю 22.ІІІ.

34

до

голосів.

Нено,

1

nродовжили.

Прийшло

Промовляли ще дві душі

29

душ,

що во ··

а nотім nіднялась

а nотім Уnрава.

Взаг алі

двох-д енній деба.ті найкраще вистуnав Грицай; Що з ·бештав

;>rcix,

на всій

що ви-

стуnали . nроти СоціолоГічного ІнстИтуту;Інст.ГромадознавстJZз.;, назвав
їх Охримами ,t;згадка n.p o ~кцію ~ n:рqти Академі•ї;. Проти Грицая вистуnа
ли Коберськии і Ріnецькии.

мну нараду nроти нас

npo

розділ всіх на дві
з другого безвладні •••

Винесли

нями Уnрави лро

Виявилось,

•.. Пирха:цк:а

Частини:
і т.д.

говорив
з

що

"nони"

мали сnеціял~ну тає

npo ) "недс:івірря",

одного

бо~<у З-

а Коберсь~<ий

"власт:r

і мущих",

а

24 голосами . резолюціЮ~ що · не задо во льняються nояснен
.. nоло):сених"- і лостуnування Уnрави ~а 11 останній час".

Потім знаменито nроголосуnалИ самі для себе · ~'Укр .Хату''. Багацький і
Богаць~<а щось вигукували no нашій адресі •. Вnік їх t.Іернуха, назвавши
всю їх таk'І'ИІ<У "ес-ерівською" нещирістю. "Провідником 11 їх буБ Грабів.

Після закінченнЯ З'бррів . ми обміркували .ст,ан рі чей

1

виробили nлai-J .акціХ.. .

ви а~<ції

•

. ВЧ.qра: в

·

"Стандарті 11

;n

"Опері"/

осТ. аточно виробили осно-

., . ·

·

Вчора Галаrан в.йя.сниn у Міністерстві віднощення до ;майбутньої
"делегації", яку вони 'вибрали: Шрамченко,. Михайлов~І»КИЙ, Богацький,
Паливода і • •• Сірий. Був . інцідент npo Ciporo. 'Паливс~да скаЗ:ав на зап п'""
Ма~<аренка, що Сірий "дав Згоду'' на делеrацію · ще ран;,.ш, коЛи були на - ·
ради їхньої груnи.
лем Галагана! .

Словом,

-

СірИй союзни~< галагана qказався nредате

'З1. ІІІ .19~5 .Вів.торо.

У четвер ~б. ІІІ. ~ідбулис. ь·. заrадьf1;L" ,збори нашої rpynи УПСР,
яку ми назвали За~<ордонною Груnою УПСР

Гончареюш,
Білоус,

Кобилянс ·ь~<Ий,

•.

:qудо

13

осіб:

Балаш, . Дара.га'іі:·, 'Ко~енко

Довгаль і Тося ;Анто.ніна ДІ~црвs.-л;.

\

Я,

Ісаєвич,два

Косенко, Файчук,

Вибрали КоміТеТ'-:.· я,

Ісає

вич' Др ГОНЧ9-рен~<о' Корит ник, Довх:~л. ь' застудник.и: Дараган, Тося.
Приняли де~<ля.раr(і~ n:t>o самостійІ:І~ іст,нування і свою тактику. Предста
вником ~СР за .корДоном · визнали Ісаєвича. · заслу-Хали лист Винниченка

1

ухве.лил встуnИти в ··союз.

· ·· .

. .- . , ·. ,

···

·· ·

В неділю · 29.ІІІ. я робив · в~клад в .· пьдєбрацах · ri rуртк_у сnівчу:
аючих npo СоціяліЗм·~ Там з голосили евіііі ~ вtтуn ' до nартії ;тут nодано

м е не. і nрізвища осіб-,
Вчора

що nеребувают.р nід оІ<упацією на :· рід~их земляос;

була наша нарада.

Галаган рефе·рував

npo

свою розмову

з

- б Др . Завазалом з nриводу nляну ліквіда ц11 д оnомоги. Договору npo ''У .Х".
nідnисувати не можна, служащим опо ві стити звільнення з 1.IV., на І<Ві
тень дають 50.000 кч., бібліотеку nополам до Соціологічного Інсти
туту і Педагогичного Інституту, nомешкання теж, але між иншим nрос
кочило у Завазала, що на УГК може даватимуть і далі щось. В дебаті
і у мене сталась nолеміка

з Григоріївим.

Галаган nроти

його

суnере

чив.

Просять до Пшібраму на виклад

з

"Вільної Громади".

Мабуть nої

ду на суботу-неділю 11-12.Iv. Другий лист од Кравченка. 1х органі
зація
тройками. На чолі тройка. Ідуть, щоб звязати Чернигівщину,
Київщину, Поділля, щоб "вся Україна" була організована. Турбуються
про створення Центрального Комітету УПСР.Хочуть, щоб ЦК був за кор
доном і головою я. Прохають виробити нову nporpaмy, бостара нікуди

не годиться.

Ради,

Селянство

в с е

стоїть за

не nриз н ачувані комячейкою.

основу нашої

в і л ь н oJ о б р а н і

Земельний закон Директорії

-

в

nроrрами.

1.ІV.1925.Середа.

------------------Вчора розповів

мені

rен.Вс.Петрів,

що

читав

листа,

nриеланого

Даценком до Барановського ;студ.Педаг.Інституту; npo стан на Украї
ні, що англійці у Варшаві зробили nроnозицію петлюрівцям про повс
тання, Україну по Дніnро Польщі, вихід до Чорного моря. Гроші, зброя
ітn. На Україні наростає відnір nроти окуnації .•• і тому петлюрів
ці хочуть "використати".
Сьогодні відбулось засідання Комітету нашої груnи. Мене обрали
проти цього.

Одначе

вони

ні зо мною не погодились. Приїхав т.КурахСьогодні о 5 год. Управа УГК у дра Гірси

головою,

хоч

я

довго

суnеречив

завтра

зайде до мене.

12

ба

годин ночі. Були у вечері у Др Гі р си.
самйм ЗаRРU,И, причини: нема чого роб и ти,

клад внутрі УГК..

нема грошей.

в

цім

питан

Про УГК сказав, що тре
бо все зроблене~ роз

Про роз:клад с:казав,

що

він "знає

все".

"Рішуче і безповоротно". Коли треба буде, то відновимо УГК або иншу
nодібну організацію.
З нами
n о л і т и ч н о будемо тепер пра
цювати більше ніж раніш.
Про Вид.Фонд~ сказав: -чеnуха з усіма nрофесорськими розмовами.
Я рішуче заявив, що фонд буде зліквідовано, коли увійдуть "професо~
ри" від
інтриrи.
Білецький не виnравдав довірря. Він і його однодумці голосували
nроти Григоріїва і Галагана.
Вчора обмір:ковували лист Винниченка до Видавництва "Нова У:краї
на". Жахно за його лехковажність і брак nочуття відповідальности.
Сьогодні в Міністерстві була т.зв. "делегація" - їх др.Гірса

мабуть та:ки nриняв.

Галаган був сьогодні у др.Завазала.

"У:кр.Хата"

nерейде співробітни:кам Хати. Бібліотека - частина до Соціолог. Інс -
титуту а инша частина до Вид.Фонду.
В неділю 5.IV. довго no обіді гуляли · з Курахом- розмовляли про

всячину.

Сьогодні у його

nорушено

питання про

засідання його

нетактоввіст

"комітету",

Зеленого

і

Вчора Грицай заявив, що він вийшов з Зак.Ком.
Це мабуть буде й3Ріпецьким місяців через два.
8.IV. була: нарада партійного комітету.

наші

на якому буде

дальші

і Пражської

відносини.

груnи УПСР .

- 7 10.ІV.П'ятниця.

Заходив К.Плохий nрохати,

ній громаді кілька лекцій.
2.Соціялізм і З.Партія.

Я згодився на травень:

щоб я nрочитав їх

1.Шляхи визволення

Були у мене сьогодні Ластовський і Пурицький ;був.

литовський

uін.зак.оnраз;. !здили в Рим nротестувати nроти конкордату з Польщею.
nурицький - член христ.-дем.nартії. Проnозиція: боротьба nроти Поль

щі. Союз з українцями, білорусами, німцями. Гроші од німців і больше
виків.Бази:в Німеччині, Литві і Совдеnії. Я заявив, що большевики в
наші nляни не входять. Має щосьнаnисати. Будучина Литви залежить від
зменшення Польщі. Розnовів, що Англійська nропозиція npo комnенсації
для Німеччини на східніх границях коштом Польщі зустріла onip Чехо
словаччини, Румунії і Франції, які стоять за Версальський договір ...
Цікавий еnізод ••.
12.IV. їду в Пшібрам на лекцію. Курах чомусь не заходить .••

12-1·з квітня, неділя і' · nонеділок був у Пшібрамі

- npo

лекції

соціЯлізм і

1?.ІV.П'ятниця.

npo

nартію.

Наші

хлоnці

- nрочитав дві

були·· втішені.

Відбулись Збори Вид.Фонду- докінчили вибори:

в звстуnники Ісаєвич і Цурканіц, в Ре:віз .. ком• Стешко, Плохи~, .Ч~рну-

ха,

в

заст.

їм: Мірний~ Дараrан. Пройшло гладка. ·
·
до органі зації нашої : ~руnи . УПСР nрийнято Ма; ндрику і : .

22. IV.

Цурканова.

26 .rv.

nартії.Чи

· .. · .. · _';

;1

·

•· .:
·
•
. •
., . .' ·
я з · ус:nіхом . зробив еві~ ·, в~kлад в :Под є: брадах про . тео])ію

будуть реальні наслідки

зросту . сил.

.rv·.

.

з ·І(ього?. Оnрія . успіху,. < треба щ~ .,:

..

27
відбулась в :VніверсИте'l'і '' ніірада :в · сnраві . nристуn~~ння
до Вид.Фонду ;"утв9рення · Єдинсн•о - вида~ництва'~.., як nисав . Іваниu:~ки~
до Фонду!;,

але с-кінчились · нічИм.

~·

.:

1 і'

·, · .;· ~

·:-

.· ;'·

··:

.

.

28.IV. rоворили ми з Курахом · і · nрййшли . до висновку, щотребtі . ·
створити окремий ком;і.тет · для в~дення · виз-вольнЬї ;. nолітики. ··
.:.
.
29.IV. надіслав . д6»гу~ в~~щ<?в~:Ц·ь ~~ншиченк.ові .• ·, Він · все . веде . бу
чу

за стиnендію Левинськ·ому .;. Викручує · Вl.'домости у Миколи і ним · "арІ'у-

ментує"

Це дуже

не

' · · ·· .

смачно. ·.·..

·- · ·..

.· ·

.

.

.

ЗО .!V. дР . · Завазал с ·ка':зав~ Галаrі~ню'Ві: npo . :рі·ше·ння Міністер.ств.а. : .
функції і майно YrK ліквідувати:~ :·. а УГК залишити · З і. огляду .на нцол~.тич
ну сі туацію'•, ..fi:K нац:!-~нально-громе.дс·ьке· преДставництво. При тім М~в~
исловлює

"катеrоричне' : nоба'Жа'ннЯ"· , . · tІ(об· на чолі : УГК і · далі

залишились

ті самі особи: ·я, н.-як·~s.· ·Гаrіаган,:· і що·сs .був · -rой сам наnрямок УГК, Щ>
раніш. Що-до "Укр ·;хати" ·· т~ nосtановnено .. nередати · сnівробітникам її,
Бібліотеку - Ссщ.Ун~т .- ·і : вид'··Фон-дові ·. ·станИця: і амбу.ляторія до :Черв.
р . Словом якась крутнЯ. · ··' · ·."і. ·:· . ~. ·
.. ·
·. t·t
. ••• •

..

••

f•

.,

'

~· . ~

t

4.V. Відбулись сходини нового К-тету 'і nринято Б~іні nостано
ви: одnустити ВинН:и~~нк:в. на с.е,ло, · Рев •.-Це.м.,. С,о,о.з коли треба то лікві
дувати, "Оборону.Укра·їни.'' . ввес.~~· . в HQ1;iY ,с'іс.т~'му. сnівррбітництва,"Но

у Україну"

видава11.и. в Праз..З,.

,., ·~'''r.PYP ... · дем<;>кр.ат.~ю" в . Парижі, .' .через свої
up.o ; це ~инниченко. в1 ~ Про УГК
: ,. · - .~ ..· .·
··
Палив· ода ~:х:одив у ~-вq rip,oxa-rи; ··· щоб ~ б.іб~іотеку н~ · ·nереда:В'а.ти ні
Соц.Інст. ні 'Вид.,Фондові. Ці ка~~.. рJ~и · :qnqв~·дають npo св·ар_~и .в nр~жсь-~
tpynи nереве.сти ці nостанови. і : .І:Іацисат,И
nоговорити "З вищиt.J~ :-тутешніми ~.инниками..

кій груnі.
ніхто

не

Обіцялись грізно вистуnити Щl : Ф?н~~ nроти "~х";це~.:..то не:с1
вистуnав,

onpi ч

виходки ПаливоДи nроти Цурканова. · ·
•

..

·~

.. ,.

о

"

•J •

:

·,

"'

'

І

•

----

-

--

- 8 5.V.Одержав від Цеглинського листа, в якому nише npo задоволення
мо.їми статтями "Стара і Нова Україна" і nрохає якось налагодити nра
цю в Рев.-Дем.Союзі.
Наnисав Миколі лист'а.

npo В-ка і його штуки.
Засідання Орrанізаційного Комітету Соц.Інституту.

б.V.

npoєwrnи<:тa. до "Оборони України".

9.V. Казав К.Плохий,
npo це саме казав,

Олесь

що

"хтось"

що

ніби nереговори веде УГК!

веде nереговори

Наnисав

з Сов.Місією.

10. V. в nодєбрадській філії Селосnілки були "бур'Хливі '' nодії вистуnила наша. оnозиція в складі 17 душ. Розуміється, з nомилками.
Цікавий факт: СОnілка дала 1000 кч.на аренду хутора в Клюках,біля
Подєбрад,- Гордієнкові Гр., Донченкові
і Симонцеву. Цим пояс
няється тактика Симонцева. Приїздив до
ваючий Леонід Клименко на нараду.

n.

мене Довгаль

і

новий сnівчу

12.V. вислали листа до "Оборони України" з nроnозицією вести ро 
боту на инших орrанізаційних nідставах. Підnисали: я, Григор .,Галаг. ,
Курах. Скупчуються відомости npo сміновіховство компанії ••• Є вка
зівка, що два тижні тому відбулась зустріч Антона Приходька;з Сов.
Місіїj в Черношицях з "ес-ерами". Пирхавка сказав Григоріїву, що Сов.
Місія знає на другий день все робиться в їхній rрупі. Так само і на
ша груnа ніби знає все, що у їх робиться. По заяві Григоріїва Пирха
вка остаточно звихнувся і доводить npo потребу виїзду на Україну і
"порозуміння" з большевиками. Курах сказав, що більше · всього є дан
них, що в сов.місії буває
••...•.• ля. Григоріїв висловив думку про
необхідність боротьби зr•зак.Ком'! ...
Делеrація сіоністів-соціялістів nрислала матеріяли, з яких вид
но, що одно з лих на Україні для їх є "українізація".
Одержано з України лист-мандат мені і Ісаєвичу nредставляти пар

тію за кордоном. Мандат лідписали А.КравGенко, Шеnель і Гришко. Див
на річ, невже таки справді nартійна орrанізація оживає? Ми npo це об
міркували і мандат nрийняли, одначе я висловив труднощі його викори
стання.

Щось

треба думати.

\

1З.V. Лист від Винниченка: виїЗдить з Парижу на Південь.
Зак.
Ком. наnисав йому, що стоїть на старих nозиц~ях що-до встуnу в Союз
і nротестує nроти nрисвоєняня иншими груnами е-рів •..
Після візіти у др Гірси, гомоніли в-трьох. Тактика що-до УГК на
мічається: зложити звіт, гостро реагувати на виступи · nроти нас і на
виnадок безтактовности вийти демонстративно з Зборів і УГК з усіма
своїми nрихильниками, щоб вони
че др Завазал
не знаю чого.

залишились

в

УГК самі.

На

завтра

кли

-

14.V.
I5.V.

Обговорили Б 4-х тактику на

З'їзді Селосnілки.

Були у дра Гірси. Говорили npo УГК. Не скінчили розмови.
Про УГК др Гірса сказав: краще закрити, а як треба буде, то відкриє

мо.

В "3аг.3бори" далі вже не треба грати. Цього вже далі не буде.
16. V. читав лекцію. "Шляхи відродження України". Кажуть-дуже ус

nішно.

tув nрисутній nредставник nоліції.

Після лекції мав розмови

з Омельченком, Плохим, Мандрикою ... До речі. Коберський, що . голову
вав
в кінці виголосив "На здар" nрисутньому nоліційному комісаро
ві. Це сnравді лояльність аж нікуди

- 923. V.

читав лекцію "Про Соціялізм';

зо.v.

Субота.

в rромаді Ку<S'анців.

Одер,жав від Винничениа листа вже

з Ариасони,Франц ••

в якому rоворить npo 'сnівробітництво" і тn. Ca~.t чує, що був до мене
не сnраведливим, одначе ще займає nози. Настоює, щоб Вид-во "Нова Уи
ра~на" не видавати теnер "Ново:L УІ<Раїни", а одсунули на З- 4 місяці.
Видавання •н.У." без йоrо розіб'є Рев.Дем.Союз, а це найбільша вина
особисто вnаде на мене! Я відnисав
nоведіниу, котра є розбиванням. ·

зо.v

•. одирився

велииим листом,

вказавши на йоrо

.

ІІІ. Україн<:ький Студентський З'їзд. Я rоворив nро

мову, 3'ї~д в nереважаіочій більшости зложений з студентства реаицій

ноrо і мііцанськоrо. Казав Курах~ що З'~ ·зд · ~риняз
с и а с у в а н н я
б о й к о '1' у nольсьиих шкіл. 'Борці" ' ';Іяr·аютЬ Ііа · пузо nеред вороrом.

2.VI. Вівторок. Уnрава УГ~ обrо~орювала nро~оиол Ревізійної Комі
сії. tРиrоріїв ~ Галаrан зробили кр~ти~~і · у~~r~ і оиазали; щоб nови(И·
дане ті дрібнички ;ххиі "уваrи'~/; вони · ~ . су~оту 6. VI. мають це обr<;>во
ворити. Не знають люде, яи :r:м·в rромадських інтересах триматися. · переважJють

...

зоолоrічні моменти.

.

Після розмови · з Др ГіРС91?. буs за ·~'ві~nов:і):щЮ у · Др·а Завазала. Цей

сказав, що на Вид.Фонд вони . дадуть

150.900

кч.

''Укр.Хату" орrанізува

ти як кооnеративу з сnівробітнИ~ів: · "У~хн · . Б.іб!Іі<::>.Гех<а

·- Соц.І п ст. · і
_:..чи ·· ФонД

Вид.Фонд. Завідування бібліоте ·коіо має . .я~ас.ь одна установа
чи Інститут • Про це вже й · лист о~ ·нас ·· ~n .овіщ~но. · ·.! ·
•
•

•

•

•

~

•

#

• '

•• ~

.,

•

'

•

•

? . VI .Неділя. У Черношицях · відбуЛася ' нарада·· nід ·:rо·ловуві:lнням · Сла

винськоrо - Лотоцьиий, Мазеnа·; Федено~ ~ П~hи;во.да . з Боrацьиим. Пред
мет: утворення осередку для керування . укр~їнс ь·иими вищими r~колами
і
І нет. Громадознавства! 1, nе~е~рання УГК.' і реnрезентації ·! Доnитували

1

ся,

чи стверджено статут

Ін~т.громадознавства · - · Соц ·.Інституту·. '
......'
.
;· . .
.. ' .

8. VI. був день моrо народженн~. Як звич~~но, · на:стрій , у мене був
Бупи Якименко, · Курах і . То ся.
=· '
·
:
у Фонді вийШли дві книrи: · Алtебра ·- Чайківсько·rо і Підручник rар
монії - Якимениа.

nоrаненький.

9.VI. відбулось на nомешкан. nр~Ф· Лолівки нарада nідrотовчої Ко
місії dібліоrрафічної. У мен~ СУ,тичка.:з ._ Гуре~И"lем, який сказав· , що ми
боїмося зустрінутися · з русиим~:·. ;не б<??-~С?СЯ ~ ~ ~е ~очемо! 1.

12.VI.
з

б

о

л

ь ш

П'ятниця.
е

в

и

Од Винн~~енка . одер~~в . ~иста

и а м и

npo

nоворот

иоrо

npo · його

на Україну.

nереговори

Він nриклав

мені ще й иоnію йоrо листа. до А..Приходьк~ . з 4.\1'.1925 р. на доказ, що
він веде nepe rовори з "умовами" , а не :" так;· як І'рушевс ький І Бідолашні
слова. Жахлива леrковажність і софістичність цієї людини •••

Вражіння на всіх, кому nока~ав ці лИс~и ., б~ло rнітюче:. Всі · nовто

рюють в один rолос,

15. VI.

що вже нік<?лИ .ніхто·. не·:n:tр~9име В-ві ні в чім!

ми nриняли де ·клярацію· н6воrо УІф .'Fеволюційноrо-Визвольноrо

Союзу. Позавчора одержав. цікаврr? з,хиста ві.ц Цеrлинськоrо. Приїде в

лиnні до Праrи для особистих nереr'ов6рів. в~~·вольний і ВидаDНИЧИЙ Фонд
JS Америці будуть заложені~
·
". . .
. ·. ~ ..

~

~

~

---

- 10 лади:

18.VI.

було "Свято" 150-ліття зруйнування Заnорожеької Січи. Док
Біднов і Григорії~. Після "свята." величеньким гуртом пили nиво.

Олесь наnився до

безчуствія,

бідні

студенти мусіли з

ним в

ночі воло

водитись.

Ваrнер у концертн~и

ці;

"Я дившось

25.VI.
ти

частині

nросунув

на обірвані струни".

Були призначені

таки

м~и вірш ;музика Сени

Співав Фінько не важно.

Загальні Збори УГК ;рокові;,

nрава автоматично вибувшим

членам.

вели себе К.Коберський,

Грабів і П-а.

nеред вибором nрезидії,

але

я не

дав

Був

щоб віднови

страшний скандал.

Гнусно

Шрамченко все добивався "слова"
і

він"вийшов".Потім "вийшов"

Ти

мченко, nотім Ріnецький. Заяву про вихід підnисало nотім "2З" особи
в тім числі Олесь, який на Зборах і не був. Тих, що внесли до зборів
вкладку

-

в

nравах відновлено,

а nотім

Збори

nерервано.

1.VІІ.Вівторок. Був - уже другий лист од Винниченка: особисто до
мене дУ'лсе ласкаво-сантиметальний, і до В-ва "Нова Україна". Я осо
бисто

відnисав

в

сумно-мяхких виразах,

але

спільну nрацю виключаю.

4~VII, Су6ота. Сьогодня конференція Радикалів. В-ранці ~ отогра
фувалися. Панки з "Зак.Ком." були відсутні. Прислали були Скидана і
Остаnовича, але вони не прилучилися до фотографування, а nотім зник
ли. Сумневич сидів в кімнаті, де мались бути збори. Перше слово при
віту мав я ;за Закордонну Груnу УПСР;, nотім Сумневич ;сел.Спілки;,
nотім Галаган, nотім Гриб, nотім Цуркан.;за Воєнно-Дем.Союз;, потім
Ісае:вич;за Закорд. Делегацію УПСР(.делегатів-Радикалів разом десять!
Сподівались, що буде ЗО-40. З nриізджих nомітив ті~ьки Луцишина І.
студ. з Пшіб:раму і Проколова І.-студ. з Подєбрад.
Таким чином розрив радикалів з Зак.Ком. стався. Він розпочався

25.VI.

колиКурах відмовився nідnисати заяву "2З". Тоді Палиnода йо
го умовляв, але на відмову сказав: "Ви стали очевидно шаповалівцем",
на що Курах відnовів: "шаnовалівцем бути велика честь, не то-що nа

ливодинцем",-той одскочив.

Курах тоді

їм

заnовів вихід з

Потім оця демонстрація: заnрошено на конфер~нцію
на!
Нарада в Карпатах дала свої наслідки

нас

і

"Політ.Бюро".

груnу Галага

...

ра!

5.VII.

Відбулася наша

Пізно скінчили,

дому. На збори
ган не nрийшли.
Радикали

також

добре.

Для

загального

доб

потім виnили гуртом по шклянці пива і nішли до

закінчили

Понеділок.

?.VII.

відсвяткували

що

дуже

nриходили Трильонський і

б.VІІ.

радістю,

конференція

свої

Велике

4

білоруси.

Радикали і Гала

Збори.

свято Яна

Гуса.

річницю УГК в

скінчилась 4-літня канітель,

"Укр.Хаті".

Григоріїв

за

Я сказав тост

"вічний дух

з

-

революціонер", Галаган за мене, як ініціятера і проnідника всієї
сnрави тут. Було мені нудно і сумно: nотрачено багато зусиль на чернь,
що ломиться в двері.

8.VII.
-9.VII.
Мазуренка з

багато

розмовляв

з

Був у д-ра Благоша,
метою

Курахом,

що

nриходив

до

мене.

який розповів мені про приїзд Семена

"nосередначати"

між еміrраціе:ю і

совітською владою.

- 11 Він 9.VII. виУХАв з Москви з жінкою і nриїде в Карльсбад 18.VII. Він
дав у Москві довірочно Гірсі jбрат міністра Гірси, nосол ЧСР у Моск

ві.С.з.; свій доклад "Лицо новой деревни" - npo стан селянства в До
нецькій окрузі. Я мав змогу його штудіювати у себе дома ввечері і за
лишити коnію. Доклад дійсно малює надзвичайно річ: nовну одірваність
села від влади, стан тихої війни. Становище жахливе, ци~~и убийчі ••.
Шкода,

що

не

можна оnублікувати!

бо инакше Мазуренко

10.VII.

"згубить голову".

npo

нарешті

мав з Григоріївим довгу розмову
nлани і nерсnективи,
в~н мені заявив, що рішиn остуnити в Подєбрадський Одділ УПСР.

Сказав,

що розійшовся з Балаше м ,

бо він,

ніби

лаш, значить є nерешкодою до встуnу Гриr.
сно все скінчується водевілем. ·

до

"дурив" Гриrоріїва. Ба
Пражського Одділу!

Дій

'

11.VІІ.Субота.
голова отуд.
чини

нашого

13.VII.

Були у мене

громади,

~андидат

з

Брна т.т.
нашої

Р-ич і ще один з ним- М-ий,

груnи.

Розnовів їм все

npo

nри

розходження.

Сьогодні

був у мене nроф.В.КовалЬ.

Довго

гомоніли.

Він ро

зnовів мені ·np'o - сво·ї nобачення з · nетлюрою в Парижі в траnні місяці
ц.р. Петлюра · живе ' убого, обідає бе: з вина
за 4 1;2 франки. Без зубів.
Читає багато воєнної літератури no. франц. і всю 6ольшевицьку воєнну.
Каже, що· йоrо уряд істнує у Варшаві~ · на чолі з : ·Андр. Лівицьким.
Син Струве
- 11 Льовка" розnовідав· Ковалеві,. Що ,ан глійці дали · його
батькові ;в!іасне" ·Рус.Нац.Совєтуї · 1· оо.ооо . фунтів штерл. на акцію. Пра

..

ві теnер скликають в Парижі ' "ПарЛамен't ·".,· · Котрий буде розnоряджат·ися
цими грошима і акцією на користь "Николая Н-vнюлаєвича". Коваль має ·
змогу- бувати у Крамаржа і радився чи це робити. · і Я с ·к а зав, що це . небе
зnечно. Далі розnовідав, що Феденк~, Л.Чикалевки і · "~сі" говорять
мій договір з руськими ес-ерами
:федерацію і ніби моє "русофільст
во", завдяки котрому я маю ·
у чехів. Я дав ·заnисочку Ковалеві,

npo

rtpo
ycnix

що nритягну до суду кожного · такого брехуна,
брехні. Прошу nодати мені імена клеnетників

ЩQ розnовсюrо~ує nодібні
і свідків. Коваль дуже

втішився і ка заn, розnочне енерrі чну камnанію nроти nроnо..каторів. Ві :
що зза мене йде · t<оnо-тнеча: висувається ідея "аnторите.ту" ,

розnовідає,
мене одні

стати,
нашої

D

за такоrо

бо инакше

мають і доказують

другим,

буде nогане розnорошеІіня і

що Т·реба всім .на

це:

nr .. ·

брак nошан~ між чужими . д ·

.

сnрави.

В суботу, 11. VII •. забіrаn к.Триnьовський і розnовів, що Мишуга вже
Карnьсбаді, а Назарук nише листи на Підкарnатську Русь, шукаючи там

nосади.

Повне

банкрацтво

їх виявилося

. ., .

в Америці.

Казав ще Коваль, що Винниченко · nисав Є.Х.Чикаленкові н~~И то є ціл

ковита брехня,
з

божої ласки

що він nисав Якісь листи до Ан.Приходька і тn.

··

nоворотІ

_

Цікавий

.

Rypax розnовідав докладно як nерейшла конференція. На другий день
nриїздив К.Коберський, вистуnав nроти нас. Говорив nроти Кур~ха і ви
..

ставляв кандидатуру в rолови радикальної орtанізаціХ -Зеленого
~
В Черношицях балакають, що Коберський ". вnав . :в істерику" нq; Заг. Зборах.
Коваль казав, що Марголіна "викликано'~ , до · Лондону очеnид;ю в сnраві аналогічній з сnравою Струве і К-о.
осени в Польщі видаватиметься руська rазета n). д редакцією В .Шуnь-·
rина для nроnаган~и в самій Росії. "Льоnа Струве" розnовів, що Англія
дала гроші через те, що вірить у велику сиnу монархічної орrанізації

3

· ·

.

- 12 ....
в Росії,
коднем.

доказом чого
Петлюра і

були великі арешти в червоній армії nеред Вели

Прокоnович

знов думають nеребратися до Женеви,

бо

їх

"тиснуть" в Парижі. Петлюра в Парижі не мав ні з ким звязків, оnріч з
Перетті-деля-Рокка. Казав,"хоч би мені nрислали якого соціяліста" для
налагодження

з

французькими соціялістами.

В Женеві матеріяльно nідтримує Петлюру якийсь банк, заангажований
ще раніш Чижевським, котрий в тому банкові здобував гроші для УНР.

3 15.VII по 1?.VII. включно був у Подєбрадах і грівся на сонці.По
тім два дні куnався на острові в "демократичній" обстановці. Страшна
сnека.

19.УІІ. мали свою нараду, Курах розnовів, що на 20.VII. Зак.Ком.
nризначили свою ••нараду" в сnраві УГК, а як результат з цього на 25.
VII. Шрамченко, Тимченко, Сумневич, як "ініціятивна груnа" скликали на -·

pany

членів УГК,

23,VII.

щоб обміркувати становище УГК.

nереїхали мешкати до Карштейну.

~5. VII. відбулася ввечері нарада "ініц. груnи". Ні Галаган, ні Гри -
горіїв, ні Ісаєвич не були там. Цуркан завтра nришле реферат. Голову
вав Шелухін, заст. Коберський. Переказують що клевети було досить ба

гато. П'яний Олесь все вимагав, що б "революційно" вибрати нову управу.
Пирхавку ·
. виключено "з nартії" за" зміновіховську nроnаганду'; далі мовляв" зарегіструвалися" в Совітській Місії Станіславський,
Сумневич, Ковrан, П-а і ще хтось ...
Лотоцький nередав Мазеnі документ

в

сnраві

московського

З'їзду в

Парижі і nереконукаn nриє;s:натися до цієї "Англійської акції". Головно
команд. буде Николай Николаєвич, nрем'єром Керенський, ніби московські
ес-ери nриймають участь в цій сnраві. Лотоцький заявив N~зeni, що вони,
соц.-федералісти участь nриймають! Неймовірно, але факт.
Але ж і

Ко

завзялися со ві тські

nроти нас!

Треба буде

-

агенти

Сірі,

Пирхавки,

П--и і

nіти за nорадою Григоріїва і nерейти в

туn nроти цих сміновіховців.

Гидко

бобратись

з ними,

нас

а треба.

29,УІІ. був у Празі на нараді Уnрави. Рішили скликати Збори УГК на
і вийти з їх гуртом:
nрацювати чи навіть бути з такими в одній організації - rоді.
Пирхавку і Зозулю виключено з груnи Зак.
Ком. - факт, nідтвердив Григоріїву Грицай. Політична боротьба Сов.Місії

8.VIII.

nроти нас зайшла вже далеко. Позавчора nрийшло ч.40 "Укр.Громади", де
вже надруковано нашу Деклярацію "У·кр .Революційного - Визвольного Союзу"
1.VІІІ,1925.Субота.

В

нашому готелі

не можна. Позавчора nриїздиВ~ К.
ся

з Бутримом,

який у його служив в

Місії зареrістровані Пирхавка,
П-а.

еміrрації,

своїх засобів.

батареї.

Сумнезич,

Станіславський ніби ходив,

дан живуть вище

баль!

але

не

Бутрим

з

Зак.Ком.

no

Цей розповів,

Сnати

він бачив

що в Совєт.

Ковган, Постоловський,

3-я і

зарегіструвався. Руденко
nоказав

де між иншим сказано, , що УГК без

цію ведуть люди

гнусна •.•

Музика

і розповів дуже цікаву річ:

доклад Сов.1~.сії

грошей,

"наших вказівках".

і Ски
про

ліквідується,

Люде

з

Зак.Ком.

стан

ак
сnрав 

жні соціялісти і скоро nриЙдJlТЬ на "наші комуністичні nозиції".
Словом факт
ціям Сов .1Іtісії!

- що в УГК nролізли провокатори і
Ох, бідолашна Україна - не швидко

nрацюють no інструк
вона буде визволе на.

- 13 ~УІІІ.Вівторок.

!здив на засідання Уnрави УГК деред Зборами. nос
заявивши деклярацію, і зало

тановили вийти з УГК цілком всією rpynoю,
живши нову орrанізацію

..•

б.VІІІ,Приїздив Плохий:

мав

з ним довrу розмову вро наші взаїмо

відносини з Кубанцями. Вичитав йому. Він згодився і nідтвердив

9 що

Бич "лукава людина", Щербина- старий і глухий, Омельченко- обмеже
ний, Мак~ренко - хитруватий, аЛе з· їх усіх кращий. Передав мені заnис
моїх лекцій.
до

нас

щиро

2JVIII,

Вистуnав nроти Сулятицькоrо,

Безкро~ного та Мандрики.Він

nрихиляється.

Іздив рано на нараду Уnрави.

Тактика:

вибори nрезиді~,

1.

nотім наші заяви:
Чому заnізнено скликання Заг.ЗборіD і 2.Лро nо
ведін~
Від nостанови Зборів залежатиме чи залишимось
засі
данні чи ні; nотім читаємо звіт, nотім звіт Ревіз,Комісії, а nісля то
rо наша nисана деклярація і вихід з усіма нашими nрихильниками.

25.VII.

~.VIII,

nевних
вич,

21,

Загальні

n

Збори УГК.

Прибувших

56.

Наших nевних

24,

їхніх

але часом з ними голосували "ііейтральні 11 -Білецький, Сімо

Безкровний,

Омельченко.

Голосування дає

весь час варіянти.Несві

домісТЬ загалом велика, nолохливість ••• Був nрисутній комісо.р Дирек
ції поліції, той що був і на моїх лекціях~ Кубанській Громаді. Голо

28,
24,
2?.

21,

2

51L·

вою обрано Вировоrо- за
nроти
утрималося
;голрсувало
н~ 3 астуnникаt Цуркан за
Тенянко за
На свкретаря:Літов за22,
Грабів за
Прокоnів за
Почалось засідання біля 4-х годин, а
вийшли ми в
rод.веч. ;з nротестом nроти вихватки Багацького;. Поча
лося нашою заявою;читав я;
те, чому збори скликані з заnізненням:
винувата Ревіз.Комісі~, що затягла сnраву і не схотіла ревизувати

2?,

9

книжного кіоску.

29.

npo

Вся мотивація була убийчою,

бо по nротоколу "nриват-

них сходин•• 25.VІІ.,видно, що Б.
катеrорично
є йоrо nриnатним особистим nідnриємсттJом, а не УГК.

собі майно 50~000 кч.

заяrіив, що кіоск
Бажання nрисвоїти

оnозиційною rpynoю обнажилось . цілком!

...

no

Це

зроби

ло величезне вражіння
Дебата тяглась
цьому nитанню кілька годин,
"Оnозиція" викручувалась. Ефектне вражіння зробило nрочитання nідnо
відних місць з nротоколу · "nриватних сходин", nідnисаного Шелухіном і
Прокоnовим. Прокоnів заnитав, як nротокол цей лоnав у руки Уnрави, Ше

лухін заявив, що вважає nротокол майном УГК і він nередав ~ого Уnраві.
Коберський, nриnертий до стіни, заявив, що торік ревізував кіоск, як
nідnриємство УГК.:
Багацький з~явив, що кіоск.є nідnриємством
УГ:Ю Підчао nромови Григоріїва Боrацький кинув голосно "нахабство".
Стався інцідент.Потребувано, щоб Боrацький вибачився і заклика~о до
nорядку. Тенянко закликав до nорядку і зробив зауваження "обом сторо
нам":

Богацькому і

•••

Уnраві.

ти зауваІ:\ення нам з вимогою,

Ми

заявили nротест

nроти безnідставнос

щоб Тенянко відІ<ликав своє

''зауваження

Ynpaвi"t щоб дати Уnраві можливість залишитися в засіданні. Буря:
Уnрава мовляв "ображувала" своєю заявою їх, Шелухін nояснив ріжницю

між ''обвинуваченнями" і "образою";що є лайкою;. Нарешті Тенянко зая
вив, що він "зауваження" Уnраві не робив, а тільки Боrацькому, обидві
сторони він "закликав зберігати сnокій". На це ми заявили, що заява
Тен.янка нас задовольняє, бо він nризнав, що "зауваження" нам не робив.
Цього црсить. Боrацький вибачився, а ми заnроnонували, щоб цей інці
дент був викреслений з nротоколу.
Підчас, коли вже відnовідав я, nісля Григоріїва і Галагана, то Бо-

- 14 гацький :крикнув,

що нас,

Уnраву,

да:і3но nже збори не хотять,

а ми не

устуnаємо ••• При явному одобренні "оnозиції". На це я заявив, що коли
ця образа не відкликується, то ми nокидаємо засідання. І nокинули.
За нами з nротестом вийшло 18 душ. В засіданні залишились: Вировий,
Ейхельман, обоє Мірні, П.Макаренко, Стеш:ко. П.Макаренко, я:к nотім
розnовідав, дав величезний бій "оnозиції", сказав nроти їх букваль
но громову nромову. Потім вийшли ще: названі особи і Без:кровний,зна
чить
душ. Загалом вийшло
душ.
Довrо йшла "їх" дебата: Денисенко заявив про розгляд всіх сnрав
Уnрави, але Ейхельман заявив, що це недоnустимо. Нарешті :комісар nо

?

25

ліції заявив їм, що без Уnрави сnрави не можуть розглядатися, а тіль
ки цей інціден~ і сnособи nолагодження. Під час гармидеру ;nромова
П.Ма:карен:ка;комісар знов заявив до Президії, щоб був наведений лад.
Чим скінчилось їх засідання - не відомо, бо nісля нашого виходу там
було 31 особа, а nісля виходу Макаренка, Мірного, Мірної, Стешка,
Ейхельмана, Шелухіна і Безкровного вже не залишилось кnорума.
Так вела себе "оnозиційна" nублика! Ріnецький крикнув був на Дра

Літева лідчас інцінденту ще

з nриводу того,

заnисував nромови Григоріїва, а Літов
ви за доглядача тут nоставлені?".

і

що Грабів ;се:кретар;не

Чернуха

це

зауважили -"хіба

Другої заяви, яку ми мали зробити nісля nершої, таА і не вдалось

зробити

но,

через

затягнуті дебати

з

nриводу nершої

і

наш

вихід.

Очевид

треба лодати в nисемній формі.
Після

виходу ми

зібрались

сnочити

і

nовечеряти

n

ресторані

біля

кафе "Оnери", куди згодом зайшли і П.Макаренко, Стешко, Ейхельма.н
та де-що розnовіли про дальший хід бою з "оnозицією". Макаренко вий
шов

з

nротестом.

10.VІІІ.Понеділок. Вчора ми були майже цілий день на сонці, ходи
ли в замок Ко.рштейн з Ісаєвичем і Цурко..ном, що nриїхали по обіді.
Зморились зо. цілий день благословенного сонця. Сьогодні
. . nриїхааи П.Макаренко і К.Плохий, обоє Мандрики і Ісаєвич. П.Ма:каренко
заявив, що про "совєтські акції" він зн:1є багато.
До Ф.А.Щербини nисав

Шрамченко листа про

необхідність

стnорити

"Новий УГК".

11.VIII. цілу ніч була буря,
лізницях неnравильний.
12.VIII.
євич,

дощ,

град.

nри Уnраві УГК була нарада:

Є.Вировий і

ще хтось.

Рішили

Розмило

колії.

П.Макарен:ко,

на листа nрезидії

Рух на за

К.Плохий,
Зборів ;з

Іса
резо

люцією; не відnовідати. Ісаєвич вчора мені привіз протокол зборіn
;nроєкт;: страшно нечесний і тенденційний. Резолюція така: Те, що

вислоnив Багацький

npo

Уnраву,

не є думкою Зо.г.Зборів. Та й годі,а

кари ніякої на Богаць:кого не некладені, навіть резолюції n цім наn
рямі nровалено ;Безкровного;. Виявляється, що з відnовідною заявою

nийшли тільки П".Мо.карен:ко і Безкровний,
Мірні

nийшли ідоnч:ки.

Після виходу Макаренка було ще
На Зборах nісля но.шого

Марченко,

26

а Стеш:ко, Ейхельман і обоє

осіб,

виходу брали участь

nотім вийшло ще
не члени УГК:

5

осіб.

Олесь і П.

ще й голосували. Після закриття зtіс1Дання Виропий,

Грабів

і ще хтось йшли разом з комісаром nоліції, який висловлювався в тім
дусі, що дальше nродоnження Зборів просто не можливе, бо люде вже
будуть

стріляти.

- 15 мспоnлюnаnся в дусі лікnідації. Грабіn nотім сам з коміс~рм б~лакав
ш rодини - уяnляю, що наговориn цей недоумок чужій людині! Комі
заnисав адреси Ynpanи, Реnізійної Комісії і Богацького. Вислоnив

що найгірші з еміrрантських зборів,

8. VIII.

з

Гарна атестація!

на Яких nін бував, оці Збори

·

·

·

1З.VІІІ
Сьогодні виробимо nлан дальшого nоступовання, але всьому
н ць. Треба добитися таки реnизії кіоску, бо ~nна мета к.о: захоnи
його D СDОЇ руки.

15.VIII.

Субота. Сьогодні "nризначено" збори УГК, не відбулися, бо
nоnісток не розіслано і ніхто не явився. Заходили nитати про збори
х льман і Стешко.

npo

Приходив у · nечері· Ісаєnич і poзnonin

16.VIII.
н

·

Dідбулися.

"збори" УГК,які

'

Заїздив Мандрика, щоб nорозумітися що-до Укр.Хо.ти, nарт.
оботи і cnoro особистого станоnища. Вияnляє бажання nрацюn~ти.
Винниченко оnублік~nаn u "Громадському Голосі". ;в. VIII •/ коnію сво

18.VIII.

о листа до Ан.Приходька в

c'npani

"nonopoтy".

"Д:j..ло" · взаrо.лі неrатив-

оцінює nистуn Винниченка і йоrо роль т·а особу.

3

npo

ндрика. маn бачитися
Фаль~икоnим для розмоnи
внутр. стан
скоnської еміrрації. Розnовідав Ісаєnич, що Коваль його заnевняn,
и Сум:неnич nже nублично ка;за.D, що вся 11 їхня
на осінь nоїде

Україну.

У1іDа.тися

Ніби то nредставники їхньої

3

Зінов'євим. Про мене ходять чутки, ніби до мене звер

ея Мазуренко,

але я його

ttnpиняn дуже холодно"!

Одер~аn листа од Штейнберrа:
озуtіння

D

rpyna"

груnи їздили D Карльс6ад nо

двох nунктах:

-

'єдна.ннае русака

npo

мою статтю надрукує
революцію nроти

еврейское меншинство"

цілком,

але хоче

большеDиків

на Україні.

і

npo

Ціко.ва арrу

т~ціяІ Як жид він вже боронить загально-жидівську nолітику неnри3ння nостуляту української самостійности.
Сьогодні ми виїздимо з Карштейну до Про.ги. В nомешканні УГК дові
на нарада членів УГК з nриводу одержаного з Міністерстnо. паnеру.
в ю чи я nonaдy на цю нараду, бо nиїдемо мабуть D
години.
онц
навдивовижу гарно світить і rріє!

4 1j2

22.VіІІ.Субота.

• Зборів
д ілу

D

УГІ<.

Гоnорив

з П.Макаренком.

Старий Щербина · nроти

Інституті

Громадознавства!

нас
Ось

.
Продовжували нараду що~до

Він рішуче

за те,

що

nрот~ склико.ння

не дали окремого

fle секрет.

.

2Lt.VIII.
їв

•,

і Галаган рішучо за. · скли_ко.І}ня.
але я там не .буду.
'

•'

'

'

,•

•

:·'

скликання Зnг.Зборів УГК.
ПостаноІзили
·~
І

'j 'І

скликати

·

Гри

на четnер

•

25.VІІІ.Пише сьогодні К.О.Плохий з по·дєбр'ад· , ·що там Шрамченки і К-о
nустили

брехню ніби

Ynpana

не

має . ніякого

доnірря

у чехів

через

т~

іж "шаnоnаліrщями" є · смєноnєхоnці ї con. шnіони і сам U1аnовал
иn у Карльсбад до Зі,нqn'єnа. на нараду і . nок~он, -а тому чехи закп

УГК.

. .

1. VIII. Зайшов Семен ~1а~ур~нк6 ~ жі~коІ?. ПісЛЯ обіду розмовляли

- 16 багато.

ся про
їмного

У-вечері

продовжили D Бель ве дері.

Заnисано

де-що!

Розумієть

"nоворот". На другий день він знову приходив -про "О-во Вза
кредиту". Я катеrорично заперечив~ еміrрація не поїде! Після

обіду він

був у Галагана.

Я також туди

заглянув.

ли

2.ІХ. Я знов був у Галагана, щоб лорадитись перед Зборами.Вироби
тактику. Був і Мандрика. Гал Q г а н і він ведуть слідство про закупів

лю

книг

ми

звіт.

Б.

З• ІХ.
перед

були останні Збори УГК. Галаган зробив перед збора

1925

Велика дебата.

зборами

лодали

Сумневич,

заяву про

Зозуля,

вихід

з

та з Міністерства вийшли і У к р а ї н с
к и й

К о м і т

е т

л

Одержав з Ню-Йорку

10

Пирхавка,

УГК.

е р е с т а

Наші

ь к и й
і с т

н

Постсловський

після

зачитання

лис

Г р о м а д с

7

в

ь

а т и

-

прим. своєї брошури "Стара і Нова · Україна",

на другий день ще 10, лист від Цеглинського і чек на 40 дол. за стат
тю "Галицькі партії" та 10 дол. за продані 50 прим. брошури .. Шлях
визволення 1 '. Згодом ще 2000 прим. "Деклярація" Револ.Визв.Со ю зу. З
Америкою

діло

8.ІХ.

налагоджується

закликав

др Гірса.

...

Була довга розмова про

Мазуренка і

К-о.

9.ІХ. я був у Міністерстві, др Завазал сказав, що Мазуренко вніс
їм запит чи не матиме Мініст. проти того, коли ві н заснує в Празі
"Комітет ловороту біженців". Там же я зустрівся з представником чеш
ським у Москві - Гірсою ІІ-м. Він розловів довірочно, що Мазуренко
посланий совєтським урядом для посередництва між еміrрантами і уря
дом, щоб зманювати лідерів еміrрації. "Взять головку, щоб потім їй
зняти голову", як було з Савинковим. Мазуренко є "свадебний генерал"
для

умовлення

10.І Х .

селян.

Заходив Мазуренко

з Ан.Приходьком,
ротом еміrрації,

і

в

мінорному тоні

говорив,

що

11.ІХ, Знову були у др.Гірси- продовження попередньої
Гово рили про УГК і потребу нової орrанізації. Після довгої

і

дискусії

"У

к р

а ї

зустрічі.
балачки

він

згодився на негайне

відкриття

нової

орrанізації

н с

ь

т ·е

Після

розмови

к

о

г о

гомоніли в ресторані.
14.ІХ.

бачився

котрий йому заявив, що вони не інтересуються лово
що їм байдуже чи буде "Комітет повороту" чи ні.

К о

м і

Між Галаганом

радились про

т

у".

з

-

Гірсою

і Григоріївим вийшов інцідент.

осно~и нового Українського Комітету.

"Предс

тавники орrанізацій" недво .значно висловились проти н.як.Григоріїва.
Особливо Галаган.
15.ІХ.
тимативно

ролей,
я

і

У вечері мав

але

захищав

залишення в системі
Григоріїва,

настроєні.

Григоріїв,

Чернуха,

нараду з

Курах,

П.Макаренко,

але

щоб

закликано

Галаганом і

за усунення Гриrорїїва.

проти його
ган,

Насилу їх вламав,

Курах

нашої

-

було й Григоріїва.

Курахом.

за усунення

Галаган уль
з

провідних

праці на технічних ролях.

nереломити

не

вдалось.

Склад Українського Комітету намічено:
Ісаєвич,

Вировий,

Мандрика,

Ярема,

Довгаль,

Ейхельман і

Хоч

Дивно,як скрізь
Цуркан,

я,

Гала

Літов,

зарезервовано

одно

- 17 сце для Старкова або Павлова. Уnраву таку: Галаган-rолова, Цуркан,
ах члени. Поnсуй-Шаnку ніяк не вдалось nровести. Залишають його
ля відновлення ••Української Хати". Ку-рах ставить кандидатуру Балаша..

Словом Укр.Комітет складається з с.-р.б, с.-д.з., радик. 2., безnарт •
. Цей сnисок ще не є остаточний, завтра. ще маємо зібратися для обго
орення його і nроєкту статуту.

І

1б.ІХ. мав довгу бесіду з Григоріївим і вияснив йому nозиції т.т.

1?.ІХ. сходились з Галаганом і Курахом для вироблення статуту Укр.
Комітету. Перед цим до мене зайшов Григоріїв і зробив цікаву заяву:
о моє відношення до його є д~ке товаришське nри тім, що я міг-би no
n аву бути nроти його безмірно більше, ніж Галаган. д~ орrанізації
н шої встуnає,

було ясно,

але nісля того,

як вийде

"Нової УкраїНИ 11 і ин.

з

що його встуn не має нічого сnільного з

,

щоб

бажанням ніби цим

сnособом утримати свої nозиції. Прохав скликати нараду т.т.,
являть своє обвинувачення, а він дасть nояснення.

які

хай

19.ІХ. од Винниченка одержано листа, в якому розnовідає про nовне
н довірря до Галагана. Цікаво те, що власне Галаган найгостріще вис
туnав nеред В-ком у січні і це вnлинуло на В-ка так, що в нашій свз.:р
ц
з Зак. Ком. В-ко не став на мій бік тільки завдя1ш наговарам Гала-

на.

Страшно дивний чоловік.

коректно

20.ІХ.Субота.
кого

не

Це вnлинуло і на мене:

Галаган не

зовсім

ставиться.

Відбулася нарада

no

організації Укр.Комітету,

але

ні

задовольнила.

2З.ІХ. мав велику бесід~ з др Гірсою: nорозумілись, що українська
г мназія залишиться nостійно, одержить статут і
стиnендій для
учеників. Інститут одержить добру nідтримку:
стиnендій для учених
к ндидатів 1 гроші на бібл=іІотеку, архив, видавництво. Цікаву ;чорну;
ра.ктеристику дав Гірса укр. університетові. Сnраву у Міністерстві
стимуть: Адольф Черні
Соц.Інститут, др Макса
видавничі, nроф.

15

Опавік

-

2З.ІХ.

-

архиви.
nовернувся

-

з nольської

тюрми

повів мені всю Одисею своїх блукань і
ких тюрмах.
24.ІХ.

ro

.

Задоволений досвідом, · бо

nомирив

10-15

.

Леонід Клименко і

11

ще

сьогодні роз

місямного сидіння в nольсь

ніколи в тюрмах не

бував до
цього.

я Григоріїва і Галагана.

25.ІХ. були загальні збори Видавничого Фонду
статуту ;Кооnеративу;.

-

читався nроєкт

ново

Забігав Мазуренко і умовляв мене nобачитися з Приходьком та nрохав
шоб я виклоnотав·стиnендії для його дітей в чешській школи.
ЗО.ІХ. заходили до Галагана Мазуренко-"nоnрощатиоя"
"nереконати", щоб ми в "Новій Україні" не nисали тоrо,
и большевиків.

1
•

жовтня

1925.

вийшло

ганебне число

дер. І_, все наnравлене nроти
хаиловича nризначив своїм

а Дятлов - щоб
що nишемо nро

"Українського Вістника" ;соц.

нас. Ми дамо відnовідь налел~ну.
nомішником в Соціологічнім Інституті.

1.Х. Четвер. Грицай розловів Григоріїву цікаві річі: а;що Совіт.
Місія знає, що ми робимо відбитки з "Нової України" і розсилаємо в

-

листах ло Україні

тому зроблено розnорядження збирати nочту в

ному контрольному місці,

6;

що Сумневичу і К-о,

їхати на Україну,
всього

минулого,

і тому вони

очевидно

і

nеревіряти

всі

-

nідnисати деклярацію

відмовились nідnисати

і

їм

не

щоб

одмову від

дане

теnер комnонують відозву до цілого світу

од

листи; ·

які явились в Соіт.Місію за nасnортами,

заnроnоновано
вони

в Москві,

nашnортів,

з nоказом

як

nоводяться ганебно з ними большевики; в; казав, що Микита Юхимович
nише nporpaмy нової nартії - краще хай залишиться ідеологом с.-рів,
імя nартії має nризнання у селян і тn.

4 ..z:...Н~Ш.да_._

раїни11.
заяви

7

Прочитав лекцію в Подєбрадах "Шляхи відродження Ук
1\Е.луть, що з великим усnіхом. Через тиждень до нас nодало
душ: 2 в дійсні члени і 5 сnівчуваючих.

12.Х.

Григоріїва nринято

в

орrанізацію.

Так скінчилось його

спа

нтеличення, що тяглось цілий рік.
Від Балабанавої одержав листа про Конференцію Міжнароднього Со
ціялістичного Бюро, nризначену на грудень в Парижі.

15.Х.
ловіла

була у нас nані Цеглинська,

неrативне

18.Х.

не

про

був у нас

що вертається до А м ерики і роз

Галагана.

иурах

-

він хворий.

23 і 25.Х. розмовляв з Білецьким, який через Мірного прохав у ме
nобачення в ріжних сnравах. Головне: nрохав, щоб я взяв Педагогич

ний Інститут лід оnіку і nеред чехами повів акцію для охорони Інсти
туту: прийому на цей рік не дали і сnовістили, що Інститут приз наче
ний на ліквідацію. Це викликало в Інституті nаніку, чим і пояснюєть
ся nриїзд Білецького до мене. Білецький став низькопоклонний! Каже,
що їхня група лублично одмежовується від виступу п.п. елавинських Шульгиних і К-о. елавинський і Лащенко nрохались до Інституту, але
їх не пущено сюди. Зате пущено Сірополка, Феденка, Л.Чикаленка.
Льстить Білецький, що вони конкретно дадуть мені сатис факцію ...
Я поставив дві умови: 1;хай сnравді Інститут дасть конкретні до
кази

співnраці,

ні,

2;політично

солідарности

і

nродемонструє

цю солідарність

на

зов

-

хай їхня груnа nублічно одмежується від вист~у

а

одлусте

п.п. елавинських
Шульгиних і К-о. Особисто що-до себе умов не ста
влю ніяких. Все таки він хитра, нещира, але nолохлива лисиця. Притис
ло

-

то

до

мене.

Він nідтвердив,

ться,

Феденко

історії

укр.

обраний nри
літератури

вав Щербаківський.

nолка.
що
бо

3

-

то

знов

хвости

задеруть.

що Феденкова встуnна лекція
nри

Нарікає

була

погана.

катедрі історії;у Дорошенка;,
катедрі

на

БілецЬJWГО.

Чикаленка

розмови видно, що нашим ворогом

зайого

t

Оказує

а читає

курс

Чекаленка рекоменду

виступ

Сімович.

в

справі

Сіро

Яку вони мені дадуть сатисфакцію? Брехуни .•• і жахляки.
Інститут жаль тому, що це українська школа, хоч і не важна, бо
там можуть "навчати" такі, які ще самі лотрібують вчитися.
Григоріїв не радив мені вистуnати з акцією на користь Пед.Інст.
все одно будуть ті люде робити гидоти.
2б.Х.

Телеrрефував

сьогодні Цеглинському про

3

етил.

для

гімназії

- 1925

етил. для Педаrоrичноrо Інституту.
др.Завазалом rоворив ло телефону що до сnрав Інститут~ Громадоз.
мовляв, ще буде радитись з Бенешем, а тоді вже буде рішення.

,

О.Х

мав велику розмову 3 др Гірсою лроЛедаrоrичний Інститут.

от ко зформулюю..

свою арrументацію в о'кр~мому листі.

2•ХІ• Подав свій формульований : лист др Гірсі.

б.ХІ. одержав nозитивну відnовідь

на мій лист з 5.ХІ: ліквідацію

no 550

то з черrи, дозволено новий nрийом і дано ЗО стилендій

кч.

студента.

У Ісаєвича конфлікт

з Мандрикою

•...

?•

ХІ • Микола nисав з Ларижу, що л. Це,r лице ька була .У · Винниченка і
н ела дуже nрикре :вражіння ·від йоrо. Винниченко відмовивQя. nисати
"Українській Громаді", через те, що "Оборона України" стала на бік
жської трійки", цеб-то мене, Гриrоріїва і· Галаrана-• .. . . Далі, · що

у евський nоїхав на Україну

-

"винуваті" також ми.

бо "не nустили

·

о в Про.rу, і не дали роботи" і тд.
Балаш розnовів, що до Обідноrо nриходив Зозуля і rоворив таке:
що
груnа цілий рік вела цілком nомилкову такти. ку 'що вже дві чі об
1
орювала
nотребу nорозуміння з нашою rрулою ~ зі мною і тд.

npo

оти Совіт. Місії вони ніби-то видають "nротест" •••

11

ХІ. Григоріїв і Галаган робили демонстрацію
нь
Оnраву nonaroджe но

•

.

з nриводу нових nри-

·

·

12-1З.ХІ. nереїхали на нове nомешкання: ПрагаVІІ,добровскегь -42.
·.

~·ХІ•

!

читав ;nромовляв; встуnну лекцію в Соціологічнім семінарі.

.. .

О ХІ. був у мене Станіславський і роЗnовів,

чому вони наnисали в

t

м дському Голосі" заяву, що вважають умови· nовороту
заnролон.ова· м Совіт .Місією, лонижуюч}fми люд~ьку гі_дність і соціялістичн;t rід-

сть. Вони не омєновєховці ІСумневич,
о кий;. Розnовів
n Пирха.вки.

~.~~·

Станісл•вський, З.>

Посто-

rидоту внутрішню у большевиків і nроnокаторс .ьку

були у Гірси з nривітом з наrоди його 50-ліття.·Розмова бу-

;~~уже цікава.

~--~відбулись установчі

свої руки.

11 ння:

Галаrан

збори Фонд а , · яко

Головою. Надзірної Ради я;

-

rол .··, ВИровий

- .за, ст. ,

кооnеративу- Взяли

застуnником Гриrоріїп,

ПоnсуІ-Шаnка. t

в

~урах, Стешко.

~r-==::..:I:..J: Розмовляв з др За·вазалом, ' м;і.ж · Иніпим він сказа-в ·, iito до Хх

с · ї культурних зносин" нале~жуть ЛЯцький~ Тукалевський. А з укра
? Намітили Вировоrо і ще Думаємо заnрохат~. Сnрава в ор·rан±зацій-

.

дії!

ш Інс-rитут

з . листоnаду має

вже

30.000

кч. :

~~=І:...:.• виїхав · до . Франції на Конфере·нц~Ю Міжнарод. Соціяліст. Бюро

'

..

·'

..

..

•

- 20 2?.ХІІ.
Укра~ну,

1

день соціялістичної Кон ф еренції.

ЗО.ХІІ.

закінчено соціялістичну Конференцію.

З1.ХІІ.

Зустріч нового року у нас,

1
2-З.січня
9.І.

npo

Моя велика nромова

як Московську колонію.

1926

року.

там-же.

11.І.

у-вечері

15.І.

у дра Гірси.

б

nідземеллі.

•

Мої лекції. Никодими;Шекун і Скарбуновjу мене.

виїхав до Омекуру.

1О.І.

9 2

в

Лекція там.

у · вечері

з Миколою поїхали до Мецу.

в Празі.

16-1?.І. у Подєбрадах:

Зустріли товариші.

розмова з т.т.

і nрихильниками.

·17.1.

nуб

лична лекція.

21.1.

Відчит

25.І.

У Н.Як.Григоріїва були Остаnович і Постоловський. Поnере

в

семінарі.

Народу багато.

дили проти Галагана.

2б.І.

лист од Винниченка.

Чому я не

зайшов до його?!

2?.І. Сьогодні: семінар - не відбувся. Людей nрийшло мало. З Га
лаганом напружені відносини. Він став на небезnечний rрунт сеnаратиз
му.

11.Лютоrо 1926. Одкрилась nеред тижнем афера українських комуні
стів, які хочуть напасти на моє nомешкання, щоб забрати архив і ко
ресnонденцію. Під видом чешеької таємної nоліції! Коноводить Тимко
Малик, а допомагають Омелян Білик, Кравчук, Гулька. Письмение зізна

ння про це зробив чешський студент Йозеф Гоушка т. Григоріїву і т.

Мандриці. 1m зробили заходи,

щоб цьоrо не сталось. Дійсно Білик дві
чі бував у мене на помешканні, під видом nрохача "стипендії".

Від Кураха довгий лист npo стан справ в Галичині і Волині. Він
багато робить для переведення нашого плану. Скоро буде З'їзд Ради кальної Партії, на якому буде nитання про злиття nід назвою соціялі
стів-революціонерів. Мабуть радикали втримаються ще від рішучого кро
ку,

бо

до

назви

соціяліст

Професор Л.фон-Візе з

не

звикли.

Кельна написав,

що йому прислали Старосоль

кий і Бочковський протест nроти моїх тверджень в статті ніби то Ук
раїнський Громадський Комітет
наукою

і

r~ivн

то

українські

ні•:\ D со:Jітськіі~ Україні.

r.taє ЯІ<ісь

соціологи

заслуги nе ])Од ;у"І<ро.інською

більше

nра.ц10rоть

з сшор,;~овом,

Гидкий nчинок. Очепидно nони: хотіли nосі

яти у Візе :недопірря до нашого Соціологічного Інститутуt nлG досяг
nрот:vше. : пого. Він nише, що їхнього доnису не надрукує, а дасть

ли

- 21 ре.~а.t·щі~: ну замі тку,
тут~mі

бли;; :чі t

Hi:J.\

u як1.и СІ{~:-.~с, що rлої

ПО.НіD

"У1•ра.їнськіtі Г.:;:>ОІ·.~ а.ді"

oro

nогш:щи Кельськоr.tу Ін

ДОІ1ИС J :iJ C.ЧiD.

є ду::се їдке. за.мітка nроти Су1 · не:оича. ,Pineц,

з сю:1.ргш. ; и нє.. нас. J..!ег нськиЧ не no r.:icтиn їхнього листа, о. nублично пиба.тьt<уnа.п цих доброд.
Ріnс.цькиі;~ і Ко берський їдуть D Г:1.личину на Ро.щпtальний 3 'їзд, щоб

о

і юrшн: r. ,

ЯІ<і nрислnли листа до редакції

nидно nерешкодити нашим nланам.

1З.ІІ.1926.Субота.
16.ІІ.Вівторок.

цій

•

о

n

ЧСР.

Заклали

У к р а ї

н с ь к и й

К о м і т

е т.

була нарада для заложення Союзу Українських Органі

~ули nредставники Гімназії, ЦЕСУС-у і всі нащі орrаніза

Еілецькии nрислав листа.

одержав

Хай їдуть.

заnрошення і

не

другий день-другого; що на жаль nіз

jHa

встиr ні

з

ким nереговорити,

та що

мав

в

ой день j1б,ІІ.; засідання nрофесереької ради і тому не може nрийти.
n'ятницю відбудеться
Ооюзу.

засідання Сенату,

·

на якому обговориться сnрава

1?.ІІ. Я і Галаган були у др Гірси. Сnрави тіж оамі: Український
ітет, Вид.Фонд, Соц.Інститут, Культурна Комісія. Рішення будуть в
пижчих днях. Питав у яких ми стосунках з російським ресnубліканським
. ократичним клюбом. Чи нема між нами і їми неnерехідних меж? Чи мо
о зустріватиоя з рускіми? Чайку виnити, nогомоніти? Я сказав,
що

К

не буваємо і не знаємо, що то за орrанізація jПрокоnоnич, КускоЯ сказав, що у нас бувають де-коли зустрічі з рос.соціялістами.
ємо навіть збори для рефератів улаштовувати з ними, чеськими, і
мшими соціялістами. Він: так і в ресnубл.демократ.клюбі будуть чехи,
м
сло.вяне, грузини, вірмени і тд. "А если nолучите nриглашеніе · -

/·

1

п ийдете?" - nитає. Тяжко сказати, бо ми з соціялістами зустріnаємось,
рос. соціялісти з тим клюбом не зnязані. "Подумайте об етом хоро нько! Почему бьі нет?" і тд. На мене і Галагана ця сnрава зробила
икре вражіння. Я nрямо nитав "що за цим криється?" - він відnовів
сно,

удете

ухилюючись

єднатися

від суті

•..

з москалями? Це

Невже

це

в-nерше

все

означає:

дамо

гроші,

за n'ять років у нас

т~ка

коли

po-

не рахуючи окремих натяків, що москалі і 'чехи є найбільші "дру
я України••. Треба "nодумати". Ставка не на Чернова, а Мілюкова.? Це

on .,
но.

Большевицькі rазети багато займаються мною: nісля статті Щуnака
j"П олетарська Правда",2б.І.192бj знову І(ілий ряд доnисів з Праги nід
вою "'Наші' за кордоном", в яких на всі боки nотріnують мене.
19.ІІ.192б.

ить,
ти

Лист од Винниченка:

nише,

що Ісаєвич

як~сь

заходи ро

щоб йому nерешкодити "вияснити сітуацію на Україні";цеб-то ве

nереговори з большевиками;.
Лист од Кураха: З'їзд підбувся 14.ІІ.

С.-р.

волинські і радикали

лились в одну nартію nід назвою: У к р а ї н с ь к а
С о ц і я л і·т и ч н о - Р а д и к а л ь н а
П а р т і я. За назву с~-Р · голу
о
ло З2, nроти ?З, утрималось
Всього було 112 голосів. Коберсь. Ріnецький nровалилися з своїми вистуnами: їм на 3' ї зд :.і.. n::;:ю "гр у· ·
Ш nопала" не дали говорити, а всі їх заяви і nапери nер ед ано в Косію, головою котрої Кура.х і де наша більшість.
Пропозиція Коберсь
о і Ріnецького, щоб но ва nартія з ними ст в орила ~країнську Соцін
етичну Сnілку - nровалилась. Рішення Комісії буде npo сnівnрацю з

7.

м

и

nередрішене.

-------

~

-~-

- 22 На днях

буде докладний лист.

Приїде

Коберський виїздить відтіль на днях,

Курах в середині

березня.

Ріпецький в березні,

-

Курах

nіс

ля Ріnецького.

Отже

"Закордонний Комітет"

має такий баланс своєї

"знаменитої"

nраці: згубив Селянську Спілку, Rtіжн~роднє Соц.Бюро, волинських с.-р.,
Радикальну партію, нас і навіть половину свого складу.
22.ІІ.Понеділок. Сьогодні мав в Соц.Інституті
Шелухіним, показував договір Петлюри з Поляками.

цікаву розмову з

Майже сензаційне nовідомлення робив Т.Пасічник-Тарн .• JЛВ~k

раїни;, nитають на кого орієнтуватись:
чи Cjкoponaд.j?
Пасічник заявив

комnліментів.

чи ш;аповала;,

чи n;е~дюр~;,

Ждуть nеремін ... В імени "Легії укр.націонаJііётів)· ·
бажання їх nрацювати з нами і підтримувати нас. Маса

Здається щиро через несвідомість nолітичну~

Одвідали ми з Мандрикою nроф.Коваля в Черношицях.
нції спочити і nідлічитися. Багато говорили. Розnовів,

20.000

nоляків має

з Ук

фр.

Токаржевського.Коваль

на

"Тризуб"

вважає

і . утримання його,

Петлюру за

є

казував уж.е Х розділ

у "Вістях",

за

кордоном"

ftрокоповича і

мертву людину для політики:

єдиним живим кандидатом на nровідиицтво
"Наші

Він їде до Фра
що Петлюра од

"Пражський цент~;наш!;.
де

вже

По

посвячено

все Ковалеві, а мене там називають "Микита Юхимович АтенсьІ<ИЙ' 1 !
Заходили на 10-15 хвилин до Садовського - там застали стару й
молоду Туган-Барановську.
nазухою. Нев,хе це nравда,

Мабуть це правда,
ли,

свідчить

Дівчина в хатніх туфлях і з розхріст аною
що дівчина є любовницею у старого ласуна?

бо всі уnерто це твердять,

про якусь

синок Миша оженився

з жидівкою,

Пасічник обіцяn

27.ІІ.Субота.

"хатність"

мені

-

який ми

заста
що

її

листи

з

України.

зробив у Семінарі ;соц.Інст.; доклад про

польсько-петлюрівський договір.
Тільки петлюровець
на. Потім Григоріїв

а "тон'',

С'!'~ра розnові-ла,

яка на б рокіn старша за його.

принести

Шелухін

відносин.

О.
закликав

Ганебний договір.

Шелухін мав у~піх.

захищав договір і вистуnав проти Шелухі·нас;мене, Мандрику, Цурканова; до ' 'Народ

ні Каварнін, де мав nрийти Брушвіт по якійсь сnраві, про що вjн дзво
нив до нас. Про сnільні збори - москалів, чехів, українців і инших
соціялістів! Говорили взагалі багато, nили nиво і розійшлись пізніше
всіх - щось аж в 4 годині. Олюся чекала і боялась, щоб щось зо мною
не

сталось.

1.ІІІ.Понеділок.

Мав довгу розмову

з

Станиславським і

Зозупею

привода "суда". Вчора до мене прийшов Станіславський і розповів
хвилювання їх

з

nриводу

побачення.

Угода:

уневажнила

наші

12.ІІІ.
українці,

одержання nовісток.

вони відкликають "суд",

гострі

грузини,

вірмени,

за українців. Потім ходили на nиво
лянський розповідали анекдоти.

1917

Вийшла tІfloвa Україна".

горці

би..

"конях".
Музико. хвилює.

року.

Були чехи,

і

Я

ин.

говорив

"Кардінал". Айолло,

сталось

яка б

москалі,
n:po~_; ony

Чернов,

КС"'6и

Од Мандрики запрошення на чай 18.ІІІ.

Листи од Вдоnиченка, Балабанавої і ин.
Сьогодні ходив на карусель, дивитися,

чи на

ць сго

замітку,

кваліфікації.

відбулось свято революц11

білоруси,

В результаті

а ми містимо

з

npo

Вважається Україна.

як діти втішаються,

Хочеться якогось грому,

їздя

бороть-

- 23 1?

березня 1926,Середа. В санаторії на Плеші вмер ~.ю.дараrан.

Скінчивши свій страдницький шлях на чужині. Похорон в Празі в су~

ту,

19.ІІІ.

18.ІІІ! урочиста · академія nамяти Шевченка, улаштована Педаrоrичним
ститутом.

Я і т .~игоріїв
були - сьогодні на nринятті, у Масарика ;"чаЙ"/, У
ч рі, n1.сля чаю у :М:асари~а, ходили з ~ Айоллами nити •кардінал"-nиво.

н

Захаровна ;Айоллиха.с.~.;заnевн~лlІ;.що с•-д• Мазеnа± ин.їздили
рсель на rроші, одержанl. од Андр1я Л1вицькоrо з Варшави! Підтвер• . . Про MtlHдP.ИJ<Y nелика розмова, ··
.
. ~
_.
.
Я говорив, щоб · Айолло ~алаrодив евої неnоро
Ма.ндрикою. Він обіцяв.- Отже мир зробленQ. Н-.Як • . сказав Айовін nід вnливом Галагана. ·.
..
·'

, .

'"

'

3qщит

VIII.

2О.ІІІ.1926.·:· сі-бота. Похо~а~и т,Щрія '· ЮріЄв~ч~ да:Ра~авs. на ВіЛьшан
У кладовища, · недалеко ' крематоріЯ.

ПР9МОDnЯлй Білецький, · григ6рії : '

ндрика, Обідний, Цуркан. Я ні ·; бо ув.есь ~ час душили сльqзи .. Життя
сіре ~

_Падав

лаnатий сніr.

·

. ,. ·.·· · ·

. , ::

?S.III. Несnодівано · інціДент з л:і~овИм. Він, . оказуєт-Ь.с~, · бу~ ·~о~ом"

л rана в Українськім Комітет~:

с;nеціяіjьно стежив~ · що ·б . ГрИгоріїв ні

о не робив без відома його. ВийшЛа стичка з-з~ цоnьмьrи Удо~~ченко
дру;:сині на лікування.

Вqни ~rіре.во~ . рЬстановили дати доnомо~у,

але

тоn узнав од Косенка, що ніби . т9 ГрИГоріїв · говорив ще · до · nост~нови
о висилку Грошей nані Удовиченковій •. Значить сnрава була ''nер~дрі

ою кимсь де~ь~~. а його, Д.~това с~авлять . nеред. г9~овим фактом. Він,

ляв,

цього

не

хоче ·,

не

.бу,: й

хоче

ширмою

і

тд.

Це · він мені

У формі скарги на nрисутнього ту;< Же . · Григоріїв~,

ін має

все

ска

nри: .чім заявив,

вийти з Уnрави. Я заявив . . йому nротест . nрот~ йох:о nоведін-

' бо йому . відомо було npo n.haн : npaцi доnомогової нашому'робітництву
нції і т·n. Нарешті я ;3аявив,
маю. Він ображено вийШ<?в. ..

н

. щС?

цроти йоrо виходу . з _Уnрави

. -·

_

.

ні чо-

.

Дійсно, rалаrан . веде інтриrу. Всі . дрібниці nоказ:у-ю~.ь на це.

26 І ІІІ. були в-трьох у Д-ра - Г~р6и. я на nередодні nсрозумів.ся з йо
секр~тарем · , що . nрийду 26 .ІІІ. в · 5 · ~о~., але в цей день у ранці сек-

т р nодзвонив,

що міністр заnрошує нас усіх, цеб-то мене, · Гриrорії
Галаrана. У нас · сnрава була ·гот.ов·а. головна- Підкарnатська Русь,
ос'l'анній час ще збільш~л·ась . реnресія nроти українців і цими. дня
nільнено ~.нж~ю •.ко.~ларДа jякий · служив 5 лі'l'; · через те що він чужи

ць.

Прохали

за відновлення

nраці · колларда.

Вказали

на дуже

ворожу

оп rо.нди rаЗети '' ПодКар nас ке ГЛаси" ;,Чесько.ю мовою .с. 3 •/ nроти . ук
·нських еміrрантів, ; "русь·ких~'/УlііЯтсЬких, українських.С.3.;nоnів і
• , що кричать ніби · 'українЦі і комуністи - 'l'e сам~. Комуністи теnер
хоnили rа.слр ~'українізація Підкарnатської Руси" і користаються
в

· ·· .

х усnіхом. ·

думали,

:. .
.викор,ис·тає · 'і<уцьтурні

що_ уряд ЧСР

на Підкарnатті,

ц

· · . ·

а вони якось навnаки:

·

·

сили укр!' ~мі.rр'8;ції для

українцїв nереслідують,

аїніза.ція . все-Ж та.Rи шириться · і шИрить.ся ,, · і теnер ' коли вЗялись

rа.сло комуністи, то вони до' б'ються великого yc.z_
f ixy . в.. наР.оді.
ініотр вказав . на _ n·омилку всі~ї . ·nолітики "'',t;lM В тім, що .Чешськ.і .
•

..

І

•

,

.

.

І,

о

,

'

. ~ ·:

І•

'

nap-

І~
- 24тії nішли там з
що rоловне діло

~воєю акцією і
було вже давно

nокоnоли населення на дві rpynи. Казав,
вирішити, до якої нації належуть ру

сини - до русскіх чи до українців й вести відnовідну nолітику, а не
nу~кати самоnа~ населення, в якому бурхають ріжні стихії та nартій
на

аrітація.
Він обіцяв інтервеніювати npo сnраву Колларда і взагалі npo сnра
ву Підкарn.Ру~и, яка належить, як ре~орт, до Президії Міні~терської
Ради. Потім говорили npo дрібні сnрави.
nотім він розnовів, що виnадково він мав розмову з двома чеськи

ми соціолоtами, які йому казали, що чешські наукові круги д~ке цікав
ляться Інститутом Громадознавства, але не знають, що в йому робить
ся, і їм здається, що загальне ведення і техніка nраці Інститута не
nравильна. Він звертає нашу увагу на це і радить зацікавитись увага
ми чеських соціолоrів. Ці люде, що з ним говорили, дуже гарно до нас
особисто ставляться, вони не нелрихильники нашого діла. На всі мої

заnитання хто

це йому говрив і що конкретно

вони критикують,

він не

сказав. Одначе з фрази, що ГосnодарАкадемія знаходиться лід Загаль
ним доглядом аж двох міністерств - ясно, що вони хочуть, щоб чехи
мали близчий догляд і за Інститутом. Я говорив міністрові• що ми зна

ємо тільки одну хибу нашого Інституту,- що в йому ще нема чеше ь1сих
учених членами, хоч конкретно nроф. Блага і nроф. Халуnний дали свої
роботи для "Сусnільства". Але й досі чеш. учених нема в Інституті
через невиясненість грошового стану - ось вже лів-року як я марло
чекаю вирішення nитання npo видавництво, про учен. · стилендіятів,біб
ліотеку і тn. Що на мій nогляд опріч його, майже ніхто в міністерст

ві не цікавиться ~таном річей з Інститутом, якось байдужно і тл.
Інститут через те знаходиться в nідготовчій стадії, одкриття його
треба зробити nісля вияснення матеріяльної лідстави його істнування.
Мене ця розмова схвилювала, як ще один доказ незрозумілого для
нас методу чехів: вони не кажуть конкретно нічого, але за те гнучки
ми фразами хочуть суrrестіонувати вас, щоб ви приняли якесь бажане
для їх рішення, але без ясної заяви з їх боку. Два соціолоrи;які до
речі в Інституті не були, nостановки діла не знають; щось критикують
в nостановці діла, але що саме конкретно і в якому наnрямі · треба змі

-

нити

вони не

Велика

с

кажуть.
ух і

с

Догайдутесь,
т

ь

мовляв,

самі.

душевна якась.

Цікава фраза вирвалась у Др Гірси, що коли б він nішов з мініс
терства, то вся б оця еміrрантська культурна робота ляснула. Пр~га
дую собі, що казав місяць назад інтимно Брушвіт мені й Григоріїву:
що доведеться мовляв нам усім незабаром шукать собі иншого прис't' ::tно
вища,

бо тут

вже

rocnoдapi

косо дивляться.

Але в той день я був схвильований ще більш другим: в черговому
числі "Слованскеrо Пржегеду" , в статті др.Бенеша про славянську nолі
тику є лунк~ до України: вони чехи nід час війни вели акцію nроти
українського германофільства і крайніх українських сеnаратистів, бо
вони стояли за
к у л ь т у р н у
і
а д м і н і с т р а т и в н у
а в т о н о м і ю
У кр а ї
цьому, бо це мовляв сnравжня

раїнців з руськими.
вестимуть nолітику

з Росією,

н и
в рямцях Росії.
сnавянська nолітика.

І теnер стоять на
За nримирення ук

Ця стаття дуже отверто nоказує, що
м і ж д е р ж а в н о г о
л о р о

Польщею і Югославією,

чехи ведуть і
з у м і н н я

але не хочуть nанькатися з

"меншос

тями" в тих державах. Суворий реалізм! Видно, що скоро буде зміна nо
літики їх і що-до українців взагалі і еміrрантів з'окрема. Дрібні

факти:

в культурній комісії nри міністерстві два москалі:

Ляцкий на-

- 25 оекре~арем, і Туканевський, а з українців нікоrо • наші сnрави
nляє ~а.м Ляцкий! Далі "nорада" ходити на "чай" в рус.ресnублик.

окра~ичний Клюб; далі

•

т

Не

знаю,

небажання створити окремий бібліотечний

-

як ще воно

буде

з Славянським Інститутом:

с инакша мірка nрикладеться.
ЧСР.

Щось

може й там

зноситься на nерегляд станови

отів був на оьоrодні відбути рішучу розмову з Галаганом, щоб nо
ити канітель, але nочуваю себе не важно, бо Лчора до nізна засиді
кафе з Коллардом, Цурканом, Мандрикою а тому я nослав сьоrодповідомлення, що зустріч наша nідсовується.
оботи таке море, що я nросто руки ламаю в розnуці.
зав учора Мандрика наче б то
Подєбрадах орtанізовано

n

і

відкри

киnсь Громадський Комітет, якому ніби то й чехи дають nідмоrу. От
штука! Це цілком можливо. Діли і nануй- це таке "вічне nравило" ••.
треба нам аnокійно nрацювати над своїми сnравами. За нас ніхто не
бить нашої роботи.

-

Укр їнська сnрава росте

•

тт

~:е

це я знаю і це моя єдина втіха в сумному

кращі роки минули.

Нової України.

Ні злоба,

ні

Вже догоряє

серце,

н
nереможуть, хоч фізично можуть навіть
удемо триматиqя нашої віри в нашу nравду.

nисав статтю "Західна Україна''
кр

але розгоряється сон-

байдужість і сухість людська внутрішно

-

знищити

щось вроді nporpaмo n oгo nогляду

їноьку nолітику nід Польщею.

1.IV.1926.

Були на розмові
у Дра Гірси я, Григоріїв і Галаган.Зло
заяву nроти чешеької nолітики на Підкарnатській Русі. Довrо гово
Він зrодився, що nолітика на неnравильному шляху. Говорив, що
к
учені
д у ж е
цікавляться нашим Інститутом. Між иншим двоє
nоnnювались, що треба змінити де-що в наnрямі техніки nраці. Я зро

•

куди йдеться і nрисікався:
ми нав'язал~ стосунки
-nечері

ми

говорили

хто говорив,

в-трьох в ресторанчику

н очеnидно веде nодвійну лінію.

/

'

С

бота.

rоворив

•••

npo

наші

Він радив,

відносини.

Що-до nітова;інцідент

я заяnив, що демісію Літоnа nринято.
1сть обрано Шелухіна.

.IV.

що

з чешськими ученими.

Збори nредставників для

н заціи. Були: Шелухин, Білецький,
я 1 4 студенти від ріжних громад.

Га

з Григорі-

Було сnравді nринято,

·

а

заложення Союзу Українських

Григоріїв,

Вироций, Поnсуй,Цур

кола nише: 14.ІІІ. їх Шевченківський концерт відбувся на славу,
тлюрівці 21.ІІІ. nровалилися. 2б.ІІІ. D Омекурі буD з'їзд nредс
ик в робочих rромад. Вдовиченко вистуnив з nромовою, що єдиний
соціялізм, ліва українська демократія. З нами nовна солідарність.

-

9.IV.
пи

n

Др

Завазал говорив

оли укр.демократія не
оп

з Григоріївим у такому тоні:

nід вас ві-

кубанці, одходять с.-д., ви самі залишаєте~ь, ми не можемо nід~
ти окремої nартії, а якесь fб'єднання української демократії;
їм,

оно,

що

чехам,

знайде модусу для сnільної

nраці,

то· дове-

nриnинити укр.культурну nрацю.

"залякує".

Добре,

nриnиняйте!

Самі ведуть розnорошення

іrра.ції, а нам nроnонують творити об'єднання, які nони nотім і
дають. Мета ясна: знищити nолітичне значіння укр. еміrрації,щоб
олини руками забрала. Москва, теnерішня чи будуча. Др Завазал так

в и д и т

ь

українців,усіх,

що

надії на йоrо

не може бути.

- 26 -

11

ІІ

Петро Макаренко nроговорився на спільному засіданні правління і
ради Вид.Фонду про свої розмови з Др 3авазалом ..• Це мабуть сказило
остаточно Галагана •••

Я був у Пшібрамі,

10-11.IV.
явища.

Теорія

людських nотреб.

nільних наук;з

зробив виклади:
Класифікація

Теорія сусnільного

наук і

місце

в

ній сусн

окрема роль об'єктивизму і суб'єктивизму;.

Два дні nроминуло добре.

11.IV.
говорив

Сулятицький був в

про

-

акцію Бича

Подєбрадах у Безкровного,

Мак.

кубанську rрупу для сnільної

Вони

акції

будуть

з

нами.

Треба

буде

12.IV.

був у мене Пасічник-

що

тику боротьби

1?.IV.
з

голова

"об'єднанням".

Виnадково говорили з Літовим:

1

"Легії укр.націоналістіn".

роблять у Подєбрадах з'їзд,

петлюрівським

свою окрему

консолідуватись,

то навіть Галаган вже спекулює на нашій "ізоляці".
Poзnoriiдan,

Івасюка і ин.,

орrанізувати

він жаліє,

що сталося;

Галаган од його вимагав nодібного роду тактики;
з групи Галагана. Я не радив цього робити.
ся, а з Григоріївим вони миряться також.

щоб виробити так

Я о.nобрив їхній плян.

Літов

він має
nередо

сказаn,

що

намір вийти
мною вибачив

13 .JV.

В Інституті був nроф. Ян елавік, член культурної ком1с11
в Міністерстві 3ак.Сnрав. Цікаnшвся двома сnравами: Видавничи м ~он
дом і :Матеріялами до історії українського визвольного р;у-ху
Я _р r: .зпо

вів йому і про Інститут,

І

.

тики взагалі і культурної спіrшраці з чехами. Вражіння
добре.Раніш nідозрівалося, що Слаnік давав неnр ихильні

про
І.

.

дав наші видання і пояснИв напрям нз.r:юї

по

од р о змови
інформації

нашу працю. Він казав, що головна річ - Видавничий Фонд.
Приїздив Безкровний, з яким nідбули нараду в справі Сулятицького.

15.IV. nриходила делеrація від "ЛеІ'ії укр.націоналістів": Григо
рович, Тобилеnич за порадою, що їм робити на Подєбрадському Зборищі.
Цікаві хлопці. Вони за Соборну Україну, без холоnа і без пана. 3а
революцію, націю, державу.
Григоріїв інформував про свої "хожденія" і розмови: з Галаганом,
який

запевняє,

що

нічого

ПрОТИ нас ЯКОЇСЬ акції,

не

говорив у Міністерстві і

З П.МакареНКОМ

-

взагnлі.

не

веде

ЯКИЙ ВСе ГОВОрИТЬ ПрО СDОЇ

"образи" книж.Сулятицького, з Брушвітом, який інформував про акцію
приміщення еміrрантів у Франції.
Розпоnідали ріжні люде, наnр. про засідання Пражської філії Сел.

Спілки,

на якій nороже проти нас nистуnали Ріnецький і Багацький,

инші

нас.

за

Лист

Григоріїва до

дження Сел.Спілки в Союз
гнути,

а

не

1б.ІV.

хочуть

відбув

нас

1?.IV.

назвав Ріпецький

гідно

заснуnати

Він

про

можливість

єзуїтством:

хочуть

а

вход

нас

втя

заnросити.

довшу розмову з

оріанізації в Пшібрамі.
ня пляну:

Станісnавського

з

Красноносом про

охотою взявся все

полагодження

зробити для

нашої

здійснен

відділ УПСР в Пшібрамі.

nризначено підписати "Союз українських організацій".

Між иншим Завазал казав Григоріїву, що особливо мене
Матюшенко і бозна що на мене наrоnорює.
Григоріїв
Українському Комітеті так постаnиn діло,

n

ненавидить
що

предстаn-

- 27 Париж nризначено з голоnою Вдоnиченком, словом аби не Мико
о~ вів лінію, щоб не nриняти Волохсву »а лос~ду машинистки.

Українських Орrанізацій в ЧСР" лідлисали: Інститут Громс:доз
Видавничий Фонд, Український Комітет, Педагоrичний Інститут,
· я, Бжолярі і "Вільна Громада" з Пшібраму. Цікава канітель бу

'

Л д.

-

Інстит.

Білецький і Гармашів були ·лр~йшли з "інформацій

-

тою, щоб тільки виявити "вимоги" їх Професереької Ради ;усу
С1Іова "громадська" робота, бо лід цим можна 11 роз3rміти і nоліти
н nриnущення до Союзу "Нової України", . "Військоnо-Дем.Союзу",
о~тсько~ демократичної Громади"і"Щва Бжолярів";Шелухін;. Одначе
nриnерли в куток:
ики до Проф.Ради,

н

Зборах?

т

nника до

чи вони ~nоnноnажені, чи тільки технічні ле
яка в цілому nертрактує з нами
тоді чого її
Чи її умоnи ультиматипні? Що означає лосилка Пед.Інст.
·nодєбрадського Зборища, що , Dідбуnається сьогодні.

-

і Гармашів здали nозиції і нар~Шті nідnисали .

. V.

мав розмову з Станиславським 1 Зозулею, які nрийшли як ynoв
Hl. nід "тактичної" груnи УПСР ;в душ: Станислаnський, Зозуля,
ич, П9столовський, Роніс, Іваненко, Пасішник, Тижук;; nролону
устаноnити єдиний ес-ерівський фронт; забути неnорозуміння; лік
ти nчинки окремих т.т. шляхом товариського арбитражу. Вони хо
nотягти за собою і більшість груnи "Зак. Ком. ••, де є nротивники
уміння - Па.лиnода, Тимченко, Ріnецький, Скидан, TR D Подєбрадах
нко, Коберський, Сакало.
, наш Комітет згодився на це.
ІV.Понеділок.

Був в Соц.Інституті

-

багато людей.

Відбулась ро

~~з~ітовим і Галаганом. Умовились зійтись на другий день.Не зій

n
)

•

У nечері

-

nрезидія.

Мандрика безсовісно

вистуnив nроти Григор.

сіwник і Григорович розnоDід ~ ли npo Подєбрсrдське дійство: Об'єд
там не сталось. Вибрали Тимч.І\омітет: Бич, Горба.чеnський, Іва

кий,Ніжанкіnський,
о у іння

з

нами

Гловінський,

для

•IV. nідлисали з білоруськими с.-р.
дулось Засідання Вид.Фонду - за

•IV.

назрівання важних nодій в Польщі і

журналу

•

Сидю дома цілий день.

ти разом

з

rpyny

наради і

договір дружби і сnівnраці.
рік і лікn.Комісія.

1925

npo

DJ лише

идання

скликання слідуючої

.

Зозулею

ze:na.t:

Заходив Станіслаnськ:ий

на розмову,

радитись~

хочуть

-

грошей

хоче

розnустити

заnтра
свою

•••

чну
за
нездатністю nеревести тактичні задачі.
боп уже офіціяльно смєновєхнувся.
nи хаnка nоладає n немилость: на його роль будуть стаnити Грабова.

'

ОумнсDич думає їхати на Волинь шукати роботи,
но. У краї ну •

а відтіль "нелеrаль

•IV.

На Московск. ВЦ:ИК,ові велика дебата московсько-українська.
о ило nражіння скрізь і на чехів.
о галоnної болі набалакався з людьми. Листи залиnають мене і тону

•

Сьоrодні їдемо
борах.

n

Подєбради, щоб заnтра Ьистулити на Першомайсь-

·

сз місяць Конференція Міжнар.Соціял.

Бюро в Парижі. Їхати мабут h

- 28 ЗО.ІV.

у вечері

виїхали

до Подєбрад.

1.V. мав н виклад на nервомайських зборах на тему "Радянська Україна
r-мй". Було більш
душ. Мав успіх. Григоріїв і Мандрика nриїхали
як раз коли я скінчив виклад. Загалом наші збори nройшли з великим
усnіхом.
Наnередодні т.т. умовлвлись з чешськими с.-д. про сnільний ло хід. Раніш чешські с.-дем. самі запрохували, але у-вечері ЗО.ІV.
сказали, що вони раніш умовились з укр.с.-дем. і с.-р. ;отщеnенцями;,
котрі як узнали, що запрошується і нашу орrанізацію nоставили чехам

90

ультимативно: "або ми, або вони";цеб-то ми;. Чехам nрийшлось ніякові
ти. Не знали що й робити. Наші т.т. відмовились від nоходу. І що-ж?
На наших зборах було більш 90 осіб, а на с.-д. і с.-р. отщеnенців
не більше ЗО ;"викладали" Шрамченко і Феденко; а в лоході з жінками
і дітьми їх всіх було ••.• 27 осіб. Провалились вони.
Ми по обіді мали товаришські сходини в готелі Рочека: інформуnали

про nлани петлюрівщини. На другий день сnільний товари.шський обід
особи; і фотографування на згадку npo милу зустріч. 3 нами було
і nо дружж я Ейхельманів.

;24

2.V.

nриїхали

З.V.

Вчора

nізно

в

ночі до

од Миколи лист:

дому.

відмовляється

від nраці~

побачивши в приз

наЧенні Удовиченка своє усунення. Неnриємна ситуац1я,
Григоріїв.
ти

з

Доведеться якось лагодити,

я не

але це втяв

знаю як.

Що його роби

деструкційною роботою.

б.V.

Четве~.

Були Станіславський і

СnіЛкИ-не-прийдуть < : на розмову,
відь

листом.

8.V.

Відбулись

рали мене.

збори Союзу Укр.

До Президії
і

9. V.

Сьогодні

Неділя.

сам

хижаки,
її

а ми

бачити

чути,

Ярему.

залишились

що від Селян.

займе Білецький.

на

чергове

-

за нею,

за Україно~.
nо-надобличчям

Довибори

засідання.

музика

Як ми ограбовані!

як вітер тече

Головою Союзу об

Для Педагоrичного Інституту

був у "Стандарді"

красою.

лишень тужеме
і

Сповістили,

Організацій в ЧСР.

Очевидно його

застуnників

нИЛо-ёёрЦё-За щастям і

Зозуля.

а від Закорд.Комітету дадуть відпо

Галагана і

зарезервували одно місце.
инших членів

ся

але

rралг, добре

і

Все у нас забрали
Страшенно

бажаєть

і

треться

солодко

об його.

12.V.

Середа.

Сьогодні радились про

кнИЖок:-Фонд-вийде

ці

з

"Академичним Комітетом".

скаржилась на те,

виставочний комітет українських

з того понижуючого становища,

D яке noпaD у еліль

Приходила пані Туган-Бараноnс rка

що син Садовського хоче

отняти у "Люсі"

і

перстень

з

бриліянтом, nодаровиний Люсі Миколою Карnовичем. Син Садоnськ~го ро
бить це на вимогу своєї коханки, був. жінки Черкасенко.! Отже, я чо мусь маю "розглядати" цю сnраву.

Стешко росnоnідав,

що nані Лідфорс

"nадала в обморок"

не. засідан

ні Музично-Педаr. Відділу, коли їй сказали, що nереведуть її до кла
су діріrснтської, а "солосnів" закриють через відмову слухати її.
Скандал! Стешко прохаn, щоб я з нею пого Бор ив.
Побутові

м алюнки,

fіКИХ

не

вигадаєш.

- 29•

Ч тве~. В-ранці

одержано

npo

вістку

вистуn Пілсудськоrо.

Пере

-ётаnёа':'Отворено вже новий ;у--ряд з "npaвoro крила півиці";Бе.ртель
олення "L• за nрезидента сnравляється Ратай. Пілсудський - воє
ніс-rр. Оьоrодня у вечірніх газетах - Пілсудський зрікається
ти свою

P'

кандидатуру в

nрезиденти.

В Познані

cnpo-

орrанізується

Шеnтицький і инші;.

ав довrу розмову з Др г.;мабуть Гірсою.с.з.;."Од nеревороту

виграєте тільки ви,

D

українці,- ~казав він. Еоротьба внутрішня

тялсна і важка. Злотиі од nеревороту не nоnравиться. Що зріка
Пілсудський од Президенства - це єдине розумне з усього того,
JІ робив взагалі. Переворот - діло nогане•: Питаю: - з держаnноІоrо боку чи соціяльно-nолітичного?
- 3 тоrо й другого. Всяке
н
nовстання українців буде rtохороном усіх їх надій. Без nовста
ни можуть

здобути

більше,

rолоnне

.n.с. не серйозна і несолідна.
го ми гомоніли npo Польщу і сов.

що Росія:

n

на сел.-радах

96%

школу і

Україну.

безnартійних,

самоnрядуnання.

"Сов.Україна

в районах

зоlЗсім

як

64%,

центрі, то ви й одержите те, що треба - комуністи ук
будуть з українським народом - це важно, -сказав він.

1 буде

І<і
ії в Польщі видно не nодобаютьса міністрові. На довгі роки ле
от nідриnає міжнароднє становище Польщі.
озnсnів про Союз Українських Організацій в ЧСР і умовився
ну розмови Президії Союзу з ним. Про Педаг. Інститут: nорозумі

npo

Лакомим і

Завазалом ;все

з-за тоrо,

що вон~ хочуть 4-й рік,

а

буде істор.-філолоr. факультет.
о Інстит. Громадознавства треба умовитись з Адольфом Черни·м
ським Інститутом, бо инакше вся сnрава сnиниться через рік. Тре
теnер Соціологічний Інститут звязати з Славянським Інст. Неза
Видаnничому Фондові буде nризначено кошти. Міністр висловився
коли, що їх може не доведеться за криn ати, коли складеться добре

-

л щі

мо,~ть же й туди nерейти!

-

дно ,

що

вся

еміrрація дуже

Уніnерситет тут взагалі неnотріб-

їм осточортіла.

Він nислоnиnсь

тnердо,

К D.ЇНСЬКа еміtрація
ости у їх велике.

значноr ЩО вражіННЯ Dід зросту украЇНСЬКОЇ

~ Виnущено

з

•

о

1j4

т.Кураха

3-ї

Рд/ убив

rод.

• - 10

літ

"мстив"
з

тюрми.

На.nис·ав,

щоб я nечекаn nриїзду

•

D nарижі жид Самійло Шварцбарт;чи Шварцбад,

Петлюру.

д начеб-то

·

Звістка вразила

Петлюрі

за жидівсЬкі nогроми на Україні

дня смерти Франка

-D гу nзяла смерть Петлюри •

-

•С;убота . На Слаnянському остроnі
- -nетЛюрою. Я nромовляn, даючи

.чи

всіх українціR.

на еміrрації nройшло не

була nанахида і

.

nомітно:

"жалібна ака.де

відnовідну кnалі~!)іІ<ацію в чинкові

nиків . Це їх діло. Оnріч того вказував, чомй ми розійшлись з
ою і яке його місце D історії української революційно-nизвольстьби .

·

Лодєбрадах зборіn для вшанування nам'яти Петлюри nоліція не доз
л
А в Празі я на nрохання Комітету у Д-ра Гірси добився дозволу.

•

І І

- 30 Народу було на наших зборах баг а то: більше 1000 душ. "Комітет"
складався з предетаnників "53
орІ' о. нізацій 11 • Головуnав проф.А.Яковлів
заступав Др М.Мандрика при секретарі Григоровичу.
Гнусна виступали: Лотоцький, що об'явив, ніби Петлюру вже застулиn

Андрій Ліnицький;"Голова Ради Міністрів";.
чав,

аж діти

плакали,

а люди

виходили

з

Безпалко якось гидотна

залі

і

казали

кри

до розпорядчи

ків "видіть отого ••• " Говорив ще М.Славинський- слабо, Олександер
Шаnовал - слабо і инші. Мою промову дуже хвалять за "прD..nду і щирість"
;а

•

що

головного і не помітили;
А на душі у мене дуже погано.
Незорганізовані люде не можуть вести боротьбу за визволення, а ті,
активно вилазять на перед-гинуть. Політика без моро.льних основ

не

може

-

задовольнити

Чехи,

напр.,

них міркувань!

нас

nорядну

людину.

ненавидять,

а чому вони доnомагають?

3

політич

Це й викликає у тонкоорrанізованих морально людей ве

лике внутрішнє обурення. Холодне призирства чехів, їх воро;:сіст ь до
визволення України безсумнівні, але
"доnомогу еміrрації" дають.

.••

Щоб швидче знищить її моральну спайку і відпорність. Так хочеться ме
ні все покинути - Соціолоrічний Інститут тако - ж! Треба шукати шля
ху, а куди? Нема куди.
Гидке вражіння роблять большевицькі газети: українці, які в їх
nишуть

підліші

московських

большевиків.

§~У±~ Балакав

з Лакомим про Педаrоr.Інститут.

z~Y!~ Балакав

з Адольфом Черні про Соц.

8.VI.

приїхав т.Курах з

В-рD..нці

Інститут.

Галичини

і

ми два дні радили

вамИ-в Польщі. Приняли погляд на завдання Західних Земель.
за

повне

9.VI.

пи:зволення.

Кантак

з

над сnра

Боротьба

соціяліст ам и-радикала м и установлюється.

ввечері М~ихайло Стеnанопич ;курах. с .з.; виїха в

назад.

1Q~Y~~-~~!E~E~ Сьо:одні мої іменини пройшли nід.орr~~ізаційни~ шум:
нарада nол~тичних ~ громадсько-культурних орrан~зац~и D сnрав~ утво
рення "центру". Було Зб орrанізацій. Були якісь nоважні дебати. Виб
рали Комітет: 2 с.-р., 2 с.-д., 2 леrисти, 2 від студентіn. Особи
будуть визначені nізніш. Р-деки ;Радикальні демократи, колись Соц.
федералісти, nаршаnці.С.з.; морально і nолітично nобиті.

Я nриїхав
год.

Довго

ми

з Олюсею до Соц.Інституту,
чекали

кінця

зборів,

Нарешті збори ті розійшлись,
ніби-то на мої

"іменини".

ка, Довгаль, Л.Клименко

-

3

де

куди nрохали т.т.

була

а ми і легісти

більшість

і

зійшлись в

наших nромовляли т.т.

з легистіІЗ Пасішник,

5 1;2

на

наших т.т.

залі

"Опера",

Григоріїв,

Григоропич,

Мз.ндри

Загрипний

і другий Па.сішник.
Багато гапорили "лестного" і тп. Я також в кінці
nромопляn і розnопідаn rенезу витворення світогляду.
Телеrра.ма. під Ляфона про ni зу. Післязавтра nиїздю,ю до Парижу.

-

Завтра збираємось. Недарма nоnрацювали на еміrрації
видно вже
лідки. Сьогодні ми nеремогли nольських яничарів. Так одноглосно

дять наші,

що були на зборах. Романтизм реDолюційної молодіжі

нашим усnіхом, але
В цьому я леnний і
нашого

нас
тпер

не

є

на. цьоlАУ rрунті виросте їхня nолітична свідомість.
це історично буде nостуnом D nоріnнанні з неуцтnом

часу.

1g~Y!.:. nиїха.ли

з Праги до Па.рижу.

Топариші nроnожа.ли.

В Пnрижі

зустрі

З1

кол~,

•

Стасів,

До Парижу nриїхали

--обрий.

r

Удовиченко

-

.

добре.

Людей майже нема.

Було

сонце.

Цілий день

В готелі нас троє:

блукали.

Нас

ми і Штайнберr. Зав

иїде мабуть Микола.
обіді 1З.VІ. вже був на нараді Секретаріяту Міжнароднього Соц
І<онференцію nеренесено на 26. VI. Тоді nриїдуть Лібкнехт · і бун
Наради не цікавлять.

•

•

Окремо розмовляв

з

Балабановою.

Були у-вечері у Вдовиченків.
ули

Мав

.

на

Вона хвора лежить.

чаю у n.Ляфон.

довгу розмову

з

Др Донським

Конференція Міжнарод.Соц.Бюро.
вручив

До

Життя тяжке.

меморандум

з

•
Тема "об'єднання".

Я сказав nро

nроrрамою.

обід у Меера редагували

?

текст

відозви.

L~ до
год. читав лекцію в Українській Громаді у Франції
'нський визвольний рух і треrедія Петлюри" з усnіхом.
чері обід уЛяфона і засідання до 12 год.ночі

про

•

•

Понеділок.

У Балабансвої "Літературне засідання": Штейнберr
Балабанева ія-вірші.

--свою драму "Терновий шлях",

•

Сnільна нарада:
--nольщі

•

я,

Балабанова,

Продовження розмов

з Альтером.

•

,..

ШтейР.берr,

Алтер,

про стан рі

на Монтмарті.

Лекція

'"............. , тер

в Українській Громаді:

його на У~раїні.

Установчі

Село і

місто,

як соціяльне

явище

..

Збори Українсьkого Робітничого Союзу.

Головою обрано

нка.

:.

Разом вечеряли з Удович.~~ком.
Заложено Наукову Комісію Соціологічного Інституту.

•

У вечері nили nиво з ніг6ди 5-ліття УГК.

:.

Виїхали

з Парижу на Прагу .. Вечером nрибули . до Праги •

•т •. ffіндрика

докладно

інформував

мене

про

стан

сnрав.

і ної все-ж таки nухлі цілий тиждень. Завтра лежу цілий день
лишу листи. На душі сумно якось і безвиглЯдне.
Засідання Дирекції Соціолоr.Інституту і Партійного Комітету.

-

З2

-

На nартійному комітеті дебата про Григоріїва:
Довгаль різко

Мандрика, Коритник,

вистуnили проти Григоріївавсnраві

"Українського Комітету" і

тn.

Коритник

"Нової України",

грозив розколом орrанізації

і тп. Довгаль кваліфікував "понижуючим" союз з фашистами;?!; і тп,
Тяглось до 12 год.ноRі. Я мусів гостро полемізувати з Мандрикою.

12~У!!~ Засідання nродовжувалось. Мій доклад про Париж і тп.

19.VII.

Приходив т.Кулик~вський і розповідав про розмову з Мандрикою.

20.VII.

Був у мене

ПИвовИЖна річ. Тося nоїх~ав Париж. Засідання Дирекції Соц.Інституту.
Білецький.

Говорив

про

увІйШов у Директорію УНР з Лівицьким А.
Од про(!?.Візе

Комітету"

21.VII.

заnрошення

на

конrрес

те,

щоб я рятував і

...

щоб

і Прокоnовичем. Приходив Ковал

німецьких соціолоrів.

Од

"Акад.

запрошення на Укр.Науковий З'їзд.

Був у мене Семен Враціян,

голова уряду Вірменської ресnублі

ки-І-ЛІдер nартії Дашнакцютюн.

Говорили три години і установили ОД -

наковість

завдання

погляду на визвольні

народів,

nоневолених Москвою.

Надумали навіть видавати
леми Сходу Європи.

збірник російською мовою про

2З.VІІ.

до Подєбрад:"Місто

Виїхав

на лекції

ЯвИЩе-І його характер на Україні".

і

село

національні

nроб

як соціолоrічне

Читав по три години

-~ сьогодні і

в

суботу.
У вечері засідання місцевого одділу УПСР: знову цілий вечір
Григоріїва. Особливо різко виступали Гр.Клименко, Тося, розумно
і nочасти Білоус.

25.VII.

Продовження засідання УПСР.Говорив розумно Залевський.

моЇЙ-nозиції:

Кошель,

Залевський,

Олюця nередала nізно
Батько й мати nомерли ще

Білоус, Панченко

-

про
Ко-ль

На

nасивно Довгаль.

в ночі лист від Дороша ;брата з України.с.з.;
три роки назад j192З р. nід час голоду.с.з.;

Приходив Лорченко і розповідав про рейд в Педагоr.Інстит. і "умов
ляв", щоб я згодився увійти в Педаr.Інститут для читання соціолоrії!
ЗО.VІІ.

Приїздив П.Красноніс

рот~'на-Україну''.

з Пшібраму,

з

Брошюра ласкудна і дурна.

і разом цінізм В-ка:

доводить,

що тільки

брошюрою Винниченка

"Пово

Дивне політичне убожество
м

е

т

и

зміняти не

мож

на, а
т а к т и к у
міняти можна всяко ;їзуїцтво "мета оправдує
засоби" і аморалізм в політиці;, що влада на Уr<раїні не окупаціна!
Що треба їхати "рятувати" од капіталізму і реакції. А хто заводить
це все, про те мовчить. Треба nриймати "факт" большев. диктатури.Ком
nроміс. Не розуміє, що цим
оnравдується І<омпроміс і що-до буржуазії,
де її диктатура є фактом. Безконечно глупа брошюра! Все nояснюється
його феноменальним цінізмом і зарозумілістю.
Я відрадив хлопцям друкувати цю ганебну писанину. Красноніс пої
хав з заявою, що він зробить все, щоб "Вільна Громада" не
. друкувала
цього

блягузкання.

З1.VІІ. Був Мандрика і сказав, що на Партійній Кон~ еренції "нічого не
ГоворИтиме", бо вже й так про його говорять;!;, що він веде демаrоrію.
Очевидно, ті кому я це сказав, nередали йому. Я нічого не сказав йому.
Хай трохи

критично

nодумає

про

тактику.

~!!!~~Приїхав Григоріrв:

. sз. -

говорили сьоrодн~ і будемо

завтра.

і ?.VIII. Читав у Соц.!нституті ле~ції ~а тему село й місто. У ве
-рІ-?~VІ!І. nісля·лекції були в Лідовем домовє: слухали музику і rо
оніли

-

Григоріїв,

Клименко,

Цуркані~,

Захвалинський, Мезенцев

•

• VIII. nриїхала Балабанева і Петруу:ііі. ·вечір nровели у нас і на Лет
:-nётруччі дуже милий 'і талановитий . чол9вік.

Засідання Ради Союзу Українських Орrанізацій в ЧСР. Постановили
ислати делегата в Америку. Домагались, щоб я їхав. Не хочу. Від
од. в Соц.Інституті були Балабанева і Петруччі. Після того засідання
раійного Комітету. Була rаряча діскусія. Мусів я зтримувати Мандри
котрий "закусив уділа
nроти Гриrоріrва.

2-4

'

.,

10.VIII.

Продов~алось

засідання ларт.Комітету до

обіду. Постановили

оіу-1країну" nерен~сти до Подєбрад. Утворюється видавниче Т-во "Біль
Сnілка••.

Намітили nлан

засідання У.Ираїнського

Комітету і nісля

біда nровели йоrо добре. Я головував і 'швидко вів · засідання. Галаrан
Чернуха радились nеред зборами Укр.Ком. з Айолпом. Чер~ nісля
сідання украв заnисочки, ло яких велось голосування, щоб очевидно
ревірити хто за кого rолосував.
Шnіонську школу Галагана видно. У
чері nродовжували nарт.Комітет.
nриводу статті у "Револ.Россіи"

3

о Ліl'у Націй Сходу ЄвроnИ" nостановили nідтримувати цей лозунr.

1-12.VIII.

~----------·-

-14.VIII.

Був

дома.

Були :в Клановцях.

З Пшібраму nишуть,

що

брашюрку В-ка:

овороі-на Україну"будуть видавати, але фірми "Вільна Громада"

не

оставлять. Ніби Красноніс казав, що вони хочуть nідтримати В-ка, що
они nоділяють nогляди йоrо на nоворот, а що я nроти брошюри тому,що
терnлю В-ка. Треба буде
nробрати молодих nолітиканів.

~У!!!~ виїхав в Клановці.
О.ІХ.

Була делегація студентів · у мене:
nЬЧйнська в . сnравах, Пед.Інституту.
,. .

Гомзін, Шлендик, Лотоцький,

1~!!~ Приїздив Білецький в сnраві Пед.Інституту •

• ІХ.

Приїздив Лорченко в . ~nраві Пед.Інституту.

--nрИїхав Матчак.
З Парижу nовідомив Мирослав Січинський,
х

що хоче

nриїхати для

ловаж

розмов.

Григоріїв nрислав зі Львов · з 5.ІХ.

листа: з . сенсаційними :відомостя.!.!.

z українські,

білоруські . та кавказські комуністи відбули конферен
боротьба з . централізаціє ю Москви, створення нових СССР:

ю - мета:
;Україна-Білорусь-Литва, 2;Кавказький СССР. До Львова nриїздив нар
мфін - українець ;полозів, бувший боротьбіст.сз.; длs nереговорів
о nоворот еміl'рації, створ~ння коаліційного уряду
місць соція
стам/;

rоворилось

ушев'<" ького в

npo

j1j4

нашу груnу.

На обрії

кандидатури Винниченка і

голови уряду . . в · · нашій · орrанізації е;

Сло во м, лист сенсаційний.
Біл ~ цький казав, що-йому думають

большевики

большевицький аrент.

заnроnонувати nоворот.

--

- 34 Брошурка В-ка "Поворот на Україну" друкується у Львові "дзвоном".
Мир.Січинський у Женеві: через якийсь час nриїде сюди.
Др Халуnний nрислав дуже nрихильну оцінку ІІ т. "Сусnільства".
15.ІХ. Повернулись з Клановець.

----вийшов "Український Робітник" ч. 1.
В "Новій Україні" я вмістив замітІ<у
ва окуnація;

а через

те

npo

ер-деки вистуnили

з

nетлюрівсьІ<ий "уряд";Но
об'єднання.

Туди їм і

до

роrа.

Шимозович,
КИїва.

17.ІХ.

з

я~<им Гриrоріїв розмовляв у Львові•

На улиці ПирхавІ<а нагнав Балаша і

сказав:

ІдІтЬ-і слухайте, що я вам скажу

-

нову звернутись

вертавсея

до

Шаnовала,

щоб

"не

вже

nереїхав

до

оглядайтесь,

в совітській місії винесено nоста
на Україну з

своїми

людь

ми. Передайте це йому. А ЯR не схоче, тоді візьмемось за инші сnособи.
Але знайте: Ви мене не бачили і од мене нічого не чули".
Балаш каже, що задавав nитання, але той не відnовідав. Балаш заг
розив йому за "инші сnособи".
Од Ольги :Н:обилянсьJ<ої . одержано ру~<оnис "Аnостол черні". Друкуємо

в

"Новій Україні".

3

Пари~~ одержано статтю ДобІ<овського,
сnраві Петлюра
nогроми.

__ __ _ 3 Польщі

,...
18.ІХ.

що

вистуnає

nроти жидів

в

-

nриїхав Григоріїв. Його звіт заnисано окремо.

20.ІХ. Приїхав М.СічинсьІ<ий. Вчора nриїхала його мати і три дні жила
у-нас: Потім вони nереїхали до Клановець.
"Дні" надрукували nроти мене, Григоріїва і т.т. статтю. В цій cnpa
ві

горорив

мають

25.ІХ.

-------

з Г.Шрейдером,

гостро

який обурений статейкою і

кrоке,

що вони ду

реаrувати.

Григоріїв робив доJ<лад в Соціолоr.

Інституті.

~§~!!~ Григоріїв робив доклад в Подєбрадах,
12.Х.
Місцева хроніJ<а:
рама-аходу Євроnи".

в нашій груnі УПСР.

В.Гуревич nрочитав леІ<цію "Національна nроr

1~~!~- діскусія тягнеться:

в n'ятницю 22.х.

nромовлятиму мабуть і я.

14.Х.
Відбулось засідання Президії Союзу УкраїнсьІ<их Орtанізацій в
ЧаР7-Еув і Січинський. Постановлено, щоб мені таJ<и їхати до Америки.
Від Дороша;брата.с.з.; оДержав листа, ли:ше, що в Освітських ор
rанах було надруІ<овано фотоrрафію nарижської конференції, де був і я.
Чернов-Гуревич nрохали на 23.Х. зустрічі nриватно з нами,
на те
ми національні nроблеми московсько-укрансьJ<і.

21.Х~ nовідомив, що коли роз'їздилась nублика з останньої ;другої дис~
nро-нац.оnраву, 1З.Х.; то у вагоні т.3ахвалинський мимоволі nочув та
ку розмови
між Черновим і Г.Шрейдером і третім молодим;мабуть син
Шрейдера;:

Шрейдер

-ну,

что-ж

все

идет

хорошо,

начало

не

nлохоє,

вот

только вь~стуnленіе Мандрь~ки внесло дисонанс. Чернов - ну, что ето
ничего. Ето rоворит моледое nодебрадское гнездо, а мь~ надеемся на
'~- м~нярик tз

- 35 т рших,

мь~ их хорошо

знаем

-

мь1 их nоведем

за собой на nоводку.-

nі йшла розмова npo національну справу. Чернов сказав: -что-же боль
' большевики У1.Се разрешили національньій вопрос, хорошо разрешили,

то

так

и

оотанетоя.-

Тов.Захвилиноький обіцяв підтвердити це nри свідках і листом.

~~~ Чернов і Маневетов через Григоріїва заnрохали на тіонішу, довіочну розмову

на тему про

контакт і

співnрацю,

з

огляду на те,

що

на

скусії тези Гуревича знайшли одобрения всіх nредставників національ.
yn і nартії. Нарада відбулась в nомешкані Рус.Историч.Архиву ;вен
rова
Були: москалі: Чернов, Гуревич, Мансветов, українці: я,
игоріїв, Мандрика, Січинський, білоруси: Кричевський і Гриб. Голо

17;.

ував Чернов,

секретарював

Гриб.

Гуревич nояснив мету зібрання: з огляду на nогодження публичне з
ого тезами слід якось гармонізувати nрацю, тим більше що большевиц)
криза вимагає від усіх уваги і nідготовки. Щоб ооціялісти були го
ові до великих змін, щоб ініціятиви не зrубили і тn. Він вnрочім nе
имист і тд. Він nроnонує:
а - обговорити nлатформу сnівпраці,
б - nитання npo утворення орrанізаційного осередку,
в

-

r -

no

инших осередках,

Мо~е створити Ліrу,

видавати інформ. листок,

д-- міжнародна акція ширшого
національній справі?

змі~ту

no

е

-

np.

повести камnанію
хія, Польща і тд.,

ін@ормувати nолітичних діячів,

-

Франція,

скликати

Америка,

Че

nотім збірник,

соціял.

кон ф еренцію

і навіть державних?

Кричевський nісля цього на всіх парах почав говорити nро 11 давню

и

ію'', що він й весною з ними про це говорив. Ві н радий, треба твори
"центр". З'їзд не тільки со~ялістичний, але й з 11 демократами", "го

ос всієї

еміrрації",

з тиждень,

онт"

може

бути,

що

"Росія -· страна чудес 11

і т.n.

дурниці.

Після цього

Боже,

говорив ;тут

nроти "демократів",

тільки

большевики
,

11

вnадуть

через

год,

на.до єдиную програму, єдиний

че

який він хуторянин!
проnущено,

соціялісти.

бговорити теоретично-nроrрамово.
Чернов почав говорити
те, що

npo

хто

В

вони

саме

говорив.с.з.;,

гостро

засаді nункти ГУJ:)евича треба.
вже

вели розмови

з

чехами,

кі раді; незабаром його виклад в тісному колі чешських соц.-дем. і
н р. соц •• Треба "нам всем" вистуnити "єдиним фронтом" щоб чехи ба чи ··
nи єдність і тд., тоді ми їх втягнемо в нашу сnраву, а їхня nоміч "не
ільки моральна" буде велика і щира. Правда, вони;людина близька
до
сарика; казала: треба ставити nросто - Сnолучені Штати Східньої Є D 
оnи11.

;словом,
кого

видно,

ока акцію

npo

що

Чернов

з

чехами

велику Росію,

яку

nеде якусь

nриховану від людсь

створити треба

не

nрямою

атако ю ,

обходним маршем через "самостій:ні республіки". Добре, ми ще nодиви
ось т.ЧерновІ;.
Я nідкреслив у своїй заяnі, що "осередок" створиться
п і с л я
и
на
о о ці я л і сти ч ні й
конференції.
П р И

О

D

і

n

Д К а х,

у б Л И

І І н т е р н а ц і о н а л у
ц і

а л і

с

т

и

ч

н о

г о

і

Б ю р о

Ч

Н о,

n

р

И

у Ч а О

М і ж н а р о д н ь о

Т

г о

И

С о

-

!

Мансnєтов nідходив "більш nрактично~ треба технічну конісію для
nереведення в життя отих лекцій, зборів то-що~ Він і ще один їх тов.
вже nибрані нц це", вже говорили з чехами ітn.

---------

-

- Зб ;задумали таки вони цілий планчиk!j

Чернов висловивсь, що мовляв,

вони своїми виступами вже заняли

увагу еміrрації, яка живе тепер їхніми виступами!
Григоріїв цілком nриєднався. Мандрика також. Мандрика nробрав Гу

ревича за його "вибрик" в кінцевій nромові на диспуті, що, мовляв,
Мандрика "новий український діяч", тепер не може з нами сидіти, а ще
недавно і

ній,

оидів,

нов рішуче

сказав.
це

і

співnрацював

але господарській.
не

хотів,

щоб

про

Січинський мовчав і

зібрання,
Слід~оче

з

нами

Так за це його
це

все

в

одній установі,

не

політич

і nробрав Мандрика тепер.

говорилось.

записував.

Але

це

добреt

Я його умисне

щоб він бачив і чув, що діялось
зібрання в понеділок 1.ХІ.

і

Чер

що М-ка

запрохав на

говорилось.

Січинський від'їздить у суботу 29.х.
Саме головне: пустити всю сnраву на міжнародній rрунт,
тич ну кон~)еренцію!

29.Х.

Це

буде

nідтримка

Засідання партійного комітету,

тим,

що

на соціялі с
на Україні.

борються

був Січинський.

Вирішували про

ДаЛЬШе відношення до Національно-Політичного Об'єднання:

nринято мою

резолюцію - не входити в його і на збори б.ХІ. не йти . Потім ми вече
ряли. Січинський, як виходили вже, зомлів, мабуть з непривички до го
рілки й пива.

~2~~~ Довr~uрозмо~!. мали з Гуревичем ;я і Григоріїв; про внутрішній
стан в їхн1и nарт11 і про їх відношення до чехів. ~їх розлад: пари
жська груnа явно йде буржуазно-націоналістичним шляхом."Земгорівці"
своїм і "Волеросійці" своїм - все з-за хуторських економічних інтере
сів. Делеrація ;чернов-Шрейдер-Гуревич + Сталинський-Сухомлин-Слоним;
представляє
і

розколину.

Постиікав

хитається

сюди-туди

п~ралізує

тих

других.

Група Чернова опирається на підтримку ц.к.
з

і

і хоче

викинути

баласт

делеrації.

Брутвіт і Рабінович

з Керенським.

"Волеросійці 11

починали нишком

від делеrації порозуміватися з Керенським.
Про чехів висловлювався обережно. Орієнтація на Масарика . Про
спільні побачення з чехами виразно відхилив: чехи не будуть отnерто
говорити.

Хитрун і гнучкий.
Приходив Сергій Ган. Каже, що в його nочинається, як в Бодуноnої:
божеволіє. Думка не сходить: як захворає тяжко чим небудь, то мусить
скінчити самогубством. Місяців два десь тиняється, ховається і пра

цює фізично . Каже "сnадко ве": мати тако ж збожеволіла. Я його довго
всовіщував. Нарешті він позичив у мене 40 кор. і пішов до Дра Коби
лянського.

1.ХІ. Відбулась зустріч з Черновим, Гуревичем, Мансвєтоnим, Грибом,
RрИЧёвським. Наші були: я, Григоріїв, Мандрика, Цуркан, Залевський.
Мансвєтов метушиться з 11 чаєм". Призначають на 17.ХІ. Голов::)ю " '~ аю"
намічено Гамnля ;чеш. соц.-демократ;. Цікава дебата розв.инулась після
nрочитаних

зазначив

мною

основних

наше становище.

програмових

Чернов

почав

тез,

в

яких

я

n

настоювати щоб в

и

р

а

з

статут

н

о

заnес

ти" nерсnекти ви": самостійність, с о юз;митний, валютний,
військовий;, тісне об'єднання "Сполучені Штати Східньої Євроnи" і тд.
словом - вони хочуть увести
перспектив~

11

федерацію"

під видом "соціялістичних

37 Для нас "сам-остійність", для москалів і чехів "федерація". Я розк
ив це і дав бій, вони зрозуміли, що
х и т р о щ і в
не треба вжити.

Все ж таки найбільший дурень Кречевський, що торочить своє "ня тре
інтернаць:tонала", "ня треба дразнить сацьз.ялизмам" і тrr.
Я вніо nроnозицію негайно звязатись з грузинами, вірменами, залро
ти українських соціял-демократів

. ХІ.

Заоідання nартійного

.

комітету,

5

в

год.

nроводи Січинського.

-оЕожало багато людей. Промовляли: я, Русова, Григоріївt Ярема, Га-

n

ган, Коваленко, Мандрика, Клименко л., Мезенцев,
нов я. Січин~ький відnовів і де-що згадував.

~~!~ Фотоrрафувались.

•ХІ.

4

Січинський літаком відлетів до Парижу.
виклад на тему:

Тов.

"Свідомість і

І.

!здив до Клановиць і

І.

Одержав Український Комітет листа

7-р.

Білецький,

і 5.ХІ я заnисував його сnомини •

--Dіїздить nотягом.
Я робив для т.т.

Шелухін,

Цуркан туди в

неді

nолітика".

гуляв у лісі.
з ~ністерства,

що

з

доnомогу буде nриnинено.

1

січня

Була нарада про "Соціялістичну Ліrу 11 у Гуревича. Був Гуревич і Ма
єтов, Чернова не було. Прийшли ще Айолло і Галаган. Після відходу
игоріїва і Мандрики Айолло заявив, що він не може згодитись, щоб в

орах брав участь Мандрика;через його виступ на докладі Гуревича;.
утальний інтриrан. Це інтрига Галагана.
Я скритикував Айоллу. Мене лідтримав ~иб. Инші настроєні nроти
ндрики.

Вибрали

Комісію для укладення nроєкту статуту Ліrи

•

. ХІ.Був

Гольдельман. Розмова точилась про все. Я вияснИв його ло~и
ю-до Шварцбарда і тn. Погляди лодібні до наших.

'

Заходив Отаниславський. Розловідав багацько цікавого.
Смєновєховство в груnі "3ак.Комітету" з'ясовується.
Тимченко на їхніх зборах казав, що треба далі бути від нашої rpyбо ми мовлЮ3 заанrажовані в чеш. грошах. Руденко каже, що брошюрє.

нниченка(.Поворот на Україну;висловлює їх nогляди. Скидан: "прекрасброшюра'. Іваненко бачився з Баланіном і вже тепер настроєний
на
nорот: йotr,v обіцяно посаду nрофесора на Україні. Про це оловідав
сішник, який обурений. Помічається сме:новєховстnо у багатьох з nро

сури: t.'І.ицюк' л-ко і ин '
Про "реакційність" нашої
нака

nідготовки

А Оов.Тhtісія

дів

10Cf;6,

все

rрули особливо розбалакує Тимченко!

смєновєховства

таки не

грузинів

100%,

Явна

...

nускає

їх!

москалів

Оnравка:

65%,

уnравлено

українців

25%.

ловоротців

Один україн.

ороз; три роки чекав та й не дочекавшись, виїхав до Франціїl
Зозуля ~оче бачитися зі мною. Має відомости, що на Україні слідку
ь уважно за зростом нашої групи. В Москві і Харькові загальні роз

ви лро порозуміння з ес-ерами і меншевиками.
сть вступу до
і

инших.

Ковган з

нашої

груnи Станіславського,

ним однодумний.

Переказує

Говорив про необхід

Сумневича,

Станіславський,

-

Постоловсько~

що Грабов

казав:

'

(

11:

ІІ

- 38 копи до Різдва нічого не
уде, то"nокине nрацю" в сміновіх. т-ві •••
З инших джерел: "Зак.Ком." радіє що Гірсуnереводять ;проnаде
Ш-п цілком;f а затвердженнЯ' 'Славинського nрофесором Педагогичного
!нет. nідірве мій авторитет. Який тут звязок? Дійсно моральна нечисть.
Не треба дивуватися nоразці. Станіславський називає Паливоду, С~идана

ком.'' 1.

і Рябову ••nлен,ум за корд.

Завтра читаю лекцію "Нац.nитання на Сході Євроnи".

12~!!~1~~6. Q~~!8~~ Сьогодні nрочитав.лекцію в соціологічному семі
нар~ npo wnац~ональне nитання на Сход1 Єв~nи". Було багато людей.

..

Н.Я. розnовів розмову з Галаганом, який "щось чув" у Мністерсві
в роді того, що з 1 січня 1927 р. nриnинять nідмогу і для Соціолог.
Інституту.
Оце так штука! Робота Айолло, Галагана і м
дає наслід
ки. Завтра умовимось
nобачення з міністром Гірсою.

•••

npo

"Тризуб", Париж, nомістив бру'l·альну заміт ку npo Гірсу, радіючи,
що він ніби-то йде nослом до ВарІ.!.!ав и ;а на його місце nроф. :Крофта,
національний демократ - крамаржевиць, nравий моско(·)ілj. Дурний син
розумного батька в Парижі клевеще, що я "nродав" Підкарnатоьку Русь
і

гроші одер,:сую од... Керенського!
Писатиму до т. Січинського
nрацю і заробіток у їх. Що робити
з людьми, що заанr~совані у нас в установах на роботі? Не знаю. Треба nодумати...

npo

1!.:.!!.:.-~~!!~.:,
Сьогодні н.я. nриніс сензаційні вістки, з роз~ови з
Лр. Завазалом. Почалось з розмови npo nриnинення nідrлоги Укра:нtс ько
му :Комітету в Празі. Вони, мовяя, оnирались на українську демократію,
яку ми реnрезентували. А теnер вона розбилась. Нарікають "всі на Ша
nовала" за його 11 всnьз.льчивь~й характер". Наговори вели Айолло, п.м.
цих названо і очевидно Галаган. "Да:хс е социалистьз."! Про Мандрику
і його вистуn сказав: сам Шаnовал не вистуnив, а доручив це зробити
Мандриці. Всі обурені людозненавістю у кр. соц.-революціонерів, що

-

не можуть rоврити навіть з тими руськими, що стоять за самостійність

України!

Видавничий Фонд "захоnила груnа Шаnовала" і не да-є
м~ достуnу. Не nриймає книжок до друку від nротивнИJ{j_ в

навіть ніко
nриклад:

-

книжка В. ' Леонтовича.

Соціолоt.

Інститут

орrанізується

"не

на общественнь~х началах"

і

т.л.

Все

nриnисується

ГалаГаном.
Про Січинського:

мені:

----

навіть

мовляв,

конфлікти Григоріїва

з Літовим і

ми його умисно оселили в Нлановицях,

щоб ізолювати инших від йогоІ:видна робота Галагана!!. Петро :Макарен
наговорив, що Сулятицький "германо фі л" - в книжці його, мовляв,є
щось "германо~)ільське";а видав книж ку Інститут Громадозн. no іні'ція
ко

тиві Шаnовала, от же ... ;.
Чому таки й nси хоз проти Шаnовала? Тому,
що й у вас nроти Масарика і Бенеша- чорн а сотня npe та й годі.
Знають вже npo вистуn "Тризуба" nроти Гірси. Що він "їм" зробив?
nитає Завазал: ''він так багато для української культури зробив, а

тут тобі

••• "

n.

Хоч я і зне.ю, що
ник української сnрави,
11

теnер ясно,

Шаnовал думає
але в дійсности

npo

мене, ніби я не прихиль
так не є" с r: азав 3аваза.Ц.

ЩО Славинського nровелікає в :Міністерстві ~~~~~~.:.

111

11

- 39иR Хід.

З вазаn заnитав моїх критиків: "а хто-б міr замінити Шаnовала?
б краще було коrось иншоrо замість йоrо? Ні, ~сі казали, що
ro Нікоrо нема, хто б міг мене застуnити. WЗаслу~и і енерrію
но.ють всі nротивники .... " Він nитав

npo це і Н.Я.: що було б ко
Шаnовал одійшов на бік? Григоріїв відnовів: розвал всієї робо'Вот так все rоворят".
.
Н д вечір я бачився з Мандрикою. н.я. сказав йому де-що, що він
обив своїм вистуnом. Потім ми розмовляли. Він ска~ав, що npo все

no

н в':\е

чув nеред кількома днями від Пасішника;леrіста;,

ідав це Айолло. Айолло йому казав тоді:

якому

nочекайте-nочекайте,

и nочуєте-д~~ё-цікаві новини! ;очевидно, · він- Айолло, в

н мірів Міністерства,

власне Завазала,

KrECi

-цікава взаїмочиннl:стЬї.

Вчора Галаган nриходив до Гриrоріїва, - оnовівши npo відмову гро
для Фонда, npo "чутку" nодібну що-до Інституту. "Що-ж робити?
д ni"? Григоріїв відnовів: "так, як було й до теnер - ко;:ший сам
обі". Правильно.
Дрібниця: коли Григоріїв сказав, що багато є нсзадоволсr :их через
іяльні nричини або через nрацю, бо є такі, що гроші мають від
итуту, а вже
2 роки nалець-об-nалець не вдарили
Завазал

nовів:

••я

no

знаю,ето Галаган,

он мне

На думку Григоріїва Галаган сам

О\" nолітики і теnер не
оврили ми npo nричини і
мо>і\ливість,

що

сам rоворил".

•••

несnодівався такоrо

знає, що робити.
будучину. Треба йти

npo

ефеt,ту своєї

на заробітки

nісля скасування nідмоrи інституціям нs.м

ть особисті стиnендіУ; Н.Я. радить
Але який крах nраці у Франц~ї.
пиме.

в і д м о в и т и с ь.

...

зе.nроnо

Це для мене rоловне болюче.

З.годен.
Нес

· ·

Фініш.

Які nадлюки і негідникИ оці "соціял-демок:рз.ти" Галаган, Айолло,

І

Яка rидка вся ота чернь, що бігає з доносами,
ить длЯ української сrіЕави! "Подивися, Україно,

що не тя"ить, що
оце твої ді.ти"·· .

Бідна чернь сліnо кЛёвёЩё, а nотім nлакатиме, як уnаде в баrно.

І.n'втниця.
Засідання статутарної комісії на Шежиковій ул. Нічооёо~ЛИвоrо:-в суботу, 1З.ХІ. те с~ме.

ХІ. Був у Черношицях. Бачився з В.Ковалем. Хворий він. Пригнобле
:-11але>~tав до якоrось таємного Т-ва, звідкіль давно в':се вик.тrючений,
ини не відомі. Очевидно за розкриття кооnераторів. Отмар;:.rтейн.
нув

через

1\D.зав,

те

Товариство.

що ще торік Гірса ;через Завазала; nроnонував дати грошей

икал-демо~ратам ;соц.-федералісти. с.з.; на видання часоnису. Во
видали ''Український Вістник", який не мав жадного успіху, а тому

na

nровалилася.

Приходив

и;він,

Станиславський і

Сумневич,

З rолови не йдуть листи
і

nрохав про

зустріч

нас;мене і н.я.;

M-Da npo

лікві~ацію У~раїнсь~оrо Коміте

Інституту Громадознавства.

Бідний Гірса!

з

Постоловський;.

Скільки він мусів наслухс:·ись АСахливих бре~~ень,

·

оинуацій, фальшивих звітів і т.n., щоб nрийти до думки npo такий
ок. Мене змалювали "nриятелі •• nеред ним в таких чорних фарбах, що
буть я здаюся йому чортом.

;

'

.....

-...

-

- 40 Дякую Вам пани Галагани, Айолли, п.м. і инші "соціялісти", що
так добре старалися про nідтримку мене за те, що я вас всіх за вуха
витягав з грязі, і забувши себе, влаштував вас. Ех, ви, .. соціялісти"
з душами nровокаторів, злодіїв, ледарів, хуліганів, звірів хижих.
Тіштися тим, що гуртом мені віддячили. Яке щастя! Я вже більш
цих комах не бачитиму.

В котрий це раз nригріті мною люде
Дрібно-буржуазні соціялісти гірші
І так, хворе серце, хворі ноги, -

гидко і

nідло

зращ:сують мене.

самої буржуазії.
знищені в біганині

за влашту

~нням "соціялістів" - всіх влаштував, а тепер і вони мене "влашту
вали".
ЯКЬсь аж не можу отямитись від катастрофи мого діла: ні наука,
ні література, ні громадська nраця теnер
Краще на завод nіду nрацювати.
15.ХІ.

з~сідання

Говор~ли

npo

Tenep

не можливі.

вже

годі.

орrанізаторів Соціялістичної Ліrи Східньої Європи.

деклярацію на"чаї". Я суnеречив,

бо ще nporpaмa Ліrи

не сn~ е цизована. Айолло і Галаган дуже підтримували ГJ~евича, авто
ра внесRів: npo "деклярацію", про те, щоб не го::зорити про державні
11
вимоги ко:>:шої національности, щоб не вдаватись в "дрібниці • Ясно,
що

вони дт~е підлизуються до
Перебіг з "деклярацією",

московських ес-ерjв.
яка вона, хто її мусить

ч итати і т.n.
вказує на задуманий nроти нас nлян: хочуть втягт:и н :.. с 11 ·r с о юз",
Московсько- український альянс на базі федерації. Чернов-Гуревич бе

зумовно ведуть свої акції

1б.ХІ.

Одержано

nanip,

нещиро,

npo

Завтра ми їх nовідомимо

що

з

задумали якийсь пек~льний nлян.

свої рішення.

1

січня

1927

припиняється підмога для

ІнётИтуту. Це інтриГа московських ес-ерів, а також і вищезгаданих
осіб.
Гнусну роль заграв Галаган. Подякував він мені за його кар'
єру!

Нас по плану хочуть загнати в nастку і налякують.
ходить за СимовичЕн~: хоче nоnасти в Педагог. Інститут

Галаган · вже
лектором на

nриродничий відділ!

І

'І

11

18.ХІ. Був 11 чай" в залі "Радіо" - доклад Чернова, Нечаса. Проєкт
пдекЛЯрації" виробив я. Наша nрезидія ухвалила. Перед чаєм спереча
лися, який nроєкт взяти в основу: мій чи Галаганівjпрсдставив неn рохано;. Взяли мій. Прочитав Григоріїв.;галаган від " 1овився чи~ати

"чужий твір"/· Президія: Головував сенатор Дундр, присутні ~ Паr:- -з йдль,
Кричевський, Мансвєтов і я. Промовляли: Гуревич, Григоріїв, Айолло,
Гриб, Баліані- вірмен, Тереrулов
е-д. і Патейдль, народ. соц.

-

татарин.

З чехів

-

Лев Вінтер,

19.ХІ. Засідання нашого партійного Комітету.
----Рішили орrанізувати самооборону. Псівформувались взаїмно.
Цікавий епізод з Омельченком - я не відnовів на привітання,
він

потів

догнав

мене

і

хотів

говорити.

Я

сказав,

що

не

можу

з

г.
огля

ду на його підпис nід брашюрою "В громадській справі • Він обіцяв
листовно відмовитись від брошюри і nринести мені листа в ссреду 24.ХІ.
Балаш приніс листа від Іваненка, який заявляє, що підпису під
11

брошуру "В гром.справі"
не до "Руля".

не даІЗав.

Я сказав,

що треба. адресувати лист

- 41 -

.n.

Неділя. В Лодєбрадах чИтав товаришам лекцію "Свідомість і nо

•ХІ.

Приходив Трохим Пасішник і

тнкаw:-nав-усnіх. Приїхав аж у nонеділок

---r

багато де-чого розnоnідав.

вечері несnодівано nриїхав Лорченко і Іваненко, котрий nривіз

ста до ред.

-~~~В
рвав

.

зморений •

22,

4
з

"Hona

год.

Україна" nроти брошюри "В громадській

бачився.з О~ельченком:

ним розмову)..

nо).ха.в до

cnpani".

він листа не nривіз!

"Лідоnе pecтanpa.цett,

Я на цім

де бачились

Н.Я., Станіславський, Сумневич, Постолоnський. РозІ,юuа була дов
"Треба забути минуле і сnівnрацювати". Треба.

'

На. хвильку бачився

)...

з Ха.рватом

Черновим.

ду ЧСР уnійдуть мабуть народні соціялісти,

Чернов СІ<аза.в,

що до

а тому Бенеш і Гірса

•••

лиша~ься. Коли не це то демісія Гірси станеться
Щось заnлутане діється
у чехів.

Ст~ніславський оnовідав, що в неділю 21.ХІ. Руденко;!; з дору
ння "3ак.Ком':' їздиn
до Омельченка. умовляти, щоб той nідnисав якусь
nідозnу nроти мене, ніби у відnовідь на цій "ОтDертий лист" в
аві Гірси.
не nривіз.

ony.

Омельченко nідnисав. Цим nояснюється, що він мені лис
Значить дуже добре я зробив ·, що з ним учора. nерервав

Провскаторська душа.

Треба

з

•ХІ.Ба.чився

ними скінчити

До чого ці Люде

на віки

з А.Балабановою,

загнили~

•

що читає

лекції

нім.

соц.дем.

иЗ"А:-має читати і в Празі для чехів. Але сьогодні
є, що лекція не відбулась,
вчора кликали на nоліцію

бо

nоліція

заборонил~

про фа

"Право Ліду" nо

на самім nочатку.

.

•ХІ.Одержав

од т.Довгаля nримірник виnущеної

окЛамації nj;>оти мене:

ой,

"Делегацією" ;;"СДРЛ

як лається "nартія"!

Кажуть, що вони ні

ого не мають сnільного з nольською орієнтацією і "Тризубом", але
чоrо не ка):суть, чому їх член редактором "Тризуба";Л.Чикаленко.с.з.;
Така очевидна брехня, . шо соромно наDіть nолемізувати з ними.
Нічого не буде з цих людей nутнього ніколи. Загрузли
елсмен
рну брехню. Бридко. Очевидно наш Комітет виnустить їм так само офі
яльну Dідnовідь.

n

2~!!~ Ходили з Н.Я. і Мандрико~ ' дот.
тnлося

nрикре:

ледви

вона.

nочала.

Балаба.нової? ~~е fї не. бачили.

говорити,

як

noЛl.Lil.t-:iHZ!-t

ком).сар

о зnустив збори тому, що вона сказала npo Ітаn. ію, що :uot-ю '' нагадує
интарь'' і там "ллється кров". Так nишуть ·16;-;rрен~ . r~зети -"Пр~що
Ліду'! Доклад свій вона скінчила у cuu. дем. н.: ..t.овем Домовє.
;н .Я.
Мали Президіяльну нараду. Відnов1.дь на відозву с-деків наnи~е
Появилась відозва тих е-рів, що nисали брош. "В гром. сnраві".
истуnають nроти "Тризуба", але розуміється мимоходом кидають багно
н

.1 ·

нас.

28.ХІ. Станіславський казаD, що текст відозви
іійй;-а D друку ЗЯВИВСЯ "nідnраDЛеІ:lИЙ тек·ст:
о,

а nроти нас

загострено!

6YJ3

ухвалений ними ина· ·

nрОТИ "Тризубу"

Підnравили в Подєбрадах

•.•

ЗМЯКШе

В nомешканні біля "Селосnілки" Грабов і Потійчук диктують чер
а Те.нашевич nише на машинці.

оnе число · "Нового Сміття",
Стараються

бідолашні

нишnорки.

- 42 Про Айоллу nриняв Головний Комітет резолюцію - знищуючу. Цей ху
ліrан вже ханадто nако~тний і брутальний. У його тут
душ груnа, а
nротивників

9

груnа

душ.

Тільки

благородні

люде

не

7

хочуть nіднімати

~кандал.

ЗQ~!f~ Відбуло~ь

~nільне

за~ідання Надзірної Ради і Правління Фонду.

~тро · макарснко заявив nри n~ix:

що nеред хворобою Др.Гір~и його за-

І кликав Др. Завазал і казав , між иншим: що укр. видавничу ~nраву nі
дтримувати будуть, мають гроші ;і 500 тисяч і міліоні більше;, ні
кому, оnріч Фонду не дадуть, але не дадуть теnер і Фондові, доки не
nорозуміютьсч українці. "Не доросли ще", і т.n. Персрвав бесіду і nі
шов до Гірси, вернувшись ~казав: міністр велів мені
nост~шити такі
nитання;які, М-ко не сказав;. Як одужає міністр, то я доб'юсь;зава
зал;, щоб було рішуче так зроблено, як я хочу. Ми мо';~емо залишити
гімназію і друге, будемо nідтримувати ті nолітичні сили, якj. ~амі
захочемо

і

т.д.

Макаренко дав зрозуміти, що в українській сnраві він "головн~ фі
rура" у чехів, його nитаються, з ним радяться, він вирішує nр облеми ...
Одначе й ненавидить же українців Др. Завазал, коли рішив мстити
нам. Треба вважати, що
українсько-чеське зближення встуnило в най тяжчу фазу.

Ця

криза.

1~!!!~Q~~~!~~ Вийшла брошюра Шелухіна.
б.ХІІ.

Понеділок.

Міжнаціональні

тЯГЛоёЬ-оДно-:-nро Мандрику!
ти Мандрики.
установити

збори у гуревича.

З б до

11

год.

Айолло і Галаган nедуть свою лінію nро

Почалось з nроnозиції Галагана

сnисок фундаторів Ліrи.

"nереглянути всіх",

-

Григоріїв

nроти

і розкрив

щоб
нещи

рість nроnозиції• Айолло за - і nішло! Я nояснив, іцо Мандрика був
заnЕошений, бо Хто має од нас прийти- я говорив •••
--- .АИоЛЛё боькнуn, що Мандрика був членом дени..-кинської, монархис

тичної орrанізації в Софії
він це

знав

і

ка.зав.

"Казачья Помощь".

Айолло посилається

Автономовича Скачкова і Фальчикова.
орrанізація аполітична,

гуманітарна,

на

Гуревич

заявив, що

й

-

заяву монархіста Павла

Я заявив,

що ця

для рятування

"Казачья Помощь"
козаків

з Галіnо

лі і розміщення їх на nрацю. В цій орrанізації були:- 1-2 мос.с-рів,
1 мое. с.-дсм.,кадети. Монархистів не було. Один з членів · цієї орrа
нізації nрацює D Архиnі з Гуревичем ;Краснов, бувш. е-дем.;, Гуревич
в

Архиnі

nрацює

з

монархистами.

Моя заява убила інтриrанів і вони почали викручуватися,
чого

не

закидають" Мандриці.

Я їх nитаю:

що

вони

ніби

"ні

інкрю.Ііную':'J> Манд

риці цим фактом належности його до "Казачьєй Помощі. r. ? Нічого, хіба
що не щирі~ть ••• Потім я опитував: хто не може ~~l ~ ~сбі~ничuти з Ма
ндрикою? Ясно: Айолло, Галаган, Кричевський. Крутят:., Гуревич і Заха
рко. За Мандрику: я, Григоріїв, Гриб, Никоrос'ян. Запитаємо ще Чер нова. Гуревич каже, що голосуватиме за те, щоб усі, хто бра.в у:ж.е

участь в наших нарадах,

були визнані за фундаторів,

в тім числі й

Мандрика.

Потім розглядалися нові "бажані" кандидати: Гуревич вніс - Мазе
nу, Феденка, Безnалка; Кричевський - Матюшенка; я - Гольдсльмана;
Айолло - КD.рцевадзе і Емухварі; Гриб - Чарнецького, nоті:.1 Гуревич Залізняка і Ковалевського Миколу!

як укр.

соц.-рев.

Я здивувався, чому Гуревич Dносить кандидатури "укр. соц. -peD '! 9

4З

npo

1ть не nоnідомиnши

-

це нас?

:ІО:t:же:

бо ми не nоставимо кандидату

сnоїх протиnникіn.

З цьоrо nидно, що Гуреnич і Ко сnідомо no nлану DИСУDають nроти
с резерnи nротиnникіn. Очеnидно між Гуреnичем, Айолло, Галаrаном
кує змоnа. Мета тих, що стоять за nлечима Гуреnича - розбити сяку
к,у зrоду між національними rруnами. В цім і Гуреnич nриймає участь!

yret
ос

ro

...

остаточно счинити між українця~и бучу, дискредитуnати нас.
Після зібрання я трохи ronopиn на самоті з Гуреnичем, що nони
лі з нами не щирі. Він npoтecтynan. Гуреnич nохnалиnся, що у
буn Голуnко, якоrо так "nишно" nітали
Ака.демії;Подєбради;.на

к D на нас,

n

що я йоrо скритикуnаn.

Гуреnич назиnає ~олуnка шоnініс-

n

4

Я і н.я. були
Міністерст n і з 11.зо до
rод. nроnа.дилась роз
з Др. Заnазалом. Він зустріn мене тим, що ш:\е дапно ми не бачи
сь, з траnня, Зj4 року. Я сказаn
мій nиїзд, йоrо nідnустку,мою
оробу і т .д.
Про листи міністерські будемо rоиорити з міністром, а тen~p . npo
11
що nін Заn а зал ко. заn Н. Я. Почали. Він
nроти · мене
Я - ро
иn базу, на які ми оnираємось. Коли Соціолоrічнаго Інституту торк

n

npo

,

-

-

nися

nін про МD.ндрику!

Каже,

д nно україюзць;я nоясниn;,

сnра.nу ;я nоясниn;.

-

ику

n

nпи

скандал

гуреnич і Ііетро Макаренко.

науці

і

Д()КТор";я nоясниn;,

зробиn на дис!1у7і

про

но.ціонал

що де-що йому rоnорили

Айолло ка?аn

Інституту".

заnропонуnаn

11

що який Мандрико.

За.nазал ско..заn,

nрям діяльности Соціал.

nci" .

Я nоясниn

npo

npo

Ма-

"нелро.nильний

"комnетентність" Ай

Заnазалаnі рослитатись у Галагана

npo

це.

oдeмOHC'fPYDC.D одзиnи D часоnисях Халуnноrо ;"Hona Сnободо.";, nроф.
rи;"ЧеШска мисль";, nоказаn лист Халуnнеrо до мене, nрочитаn сnик члсніn Інституту і сnіnробітникіn "Сусnільстnа", nоказаn ноnі
ці і

тtt.

Про П.1mкаренка rоnорили.
;nиnадок · з

телефоном

- npo

Я лоясниn
що

Заnо.зал

зо. що nерестав шо.нуDати йо
знаn!;.

Коли я сказо.n,

що

м п.и. мені nризнаnся, що nін сам ходип до M-na з nроханням скасу
ти стИІJеНдію Омельченкоnі, то Заnазал ска.з.:~.n: так це Dін М-ко npo

npoxan.

Після

істю:

.тоrо,

Др

Зо.nазал

чи я що казаn

npo

сказа.n,

що

хоче

мене

залитати

з

nаnною

йоrо на лубличному зібранні? Я сказаn,

npo

що

onpиn: наnр. на Загальних Зборах УГК казаn
те, що иноді nін, За
зал, ronopиn про ті чи инші розnорядження що-до еміrра.ції. Він
не
А дnа. місяці тому? Я кажу: нічого не ronopиn. Тоді Заnа.зал: чи не

•

aD

я на офіційному зібранні,

аХнеької

cnpanи,

що nін,

кому не roDopиD. Вже хочби то~r'

•

Він:

я то.к і

Заnо.зал,

культурної nраці ·нашої і

зна.n,

а тому про

Щоuце
це

тn.

-

є

найлютішим nорогом

Я сказаn,

що

такоrо

було б безта.ктно і неnолітич

и nитаю.

Я додо.n:

скажу,

що

ro-

opиD npo Вас. Коли узнаn, що: а;мені nереказано через н.я. одним
значним діячеrА, що "на Граді мене не долюбліDают",
б;що один уря
Dець Ваш сказаn одній укр. дамі не ходити до мене за nротекцією, а
о н.я.,
n;коли сказано було D M-ni шкільництnа, що Др.Заnазал казаn
затnерщ:суnати статуту Інституту ГромадознаDстnа., а зnолікати
nредь до розnоряженія" і коли nриняти на ynary те, що · Др Заnазал
разу не бynan у нас, ніколи на зборах, зустрічах ітn., то я сказаn

я. ji недаnно Гуреnичу;, що "на Граді нас не люблять", "Др.Зс.nазаn
о не любить". За.nаза.л rо.ряче cnpocтonynan ці факти йоrо nідношення,
коnи каза.n npo слоnа. урядоnця до дами, то скоросnішно nporoDopиn:

.....-..-...

.-.

---

І'

44"да,

дейстnительно один час я сам бь~л под тиким настроением".
Потім я

,
'

,І

.,

сказаn де-що

з

того,

що

П.Макаренко

гаnориn

н~

спільному

Засіданні Праnління і Надз. Ради Видаnничого Фонда;як його кпикаn За
nазал, стаnиn од міністра якісь питання, як Заnазал-казаn, що гроші
мають, але Фондоnі не дадуть, доки і тд.; Заnазо.л nигукнуn: "никог
да я _ничего подобнаго не гоnорил П.Макаренко, я его не призьіnал
для nonpocon.~. А nотім розчулено додаn: "я nижу, що nлетється какая
т
nеликая интриrа". Потім сказаn, що очеnидно, яко..сь групка спеція
льно плете інтриrу nроти мене
nін заnеречиn: не українська,

у Др Гірси. Я сказаn:
не москоnська, а коли

знаю яка груnка,
я сказаn: чешсь

ка або по соnітській чи nольській лінії, то nін npouonчan. Ко.заn, що
нам треба ще nогоnорити npo "роботу з Галаганом", про Видаnничий
Фонд, npo ••• Робітничий Союз n Парижі.
Коли я сказаn, що мої найлютіщі протиnники мої не гоnорять про
моє любостя~аніє, nзагалі
грашеnі неnорядки, то nін

npo

гроші,
сказаn, що

npo
так,

розnіюnання їх чи
але оnріч одного

nзагалі
nункта:

"дело Балаша".
з

Переказо.n,
ним ніхто не

Галагана.,

но

як толкують, що я Січинського зaxonan у Кло..ноnці,щоб
бачиnся, не гоnориn. Сміючись: "я слрашиnал об етом
тот отрицает и
лотnерждение нелраnдиnости разгоnороn

n

гоnорил, что сам с Сичинским гоnорил цельій nечер ••• "
Очеnидно, що Др Заnазал у nсьому силкується "nигородити"
на.

nci

Сказаn,

що

особлиnа

nротиnники мої

Н.Я.

nроти

мене

гоnорять про

лрочитаn йому уриnок з

рад налисаn

цілу статтю проти

~ене сказаn,

що

зняти

мною

nередо

орудує

мою

Матюшенко.

"ужо.сную енергію"

"Дзnону",

"Тризуба''

за мої національні

Го.л а га-

Підтnерди n ,

що

сnособности.

де якийсь nраnий з Подєб

і

"Наnої Укро..їни",

але

npo

заслуги кожний українець мусить

шаnку.

Потім Н.Я. nрочитаn листа Галагана до Слаnинського npo 11 Брацтnо"
і ми сказали, що йде боротьба
n о л і т и ч н а дnох концепцій:
соборницької і лолонофільс ької. Примирення і спіnnрсщя но може бути.
Полонофіли не хочуть сnіnnрацюnати, а хочуть наш наnрям знищити і
особлиnа мене, як предстаnника цього наnряму. Нам жє.ль, що закриття
Українського Комітету і Соціологічного ІнстИТFJ'У є на руку nолонофі

лам: ' nони скаj:суть, що нас nеремогли. Ми не журимось: D чистому nолі
nони нас не nереможуть, бо за нас трудоnі елементи сміrрації і знач
на

частина

студенстnа.

Вони

Розійшлись,

Моє

з

Айолло,

другого,

Галаган і

якась

хочуть

нас

nсре r,ю:':'ти

nри

nо

паnробують nеремогти.

умоnиnшись nродоnжуnати

nра~іння:

nолонофіли

;полонофіли;

M-na

мочі Міністерстnа, хай без

чешська

М.

бесіду D n'ятницю 10.ХІІ.

з

групка

одног о
з

боку, Матюшенко

тр о·г:.,ог,,_)

-

і

орудують

nроти нас. M
- no нарешті схилилось n їх бік і лік n і ду є nідмогу нам.
Наnрикінці Заnазал сказаn, що nідnис а ні ним листи про ско.суnання nі
дмоги - 11 не nоследнее слоnо". Це сказ::ш міністр nідл ис:.1. ти, о.ле nін мо
же

і

инакше зробити.
Через те Н.Я. сказаn,

90 %.

що

його

nро.ж іння:

ми

nигро.ли спраnу nже

Але я думо.ю, що трохи розnіяли клеnету, але ще
триги .. ПодиDимось далі. Скажи "гол" як nискочиш.

не

знищили ін

?.ХІІ. Man я бачитись з nроф. Крейчі, але спізниnся. Він niшon, буn
ужё-дома. Вчора заходиD ШелухИн і я прохаn йоrо наnисо.ти ст~ттю
до

"Наnої України":

Dідкіль nзялася "nлада" Андрія ЛіDицького? Він обі-

•

- 45 npo

з охотою. Заключили моральни й союз
сnільну боротьбу nроти з
олонофілами.
Приходив Трохим nасішник nрощатися nеред од'їздом до санаторі~

rоворив:
nівnрацю

аJщо "Зак.:Ком." і мазеnинські с-деки заключили угоду npo
2?.ХІ.ц.р.;
б;що Сенат Пед. Інституту має в nоDному скла

зробити мені

о М-ва,

візиту.

Вчора

вони ;лише

а на днях nрийдуть до мене.

:

Білецький і Сімович;nішли

Ніби-то всі

npo

це рішили. При

м
довідались, що Др. Гірса не залишає М-ва Зак. Сnрав. В Педаrочному Інституті дві течії: с.-ри і с.деки-одна, р-д~ки-друrа.!tlж ни
вже боротьба. Слюсаренко дуже лає с-деків за відозву nроти мене:
ціяльно за те, що вони одрікаються від Ух
р-деків, хоч сnравді
с о ю з н и к а м и. В Сенаті одна лінія: Сімович, Гула, Тимченко,
Кабачків, Стежко, Гармашів.
Розрив іде через те, що Гірса не
иняв Шульгина, ніби то сказавши: у мене немає теми для розмови з
Шульгиним
Через те і з'явилась в Пед.Інституті "орієнтація" на

n

-

yra:
•

•••

не. Як би вони знали дійсний стан річей,

rана, Айолла і

то

орієнтувалися б на Га ·

М~···

Станиславський nриходив і nризнався, що Постолевський залишився
задоволений розмовою зо мною.
У вечері мав бути Гоnьдельuан, але не nрийшов. Одерї:сав листи
д иуликівського і Стасіва

.. nr.

Четве12.

инців••

е-д.

•

Приходив Гуревич.

Довrо

говрили

npo

завдання Ліrи . і

kііад:-хочу:rь московські с.-р, щоб ми не nерешкоджали
Гуревич відмовився ставити

вс ького. Розnовів

npo

вводу "мазе~

кандидатури Залізняка-Коза~

їхню внутрі-nартійну драму:

• .

"nереворот,. •• Те

р замість делегації nравлять елонім і Пос~ніков
Прибігав А.Макаренко, щоб розnовісти
nодії в rімназії. Пані
ка цілується з х
а дітвора nідглядає.
Щось мені нудно від цих розмоn.
Друкуємо відnовідь с.-дем. "мазеnинцям" "Сеньори, сніміте м~сВідnовідь різка.
Цуркан nише
що в Парижі розnускаються чутки, що М-во nередаЄ
Славинському кер~вництво еміrрацією в ЧСР. Чи~ав сьоrодні статтю

npo

.••• ,

..

.

1".

·

7

аціяна
ої

npo

вірменську еміrрацію.

:.

·

Яки~ контраст до нашої хуторянсь-

еміrрації.

z.пІ. Знов rовориnи з Сумневичем-Станіславським-П~столовським. ·Фо
uуЛа:-вони конституїруються в окрему груnу, роблять листовно nроло
ицію нам і rpyni Закорд. Ком. npo єдиний с-ровський фронт. Коли ті
nрийдуть, то ми самі складемо угоду ;вони дають одного. nред-ставика до Головного Комітету;.

.

.

·

12.ХІІ. Про рішення уряду ЧСР вже знали Гуревич і Чернов й сказали
.~::-Rатастрофа і nаніка: вся наша еміrрація nоділиться на дві 'час
ини - nолонофілів ;інтервенція; і. • • смєновєховців.
Не віриться, але хочеться думатt~І, що nринаймні ~тудента м дадуть

uory

докінчити навчання. Щось тут не так •. Мабуть nраві кола роблят ·ь
1версію: сnочатку "зліквідують", а nотім знов відкриють нові орrа-

1заціУ nід nроводом nравих елементі~.

Буржуазний ур~д,· розуміється,

оціялістів не nідтримуватиме. Наше ~танов ищ е безвихідне.
Це, можна сказати, nодарунок к Різдвяни м Святам. Яка страшна
аоnя еміrрації! Щось нас чекає? Підемо шукати nраці.
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gQ.:.;I!.:.

nонеділок.

Засідання Ліrи.

~ьоrодня сензація:

Проєкт Гуревича nлатформи Ліrи.

ло nостанові Ради ~tіністрів nриnиняється з

1-ro

січня 1927 всяка доnомога всій еміrрації, як українській так і
московській.
Гірса таки · nереходить до Варшави nослом. На йоrо місце Крофта.

І

28.ХІІ.

В газетах nодано про nриnинення доnомоги еміrрації.

ЛИ-Русова і Білецький.
29.ХІІ.Я у Дра Гірси.

новй~-обставин.
ють дуже.

І.

Розмова довга.

Він складає

З1.ХІІ.

В сnраві вистуту

Виїхав

nлан nереходу до

Студентам зменшується стиnендія. Установи постражда
11

-

Тризуба"

він не

знає, що мі:;:\ українцями є вороги діла ЧСР.
як і з ким робив.
Наші відносини не змінилися.
І

Заходи

до Подєбрад

на

звертає

Він не

уваги

дитина:

на це,

знає

що,

зустріч Нового Року.

----nісля Нового року nоговоримо сnільно

npo

все .

__________Р,..І___К._

1 9 2 7

І

!_~!~~~-12~2-Е.:.В Подєбрадах. Промова під новий рік.
11

§.:.!.:.

Приїздив т.

Залевський.

4.І. Н.Я.був в міністерстві і розмовляв тільки з Сламою. Нам особис
ті-стиnендії збережено взагалі на 12.000 кч. Для Інституту як такого
і

Українського

Др Завазалом t
Видно,

Комітету скасовано.

Завтра

що ми nід спеціяльним гнівом

лагана і Ко мала свої наслідки.
шської

з Н.Я.

будемо

говорити

а nотім з Гірсою. Иншим інституціям віднято

nолітики!

Цікаво

лицю? Тя>:ска nроблема.

.••

n.

з

людьми,

ЗО

з

%.

Значить "робота"Га

Українські шnіони означають

Що робити

На серці

Завазала.

25 -

яких

курс

Че

викида ють на

ву

важко.

2.:.!.:.

За вчора й сьогодні наnисав статтю "Брехня буржуазної демократії

? .І.

Сьогодні я і н.я. говорили годину з Др Завазалом. Все-таки Інс-

тИтут і Укр. Комітет не матимуть з січня; підмоги. Про підстави nере
ходу має з нами говорити Др Гірса. Завазал заnевняв, що rА:ожливі роз

мови npo його неnрихильність до нене рішучо не відловідають дійснос
ти. Нам nризначені "лрофесорські стилендії 1 ' ло 1800 кч. Словом nомс
та до

кінця!

Коваля,

Начебто

Мандрики,

Наnисали

вже

вислано,

Сулятицького

з н.я.

і

як сказав Слама Н.Я-чу.
ин.

nросто

Становище

траrичне.

листа до Гірси про

необхідність скершого лобаче

!Q.:.!.:.Одер>~ав листа від М.Цеглинського.

Заnрошують мене читати лекції

ння і nодали nри тім наші nобажання. Настрій у мене nригноблений.

І

і

І

1

11

- 47Америки. Гроші nосилають на дорогу сюди · й туди,
щоб я не

був оnтимістом

•!.Сьогодні

були з н.я.

•

в М-ві:

-

як доnомогу. nи

було nризначене nобачення з Гірсою,

-дарна чекали, бо в його була якась нарада і він визволився а>:с у
-другої, тай сказав нам, щоб ми зайшли nізніше, "як буде все ·го", днів через 2-З. Шовгенів .дарма також nовернувся до Подєбрад.
r нів казав, що бюджет Академії скорочено на 40
Замість 250
ч- лишень 150 тисяч і що nри · цих умовах nрацювати не можна.
Про Польщу висловлюється безнадійно: "студенство nроти".
Ніхтоневдоволений з "реформ". Для"Інституту вивчення Росії"

%.

12.000

nи

кч.,

а. там

б осіб керуючих:

іідер, Ново~:шлов і Якушев,

5

та ще

no

Пєшехонов,

Чернов,

Маслов,

те хничних та доnомогових сил.

преділяли вони вже так:
1500 кч. керівникам, але на все инше
вистарчає. Чернов десь робить заходи, щоб вийти з становища, але
чого

не

видно.

Балакають npo "Східно-Євроnейський Інститут".
Чехи третирують еміrрацію ••• .
Поїду до Америки

•

·

:~~~і!!2ЕО!~ Становище без змін. На лис~ н~ш ~ ?.І. відповіди.не~а
, це~-то ~упа в . формі заnрошення на минулии в1второк, але тод~ Г~р
ска.зав,

ro

n

що розмову: треба. відкласти на

2-3

дні,

.

і всі инші, до дому.
Мі;:с инmим для nамяти:

секретар Гофман,

що

ще більш бур~онИётИіГІ грубо ~єні відnовів:

•

доки виясняться у

nотрібні данні, nще не · готов~"· Сьогодні · ходили з н.я. так собі,
Гірси зовсім не було в мініст'ерстві до nів-другої, то ми й nішли,

оnам". Нечуване хамство.

взагалі

бурбон,

----------

З-за чого я це все мушу терnіти? Наша не-

~~"l~E~f~~~~~~~~E~~~~ Вже б літ nоневіряюсь •••
пе

хочу

до

~х

теnер

''nоч1сейте, я Вас за

.

ходити.

Сьогодні в-ранці nрочитав брошюру Ортоскоnа "Державні змагання
дкарnатської України", де nодано історію nрилучення Підкарnаття до
СР.

о

-

Вчора були nартзбори nражсько.го відділу УПСР. Т .т. говорили, що
дня nриходять до Укр. Комітету люде, яких викидають без сорому

Підкарnаття і взагалі

з ЧСР,

як "!)бтіжних цізінцов" або таких,

що

е мають nостійної nраці". Наче 6 то еміrрант мо':'е мати nос'l·ійну
о.цюІ

Жахt

як nоводяться . чехи . з екіrрантами

~еться nисати такі · сл~ва.

.

· ·

•••

Не сnодівався я,

.

. що

до

·

Московські nЕаві кола фавори;3уються. "Очаг" nан;і.. Паніной nроцві
є. ОдвІДИнИ-nЄШехонова були вчора неусnішні, як розn6відав сЬогод-

..

Якушев. Відмовлено.
Мако хе.зав, що "Студію"їхню закривають: з 1-ro січня відмовлено
nком. Були сьогодні і всі инmі
од Педо.г. Інституту: СімовИч, Тим.
нко, Гармашів; москалів nовно: Коновалов 1 був. 1.1іністр, директор

-

нка в Парижі/, Ломшаков, Сnеранський і баг. инших. Атмос (Q ера nрини
ного шеnоту і очикування, як жиди коло Сілоамеької холобані, руху

оди
ко.

-

огидна картина!

За всяку ціну не хочеться туди більше йти. Як це нейневірно тя-

--------

- 48 Н.Я. розnовідає,

рння

що Шимонович написав Риндикові про тяжке вражі-

!~l~~f~~~~~;-~~~~~-l-!~E~~2~!-2~-2~2E2~~~~-!-~!~~!~~ц!~-~-~Q~~

озум~ється,

що

uуде

тяжке.

Заходили до Шкраха,

щоб влаштував нам побачення у Масарика.

-

Го

z:rpo

ворили і
статтю мою до "Чешске Мислі".
Пишу меморандум до Масарика про nоміч Соціологичному Інституту.

. 9дзначити варт: л~ст Ш-ча до Н.Я. з Хар~ко~а j15.I.1927j про стан
р1.че~ Пише про тяжкии стан "уряду" внутр. 1. м1.жнарод., про необхід
ність
с а м о
звязк~, і про

с т і й н о ї
нашої лінії,
nотребу бути нам
н а n о т

!2~!~ Станиславський nодав
няли.

Виявилась

про nотребу мі хснародніх
о в і, бо будуть nодії.

заяву про встуn до нашої

інтриrа Мандрики

проти

групи УПСР.

Станиславського

-

все

При

боїться

"конкурентів".
Станисл а вський розповідав, що син с.
командирований був "учи
тись" за кордон катеринославським ГПУ і вже тут украв перелиску Анто
на Павлюка з родичами ;на Волині;,
милость і переїздить до Франції.

через

те

Павлюк

згубив

совітську

"Амнистія" з nриводу 10-річниці "жовтня" вже вирішена nозитивно.
Сnравою амнестування української еміrрації відатиме "самостійно"
харьківськи й уряд.
2З.І.

На святі Леніна Постсловський сnівав

в

"Інтернаціональному хо

р:l"-в Моцартеумі. Ясно куди гне.
~~~!.:.Бачився

з Гірсою. Праці нашій "не nерешкоджатиz.луть".

29.І.Макса казав Н.Я.,

що

вони й не думали nозбавляти Інститут nід

моГИ: Скоро це і инші nитання розв'яжуться,
був захворав
на nолітичні

Чернов,

як ОДУі:СаЄ Гірса,

на ісnанку. Гірса nрохав мене і Н.Я.
теми. Мабуть на днях зустрінемось.

ЩО знов

відбути розмову

Гуревич і Шрейдер nроnонують нам створити

"Східньо-Сла

вянський Інститут" шляхом координації їхнього і на ~ ого Інститутів.
Московське шило вилазить
Недіждете!
Окидан сказав Станиславському, що "мазеnинці" с-деки ;nетлюрів

•••

ці;

nодали ':сало бу до суду на мене і Н .я.

Нова цікава

канітель.

Севрюк у ч.

18

"Укр.

Вістей"

-

вистуnив

очевидно
з

за статтю Н .я.

отвертим листом до мене

!-~=2· Я наnисав гостру відnовідь.
ЗО.І.

У Паливоди

збори Комітету Селосnілки

в

Черношицях~

постанови

ли-вИселити Станиславського "як шаповалівця'' з nоr.дешкання Селосnіл
ки, за одно , і Ковгана, ''як смєновєховця", але цьому Руденко ска -

зав нишком, щоб він заявив, ніби житиме в сусідній кімнаті ;смєно вєховській;, а згодом фактично перейде в кімнату Селосnілки. З Ук раїни nовернувся Потійчук. Розnовідає: українською еміrрацією цікав
ляться

там

недвозначно.

Установлено документально,

рнальчику nише свої доноси

-

що nід

"Доно"

М и ц ю к О.

в

смєновєховському жу

Грабів "між своїми" наз

вав його імя. Рукоnиси nісля nереnиски Мицюкові nовертаються. Пише
своєю рукою: даний мною лист Мицюка nри зрівнанні nочерків поІ<азав

-

nовну тотох~ність. Відомости про "конференцію" "Закордонного !{омі те
ту" смєновєховцям дав їхній член Пустевійт Полікарn ;з Брна;. В січ-

... 49-

.'.

/• npo

:sареrіструnо.:вся офіціяльно
л.
/з Пшибраму
що
н nризнався
Т у р ч и н у
особисто. Агенти сов. місії збільшують
числом. На Україні ;Потійчук; громадянство стрівожене можливістю
тервенції і nозицією в цій
сnраві еміrрації. В Москві nовно китn

n

1

в установах.

11

Вnічлиnість урядовців і міліції надзвичайна".
"Підкароотську Правду 11 редагує Калюжний, коректує Стадниченко

тудент Укр.Пед.Інстит.
ісію що-до амнестії.

в Празі;.

В Харькові утворено сnеціяльну

-

!.Засідання дирекції Соц.Інституту

n
•

уnорядкували сnисок членів і

nробітників, уnовноваженr.я мені на nоїздку ДО Америки •
І.За.сідs.ння Головного Комітету УПСР
-цr для конференції.

!.Неділя. Конференція УПСР.

--и~;-rрй5; Саркіс Торос'ян.

Було

32

-

nроєкт орrанізації дальшої

?.т. і З гостей; Чернов, Гу
гарні•

Привітальні nромови

Приняли нову nрограму і статут, · резолюції

т і ин. Вибрано Головний Комітет:
аль і я ;головою;.

Комісії

згідно з

no

сучасному моменту,

н.я., Мандрика, Залевський, Домоїм nро є ктом..

.·

·

Перед · закриттям конференції Др.Кобилянський несnодіDано заявив

25

о вшану-Dання мене з nриводу
літ соціялістичної і громадсько!
ці. т.т. зробили "овацію 11 • Після закриття конференції відбулись
иватні збори nід керуванням н.я., на яких мене сnоминали н.н
До
ль, Коваленко, Мандрика. Розійшлись.

.•

У мене

голова дуже

боліла.

Змучення.

Конференція була дуже вдало10t

як зазначають всі т.• т.

·~!~ Мандрика сnовістив, що на сьогодні nризначено мені і Н.Я. nо
чення з Др Гірсою.

Завазал сказаn Мандриці,

що

DCe таки допомогу

.

ститутові рішено у їх скасувати.

.

-

Щось суnеречне тому, що гс>nорив мені Гірса і н.я.

11дує

Ма.кса. _·вже

Крофта.

У вечері nриходив Нездійминоrа. Хоче контакту. Віта.в мене з~25

піттям

• ІІ.У

•
вечері

я і н.я.

мали велику розмову з Др Гірсою,

на nолітич

-тёми. Він сказав, що їде до Варшаnи 20.ІІ., nробуде два тижні і

рнеться, на йому залишається ведення еміrран~сько-культурних сnрав.
О'І'ан на совєт. Україні важний: сутичка з Москвою неминуча. Українсь·
комуністи

настроєні

націона.лістично,

мці і "москві чі 11 сваряться,
ході збіраються використати
оловна небезnека, nетлюріnці

ожуть

бути

D е с н о ю.

оnріч

неD <"" 'шкої

гр:)у:1.и ,

але о зброє на борот ьбо. неІ')сзпоuР.а
nодії на Укрє j'ні . Поляю1 і •Jy•.(i
тільки ширма. На УкрQ їні
п о д

Прохав нас

nознайою•:-и Йvго

np()

.,

Укра

бо на
гроші
і ї

з у Е:раї нськими

олітични r.І и е лементами nід Польщею. Оповідав
РУ"'( Е с~· .;тЕ .::.r::-:;ї че
з невnорядкованість з-емельної сnрави. Це відnо:оідnє і н :tшим відо

остям. Цікаво,

що він знає і

npo "25 % місць"

в будуч о;,Іу t<С'<::tл і.цій

ому уряді на Україні. Звідки він це міг знати? Дивови,.с::ю oL;e все.
Про наш Соц.Інститут сказав: що він увійде до СлD.Lqнсмюго Ін
титуту, бюджет якого Гірса вносить негайно в уряд. До 2-::~ тижнів
ес буде вирішено • Вітає ідею ''Східньо-Слав .Інституту". Сnівробіт-

1,..

- 50 никам аnанс вирішено раніш. Завазал це має nолагодити.
З балачки з Черновим, як сказав сьогодні Н.Я., nияснилось, що Гір
са казаn Чернову
своє незадоволення н~nрямом нашого Інституту,

а саме:

npo

займаються, мовляв,

виясненням

з а г а л ь н и х

сnрав,

а

не
к о н к р е т н и х.
Для конкретних сnрав треба було, лане мі
ністре, конкретно доnомогти Інститутові, а не дозволяти другим ла
нам саботуnати Інститут.
А ~ее-таки дуже зле

-

•••

9.ІІ. Се~еда.

Відбулася розмова з Мандрикою:

ЕИёЛоіЗИ-БО:їіаіііеnі

npo:

я йому заявив про його

а;nризначення . лекторів до робітничого універси

тету"окрім т .т .''; б;неnриймання мене Гірсою; в;nро усунення Балаша,
щоб nриняти Станиславського. Він називає це клеветою Балаша. Заявив,
що буде стара.тись, щоб не давати nриводів до неnорозумінь і що
зуміється з Н.Я.
ЛИхо з цими розмовами: то Бала.ш на Мандрику, то навnаки.
Плевако nоїхав до Відня, заходив nрощатись.

!Q~!!~Сьогодні Н.Я.

ра;, що на

і Штольцева одержали nовістки з

суду ;Кутна Го

лютоrо nризначено розrляд сnрави за статтю tr.я.

19

nоро

"Сень

йори, снімітє маскі". Позивають Мазеnа, Феденко, Безnалко і Нянчур
за"образу чести".
Цікава сnрава. Соц.дем. Чикаленко вистуnив nроти Гірси, я nроте
стував

одnертим

листом до

громадянства,

тоді Мазопа-0еденко

виnусти

ли відозву nроти мене, на це відnоnів н.я. статтею "Сеньйори, снімі
те маскі", а nони Гриrоріїву відnовіли лозвою до чу;:ю rо та ще й бур
і

жуазного суду! "Соціялісти"

nочати бій треба
рують
і

кілька

no

злочинців,

Ковалевські,

не

маючи

чести

-

ХОЧіУТЬ

за.::::ищати її.

Роз

всій лінії. Під видом "соціял-дс,t.юкратіn" фіrу

••• ,

Залізняки

і

і

теnер ще

К-о

...

й nnорядні

Треба

з

-

лде мостяться,як·

цими nанками nорахуватися

nублично. Суд так суд! нnвіть буржуазні чехи вжахнуться nід моралі
українських "соціял-демократів". Для буржуазії буде добра потіха.
Подєбрадський відділ мав би вистуnити nроти цих nанів в пресі.
17.ІІ.

Був на чаю у Д-ра Бенеша.

Познайомився

з Югославським деnута

том-Жебот-ом. Він зanpoxan на другий день на обід, але не вдало.
Умовився

з

Бенешем

npo

nобачення.

1~~!!~ Одер~ав візу до Америки.
gQ~!!~
nункти

Засідання Соціялістичної Ліrи:
Вільну Сnілку.

nриняли

з

великими

nоnравками

npo

24. ІІ. Був

у д· -ра Бенеша.

Розмова про

Соц.

Інститут,

сучасне станови

іііёїмоЖливість конфлікту не виключена;, вони не анrю:суючись ні на чий
бік,

nідтримуDатимуть українську сnраву.

Про Підкарnатську Русь і

npo

висилку Жиu~тка.

Він каже,

що

вис

-

ловив пог пяц на українську сnраву в "СлоDансем Пршегледс". Я скс.зав,
що ми змагаємося до держаDности. Він
т а к
і розуміє нашу nробле
му. Ізоляція України зробить її жертвою німців.
rраму Соц.Ліrи. Каже: дуже добре.
Обіцяв

nідnомоrти Соц.Інститут.

Я розnовів про про

- 51 Приходив Др Миха~ло Лозинський, щоб узнати npo nсrnяди на стан
И;інтерnенція, Польща, Радянська Україна і тn.;. Розмова доnга.
nояснив

наші nогляди.

годен,

Ясноt

Він що до Польщі

n

і інтервенції цілко~

що-до радянського уряду

є

що він цей візіт

з доручення Совєт.Місії.

зробив
-

І

•

І.

r

н 9 Поnсуй-Шаnка, П.Макаренко,

•

І.

Було об'єднане

з

на

де-чім різ:.:ниці!

засідання Правління і Надзірчої Ради Фонду.

-Енёnш:сення мені не nідnисали. Проти уnовновахсення голосували: Га
Понеділок.

Чернуха •

n

Станиславський

-ка~-ЯкИй-nрИ-За.леnському сказав

четвер їздив до Подєбрад до Шрам

"Золотий ~і?онд" так:

npo

nідnисали

,

ду про ехоnанку фонду Мазеnа, Феданко і Бе злат~ о зо. соц. -дем.
чонко, По.лиnода, Черкавський за соц.-рев. Порегоnори nоли Лиза

ський і Петренко. Знають

це і инші.

npo

Балаш розnовіn, що йому npo це розnоnів 1920 р. Черк~nський.Лри
стрічі Петренко. і Феденка 1920 р. 6yn nрисутній Балаш. Петренко
D "злодіями" соц.-дем. у вічі Феденкоnі, коли той сказаn, що фонд
ни ' 1 nсрехоnс.ли' 1 в инше місце. Про сnраву з фондом знають D Хмельнидnі

сестри Соня;ло

чоловікоnі Х-ич;

і

Маруся.

Найліnше цю cnpany знає ЛИзаніnський, який був скарбником. Було
лено 2 будинки нз. Бульварно-Кудряnській ;npono..диn куліnшо Аркадій
nо..ненко;

на

гроші Ц-К.

ІІ.

Був у nрезидента Масарику на

ІІ.

Виїздю

"чаю".

через Париж до Америки.

Зошит ІХ.
МАНДРІВКА

І.

~~---------~--------~

•

ІІ.192?. - зустрів Микола. ;брат М.Ю.,

що npoжиnan D Парижі.С.з.;
--~~_,.,. __ ·
Я оnинився в готелі, де й Микола живе. Ввечері"
ийшоn Кос·т.Кос·т.Uурканіn, Загра:ничний. Я їх ін~?ормуnо.n npo стан
чей. Х9дили nити німецьке nиво

•

~ nогане

• ІІІ~.· В~ранці nриходив Гольдельман. Розnовідав 9 як Абранмоnич;меншf
соц.-дем.;Безnаnка; D1 зааі
нні Соціялістичноrо Інтернаціонала. Cnpany nередано D комісі~. Го

-nокёр;жид.соц.; вели акцію nроти укр.

дсльма.н оцінює це як nоразку Абрамо ~и ча і Локера. Жидівські кола
срто анти-українські. По-обіді nоїхали до ВинниченкіD, Заст-али там
узиику з ·дитиною і Шрейдера.
єдине оточення Б-ш1! РозмоDа була

тучно..

-

В-ко тільки заnитуnаn, але не вислоnnюD~Dся.

nодобалось t
оїхали до

що я nриїхо.n

кіно:

бачили

нязіn-еміrрантіn.

з сnідками

якусь

-

Очеnидне : йоІлу

Миколою і Цурко.но~1.

глуnу n'єсу

з

життя

Поnрощались з В-ками сухо.

Разом

моекоnських реп.

-

.. \ ...
Взяли D конторі шіфс-карти. Підчас обіду розмопа ••. Потім я
-диn-до И-мс Л я фо н, яка скаржилась на Миколу -"на.ціоно.ліст",

• ІІІ.

но соціяліст",

' 1 nсує нашу сnраву" і т

.n.

Я nояснип. Вона ; ·"щаслиnа"

- 52 Іі

Іі

бачити мене і тn.
Потім D кафе з

Гольдельманом, Цурканом, Заграничним, Шрейдером,
Пізно заснуn. Шрейдера лаяD за "нерозуt-ління" на
Він дуже nроти Григорі~nа.

Ста.сіnим і Миколою.
шо~ cnpanи.

8.ІІІ. Микола і Цуркан nроnели мене на покзал
на-Шёрбурr. За nро~зд у ІІ клясі доnлатиn.

3

8.ІІІ.

Парижу nи~xan о 10.З5 год. ранку,

S-t Lazar

і я

nо~хав

до Шербурrу nри~хав

4.50

о

rод7-Річи забрали, о. я nішов "nізуnати пас". При тімданомені лис · 
ток на чай в Анrло-Америк.

готель,

як для туриста і

білет на nхід до nаропло.Dу. З пристані рушили о

віатану лри~хали

8.50

год.

Без

Lesser-Passer't год., .
до Леуnійшли - до ка

11

7.50

ніяких формальностей

біни для туристів. Зі мною якийсь жид - поет з Ню-Йорку. Буn у
личині;Гуцульщино.; і купиn гуцульську ;ишивану сорочку. Другий

-

товець

молодий бо.рбос,

-

JІ

Га
ли-

"

що

погано говрить по-московськи і по-польсь.

укра~нець

з Детройту з жінкою;полькою; і дівчинкою.

кому.

По-сусідству:
Він мене

о

На

і розваиає.

к е

іІ

а н і.

9.ІІІ. Вирушиn Леnіатан в лів-першо~

ёЯЄ-над темнотою nоди.

год.

Я сnав неріnно

-

по nівночі. Молодий місяць

перешкоджаn якийсь гуркіт і

було жарко.

Велич nараnлаву справді диnовижна! Я навіть
трол~ пригноблений
новістю обстановки і уnертим пануnанням анrлійської мови. :tде,
як
звичайно,

же,

багато жидів.

Мій

знайgмий жид-nоет

що його мо,:сно. зустріти D Ню-Иорку

n

знає Репуцького

"Літерат.

ка (о) е"

на

і

ка

E.Broadway

О 8 год. зо.дзnонено: вставати. О 9-й снідали: чудесні харчі. Я на
режимі ІІ кляси. Дивився на море. З npaJJoгo боку ще було видно якусь

-

землю
мабуть ІрландЗя.
недалеко nід Євроnи

Також nароnлави

і

парусники

•.•

-

значить ми ще

Вода зелена і хпиляста. Земляк розповідає, що море настроєне

"зле" і мабуть гойдатиме нас.

Він вже кривиться і все зазначає,

що

~11

·

ІІІ І

йому якось "не тее"~ Боїться голитись, щоб часом щось не стало під~
час цієї операці~! Иого дівчинка вже з заплаканими очима, бо "хnорає"

Хоч я й маю сі-сік
мати nід

"хвороби",

але

(sea-sick)

і хоч силою nолі хочу себе втри

земляк запевняє,

що

після-заnтрього

-

но.д-nе

чір я обоnязкопо буду переможений. Можлиnо, що вигляд инших сtхворих"
мене зіб'є з рівноnаги, але я рішив оборонятися. І мабуть здивую
своєю

витривалістю.

ність

та ледnе-ледви чую лід

Сидю D курільні і лишу,

281

собою

коливання

nелстня.

Годинник пep~nin н~ 45 хDилин назад. Тепер 1 год.
миля, до Ню Иорку 2875·
Обід був надзвичайно добрий: суп, курятина, риба,

жене,

4

а у вікно видно якусь білувату безкрай

біла

каnо..

По обіді кіно - глуnо. америк.
год. на nалубі чай.
~Шнули

З пароплави.

Від Шербурrу
струдель,

моро·

n'єса з примітивним клоунством.

Потонули nони за обрієм.

В

- 53 Мій земляR 3Dеться Оисак Антон, з noDiтy Sібрк~.
PoзnoDiдaD мені npo свою добрр~~йну роботу з своєму еелі:

nooтa

niдnory і nіч в чи'rа~Іtні "Просв~и". Для лроrульок куnив був со
І<оней і ресорну брйЧку - "жеби люде бачили який американ є".

Розnовідав про редактора з Детройту n.Почиика ;мовляв "Робітник"
••сочіяліст";. Добрий чоловік, але лроrорів на часоnисі. Друкарню
о

·

зnіцитовано.

Про Січинського rоворив
Море ходить

баrато,

•

неnрихильно.

·

...

! ..: ..!!_2...~-~.:
.ІІІ.192?. He.niлR.

Місцевий ~ідділ "Оборони України" ім.М.Драrома

--в.Лаmтував-"вПіаііування" мене. Людей було в їх клюбі nовно. з не
нів Марголін Арнольд Давидович.

нський.

ГІромовляв Батюк;секретарь;

rод. Люде залишились ще танцювати.
Прийшов я до
очі, бо з І\~арголіном мали довгу розмову

rотелю о

.

•ІІІ.

і Цеr

Потім я · відnовідав. Потім говорив ще Багрій. Розійшлись в

ЦеглИнськИй о

10

год.

З

год.

лоїхав до Скрентону.

-у-в-· готелі "Альбер!", ~-1§.:.!!!.:. Прислуга

54

-

негри. Був у будинК'l

56-ro

пьварта: на
етаж~ куnував маnи, дивився з
ет~:~ на Ню-Иорк.
nова крутиться. Правожав т. Бажемсь~ий. В розмові казав "шуси" nо
кнуть;черевики;, на "стріті'';вулиці;рух ітn

.

• ІІІ.

З т.

Батюкам їздив до Maproniнa в Інтернац. студентський дім

--rрандіозна річ.

Зробив Рокфелер;. Поснідали і nоїхали. Він елішив

суд як ексnерт. Працює
слід. тижні.
У-вечері знов

моніли.

з ·Хілквітом.

бачились

Про сnівnрацю.

Побачення з Хіnквітом буде моє

з Марголіним

Розnовів,

-

nриходив до мене.

Багато

що Дмитро Левицький робив йому

оnозицію стати "nослом" УНДО в Лондоні. Марголін був згоден.
невелику жадав:
дол. в місяць. Відnовіді ще· нема.

250

Tenep

ним nереговори Байцман ;голова сіоністичної орrанізаціїj,
nослом" сіонізму у Вашинrтоні. Проnонує
дол. місячно.

КаJ:се,

500

Плат
веде

щоб став

що вистуn Керенського був невдалий. Людей було баrато

-

-

О душ, навіть за браком місць
nішло багато назад. rлонархистка
рила І\еренського ру~авичкою. Керенський тримався добре.
Одер,:сав листи від . Грановського і Сорокина. Д~:се радо хочуть зурітись зі мною.
В
Скрентоні розrром Уnрави Робітничоrо Союзу: залишився тільки
ин Корnан

·

•

•ІІІ.

Ходив

в комітет

Маршаля з Марrоліним і до редактора жидівсь

rо-"~орвертсу". Балакав з секретарем Шнайдерманом.

Про uеие зrадують тільки большевицькі часоnиси: мовляв, Бенеш
дає вже rрошей, то я nриїхав сюди за ними.
Наnисав і nередав листа до Маршала.
У вечері з Марrоліним був в Університеті;на nлощі Вашинrтона;

•ІІІ.

Заходив до редактора "Форвертсу" Абрама Кагана. Говорили

нут:-УмОВИЛИСЬ зустрітись:
Заходив до Цеглиноьких.
иїхав

з

Скрентону.

кілька ЇХ nоЛіТИКіВ і Я·
Ганна Івановна хвора.

•

15

Микола Григорович

-54Був Баrрій

-

жалівся,

що йоrо вилаяв Цеглинський за розмову зі мною .

Треба мені бути більш обережнішим.
Ввечері nриходив Батюк і казав, що "Свобода", хоч і взяла
за оnовістку, але все-таки
н е
о м і с т и л а
оnовістки

n

18 д.
npo

мою лекцію.

2

Большевики nризначили на
год.
nриводу
ліття революції.;Про це

..• 10

ним

фронтом

чорна

сотня і

27. ІІІ.

своє "велике віче''
з
"Свобода" дала оnовістку;.Єди

большевики nроти

нас!

"Українські Щоденні Вісти" nроти мене містять статті і замітки.
Які ідіотські українські rазети тут!
"Народне Слово" містить про
11
"козаків-бабів" і як nанак-злодій nрохав у якоїсь жінки
ц
ки".

•••

g§~!!!~ З Цеглинським n~оговорили до
сав

иому nроти

мене ;ос~нь

1924;

а

4

rод.

ранку.

Казав,

згодом nочав nисати

••

що Курах nи

за мене.

Писав і Феденко двічі: один раз, що я і соц.рев. не хочемо їх

;соц.-дем.; nриnустити до розділювання грошей і "вnади"

-

в УГК,

І

а дру

гий
що я беру од чехів rроші і що до мене треба бути обережним.
Писав і
Прокоnів Іван;студент УГА.с.з.;, що коло мене в'ється Три
льовський, який має на мене вnлив і тому треба стереrтися того, що я
І
буду nисати до їх ;"Оборони України";.

.••

27.ІІІ. Промовляв у Вебстер галі. Людей було не багато, як на таку ве
ЛИку-Залю. Большевики і nраві не nрийшли. Були лишень робітники. Пра
вда, було 4-5 больш., які задавали nитання. Все було коректно. Ycnix

моральний був.

Марrолін казав,

що виклад був дуже гарний.

Після лекції nішли до робітничого клюбу,

де трохи вечеряли і

nи

ли чай. Люди мають одну розвагу і танці. І все таки те саме: "nолька"!
Політично де-які робітники розвинуті таки добре. На "великому
вічі" у
большевиків було людей ще менше, ніж у нас. Чорна сотня
і
большевики

єдиним фронтом nроти

нас.

28.ІІІ.Вечер цілий з Цеглинським. Після вечері розійшлись. Я nішов

до-кіі40театру. Бачив n'єсу "Метроnоліс" •• будуче місто. Конфлікт nра
ці з каnіталом. Учений видумав людину і душу надхнув з дівчини-рево -

люціонерки. Штучна дівчина одкрила якісь крани і затоnила "нижнє міс
то", де жило робітництво. Дітей і инш. врятувала сnравжня Марія з
своїм коханцем,

хоnлююча.

сином

каnіталіста.

Пате-журнал і

Постановка величня,

концерт nеред n'єсою цікаві.

траrична,

за

-

Дивна гра кольо

рового світла: сnівачки і арфянка були неземними істотами. Вnерше ба
чив танцюристку, що дуже гарно танцювала, осяна дивним світлоzл.
g~~!!!~ Сьогодня nоїду читати лекцію в Ню-Арк.

~Q~!!!~2~E~8~~ З ню-Арку nриїхав в 4 год. ранку. Мав виклад. Людей

багато. Успіх nовний. Після викладу вечеряли в ресторані т.Кравчука.
Були большевики, анархісти, москалі, українці, білоруси. Большевики
ставили заnитання і одержали належні відповіди.

Росnис моїх лекцій вийшов великий:

в

20

містах

максимальному наnруженні можу закінчити їх лише
Сьогодня

nишу Ревуцькому.

12

- 45

лекцій. При

червня.

11

11

55
З Марtоnіним у вечері були в ресторані, де ввечері танцюють.
ови,;сниіІ rосnодарь. Дві дівчини до нас nідсідали, але ми їх "виn
хали геть". Потім- кабаре. Танці, сnіви. Ісnанський танець вnодосп. Госnодар - був. робітник, нажив міліони, теnер ресторатор.Го
дарма

робітників без nраці.

460

~-!!.: Разом з Цеглинським Пробули

,

І тримає

3

гуля щих дівчат.

rодини. Він вже nеребрався,

до Скрентону. Скінчу тут лекці~ і їду туди-ж.
Ноя лекцію npo еміrрацію в клюбі Т-ва Драго м анова.

Людей

вчо ·

80.

великий успіх. Люде щирі, nрості, rарні. Захоnлюються Ід оїми вик

д

ми.

У.

Ввечері nрезидія І від.

"Оборона України";Т•во Драгоманова;за

п-тйла. l:teнi за дві лекції сто долярів.

Матчак nодарував мені nортфель, а його жінка - nляшку ~'віскі"
е якісь гостинці. Разом гуляли ло улицях і разом вечеряли •

•

У.

Завітав т.

Ярослав Чиж з Скрентону.

-ою до кіна: дивилися на n'єсу

-

1905

По обіді їздили

дикі їздці. Дуі:~е

з

rap:r:a.

т.

Иатча .

Girypyє

лковник Рузвельт, що
р. став nрезидентом. Незвича йно сильно
влена nобутова демократія: жовніри за nанібрата з Хве д ею Рузвель

.

Коли nриїхав німецький nринц

ектором nоліції.

зав,

npo

Принц казав

сноб, до Ню Йорку, Рузnельт був

своє

становище,

титули.

Рузвельт

що йоrо nриймуть добре і не рахуватимуть йому за зле його nо-

дження і

становище.

У-вечері у Марrоліна.

!здили лороном через Гудзон і назад.

-

Потім nішли до nанів Оксен
їв з Полтавщини: я, Марrолін, Чиж,
І<адець ;два укр. і два укр. жиди; і ще жиди: nроф. Голь дштейн,
кийсь Членов з жінкою, др. Картер і инш. Ці· кава розмова
україн
ку сnраву. Повернули о
rод. ночі. Застав дома nодарунюі: яблука,

npo

3

t.аеранчі,

ІУ.

банани.

Сьогодні

з

Це

все Мат чак!

Божеліським і Любарським їздили до Пасе й ку на лек

-:-10-ти ліття революції. Люде й не б а гато. П~тання ставип якийсь

льшевик:

чоuу я нічого не сказав "nроти Польщі 1 '? Відnовів. Люди

ислухалися,

20
ІУ.

nритаївши дихання.

сентів,

було

Сьогодні

Я~-баг а то.

80

Успіх моральний.

відбув лекцію в Неварку:

Ставлено

Зібрано

16

дол.

душ.

"Визвольна nрограма".

заnитання ріжні, де-які цікаві.

Видно,

Людей

що маса

·ає. Большевик вистуnав з цитатами з Винниченкового "Відродження
цjї.", то и 2 . Ех, наробив В-ко з тією "історією революції 11 ! Вів свою
літику,

!~.:.

а nотім

оnлював її

Був у Хілквіта.

Bitt

і

нас

заnрохав

усіх.

мене .на снідання до

У. Й дос і як розбитий nісля викладу в Нюарку.

---

9)ранц.рестор.

Пр ~в и й бік ніби застужений.
·
11
І'ро rл адсЬІ{И Й Голос "/У Львові; nиШе npo зріст на Україні вnли
Груш е:а сь.t:еого і українських соціялістів-революціонеріп.
Цікава статистика: на 15.ІІІ.2? скінчилась акція збірання nо
ходового nодатку в Сnолучених Штатах А м ерию·І. Цікаво, що осіб, які

- 56 які

мають що-року
Дохід:
Від

доходу

11

"
lt

!001
3001
5001
10001
25001

.

11

з ооо

11

5000
10000
25000
50000

більше

1925

1000
2000

..

ДО

lt

мі ліон і

долярів

рік:

З44. 876
2.413. 881
2.112. 99З
1.800. 900

дол .

11

"
11

осіб
tl

11

"
Іt

4З7.ЗОО

"lt

207!
1926 рік:
93 .178 осіб
99З.490

11

763.565
1 .294-. 713
482.882
231.862
58.991

"
"

11

11

191.216
"
40.061
"
"
...............................................................

lt
lt

" 500000

11

мілі он."
мілі он."

" 1
1

Більше

lt

242
75

L~78

"

11

В

1 91 б

р

• було

207
206

11

"

"
"

~--к~і!!!!!~ Виклад в Ню Йорку: "Визвольна програма". Залитаю-ш були ріж
нt:' n~сля викладу пішли в ресторан "Арте" -музика. танці ;"гопак;.

Марrолін nривів адвоката Кринкена;в Італії адвокат,

9.:.к~~!!!!!~ . . Лекція в Посейку:

Любарсью·ш , Ткачук,

10

квітня. Неділя.

сан з рос.

жидів;.

"~извольна . . nрограма". Вечерчли: Галагін,

Вислоцькии,

я і міи проводник Голинськи й .

Лекція в Нюарку:

"Робота еміrрації". На-роду досить.

Ма.ЛамПГі)оЗПоБІДаЄ, що большевики здають позиції. По леt~ці3: збо ри
відділу "Оборона України":
Всі

приймають

з

я реферую справу Робітничого УніверситGту.

одушевленням.

По цім розгляд інціденту з Багрієм. Я взяn вину на себе. Багрій

реабілітований і

все

гаразд.

Потім вечеряли у Кравчука.

ціями.

Зібрано в Нюарку

100

дол.,

Люде

зворушені,

з:в:вильовані І:юїми лек-

в Пасейку- З7 дол.

11-~~~!!!~~-~~E~~~~~-~~--Q~§g~Q~.:.
По ШЛЯА7 Шкварок якийсь підійшов і
Цеглинського,

скаржився на несправедливости

чи ~а і инших.

На станції мене зустріли Корпан і Сарахман. За вечерею зустрілись
з Цеглинсьr<им і Чю:сем. Пішли до будинку Українського Робітничо го Со ю 
зу. Оглядав редакцію "Народньої Волі", друкарню, ломешr~о.ння Ро б. Союзу
У-ночі правожав мене Корлан - довго з ним говорили. Здібна людина

12.ІУ. Сnав до

12

rод. У вечері виклад:

SСГдУііі. Викло.д успішно моральний,

"10

ліття революції''• Було

а грошеве ні

- 11

дол .

1~-~~~!~~-~:Е~!!Б~-~~-§!цt~~~Q~.:.

Виклад у-nечері. Людей зо 100. Білетів не продавали, а ttзбир али".
Я ледви не провалився "крізь землю" од сорому. Головув Войтів. Не
вміють говорити. Помі~ні люде:

Лех, Пенджола. Поміщено мене в лоuGш

кані робітника Стапана Підкорчемного. 4 кімнати. Жінка його n шпиталі
11
Після викладу - на пиво. В замкнутому помешканні. Рознова з рус
наком".

14.ІУ.
------

Приі·lшов піп Турченко;з Умані; і водив мене в rАісто. Були в

но. Люблю музику

У-вечері
nідери" Роза
однаково - не
Стичка з
Зібрано

-

орrан.

виклад: "Визвольна nрограма"~ Людей меніпе. Большевики
і Табака не nрийшли. Взаrалі no всій лініХ большевики
йдуть на мо~ виклади!
nonoм, який nитав npo автокефальну церкву.

ЗО дол.

По ~икладі~на nиво

~~!~~-E~E~~~~-82-Q~E~~!E~~
Мав виклад у Вілксбер. Людей мало. Грали на біліярді. Говорив я
rодини. Підготовка викладів низ~е :всякої крити·Ки.
іШКИ і

•••

•••

•

.

розnО13СЮДИЛИ.

. '

Мали надруковані

rздив тудИ І! Сt,ірахманом. Там цік~вий є Ма.ртин . Музика. "Оборонець"
шинкарь.

ЗСарахманом довго говорилиno nonopoтi:

онець".
с

Не

він' цікава людина."Обо

Скінчив гімназію. Наборщик у друкарні.

дУ':се

критикує Чижа і ,J\opnaнa..

Знає

І\ритично дивиться на

хиби і Цеrлинськоrо.

Взагалі nридивляється до життя тонко.

26-літніn,

.

син неrрамот

х селян. ПокинуІЗ друкарню "Америку";у Філадель@ії; через те,що до
одилося набирати nисанину Назарука. .
Дизертував з nольського війсьв 1 92З році
Одержує nлат ні 185 Доrі. ,:місяш_но

•

•

.
' ;
---------------~

·

.

і

Сидю в rотелі. Вчо,р.а лист, од Миколи. Т;урбуєт:ься спраDою Добковкого. Виявляється, що Володін сильно nідозрівається як співучасник

uарцбарта.

Шрейдер і Ляфонка ведуть nр.оти на.с ·скажену аrітаціЮ. Це

кась шайка,

що

зорить

.ІУ. Сnочивав . до

ароД.

12

за нами.

·

·год. Не хоtііІось нікуди йти. Потім nішов до

Волі". По шляху зустріn · т.Сарахмана.

еля нашої розмови.
ні дУ':се

nриємно.

Ска~ав,. · що

Сnравді,

спить лоrично і серйозно~

В "На.р. Волі" розмова:·

це;

.•
npo

"Я

Здаєт:ься,

всЯчину,

Він бідолаха мало сnав

Ваш"

'l'enep

тут

-

я відnовів. , що це

о д н а

людина,

що

але я хотів звернути на ді

о. Про сnівробітництво: моЖемо nисати тільки в "Уtq>аїнсь:кій Громад1н.
лодимира . Левицькоrо думаютЬ : взяти · на редактора і видавати тижнево.
о чуть ота.ттір аІ<туальних,

nідходящих,

nоnулярно-nисаних і

коротких.

Від розмоD ділоnих ухиляК''l" ь~я. Робіт 1:''"·Ptti Університет в засаді
иймають,

але

Rnи.

.

хотять,

щоб ло _ об'Хзді я

··

с ам

понаnисупа листи

і

uaтe-

Про стиnендії "не Знають що сказати".
Про

видавництво

n~літ.літер.

не

пдається

В цій ро~мові nрескочипо неnриємне:

nоговорити.

коли я сказав,

що мені

неn

смно' коли 11 на мене збирают·ь гроші"' то Цеглинський лодразнено до
о коментував це і зрешоі-ою казаn, < що ніби-то вони на мою ніби-то
мку "грубошкірі", коли лоі•од'.і.\уються , щоб на їх збирано, коли вони
СS'їздять. Взагалі балачка йш.па дражл и во.
Вечерять ходили з Корланом і Чижем. Розмовляли npo соціялізм.
ни не вірять, щоб на Україні було можливе соціялістичне будівницт
о.

Розмова

довга,

нудна.

Пізнійше надійшов Цеглинський з дружиною і ми nішли "на nиво".
мова сталась знову npo соціялізм. Цеrлинський мене розnитував npo
, що соц.-рев. будуть робити "на друrий день nеребрання і3Лади••.

- 58 Очеnидно цим сnособом хоче знати наші nолітичні засади.
Наnадає все на неnравильні терміни. Особливо його др~снить сло

во "соціялізм". "Без змісту". Чиж і Корnан nідтримухоть Цеглинського.
Цеглинський говорить з неnрикритим nодразненням. Видно, що ми з ним
не матимемо гармонії. Різкуватий, колючий чолоnі'к.
У мене якийсь неnриємний осадок за ту всю розмову.
Видно,

що

вони вважають

1?.ІУ.

з

ними треба

бути дуже

о

б е р с е ж н и м,

бо щирість

за слабість.

Виклад у Скрентоні.

Людей багато.

----r-вечері другий виклад у Вілкс-Бер. Люде й більше ніж nопереду,
але не nовна заля.

мних.

Виклад теnер

був добрий.

Запитань

багато і розу

Еольшевик Любинський заnитання стаnИв коректно. Другий боль

-

шевик Дністрян сказаn nлутанину, але чесну і хвилюючу nромову. Роби
ли голосування: хто за мою nрограму? Всі, nроти один Любинський.Чо

му? nитаю. Він
н е
nроти моєї nрограми, але голосує nроти тому,
що йому не дають слова ;Музика;.
!здив туди з Вишньоnським, який по шляху багато говорив мені
місцевих "таємниць": як йому висловили догану за те, що він зрезиr

нував з nосади секретаря Робітничого Союза. Багацько отверто. Розу
Інтімнічає.

мний і хитрий.

За обидві лекції

18.ІУ. В

11

зібрано

••• 29

дол.

Нар.Волі' 1 розмова з Цеглинським

у-іх-і в мене трохи ліnший.

npo

Левицького. Настрій

3 Корnаном і Миником nо-обіді в Інтернаціональній Коресnонден
ційній школі. Вражіння величезне! Щось надзвичайне. Що-року кінчає
біля 100 тисяч учнів, а загалом їх більше 1 міл. Лекції 40..LJ·2 стор.
На вивчення її треба 17 год. Одділи nочти, nереnлетня, дру1шрня і
инші. Будинок nоставили через 10 літ nраці. Вже стоїть 25 літ. По чали з 115 учнями. Тепер 500 nрофесорів-інструкторів.
Дали мені багато матеріялів
Треба розібратися.

npo

школу.

У-вече:Еі• На nомешканні Дра Вація ;зуб.лікарь;

було мене шановано

БёЧёрёю:-я скористав нагодою і nідніс сnраву Робітничого Універси
тету. Після обговорення всі радо прийняли.
Вибрано Комітет для nроnаганди, збору грошей ітп.: Др Ваці й ,
Вишньоnський, Чиж. Тут-же зібрали гроші: 110 дол. готівкою і 155 д.
декляратиnно. Присутні: Вац.ій, його тесть Др. Калакута з 1:сінкою,
Дутчак ;голова У.Роб.Союза;,

Миник, один литовець
стіян і

ин.

ться

Сарахман.

Вишньовський,

Чиж ,

Корnан,

Сарахман,

Др., Цеглинський з жінкою, Левицький в.,Хри

Говорились nромови. Цеглинський заявив, що я д~~е зворушив люд.
Вони будуть видавати "Українську Громаду" тижнево, доручують Левиць
кому. Мене nрохають nідтримувати "Оборону України", "Українську Гро
маду" і т.п. Видно, що вони з свого холоду виходять. Добре тримає
т.

Приїхав nізно,

Вражіння добре

nриняв

•••

куnіл і ліг

сnати о

3

год.

Прохали мене люде ;на лекції в Скрентоні;,щоб

nриїхав до Тайлору. Мартин Музика бере слово, що я вистуnлю у :Вілкс
Бер знову на вічі,
хвилює.

яке він влаштує.

Видно,

що моя

uona

їх глибоко

- 59.

Вранці заходив ВиШньовський і nоказуnав лист~, якого nін наnиnо Бостону. Шеnнуn, що один nан хdтів "заrирити" сnрсшу з Робіт-:
им У'ніDерситетом. По обіді tздиn до"Нар. Волі••. Тут одержав листи
Олюсі;др~~ини м.ю. с.з.; і н.я.rригоріtва. н.я. nише, що на Фон
ш проєкт не nройшоn. rалаrан nредатель і сnолоч. Оцінює йоrо як
nника. З Харькоnа nід Шим-ча - лист •npo nостаноnу ЦК і Політбюро
наш nоворот

на Україну для. культурної nраці.

І

~нші

новини.

5

цілий день :txan , в Чі каrо буn о ·
год. , до ~-~адіс ону nриїхав
rод. · nеч. Зустрів мене Гранеnський-дивне вражіння: якийаь
Я наче.

'1.

.10

Влаштував мене в

University Club, .Stete St. 80).

__ g~~!~~-~E~~~-l-M~8~~2~!~
У. Познайомився з Россом. Росс

о

5

год.

-ину. Даn дозвіл його nраці видавати

no

зайшов до мене.

Говорили

украtнськи. ГоDорИли_

npo

ктср реnолtбціJ:.

У. Знайомство з деканом RussEйl

-

- npo ст_иnендії, обнін ·Dидан

ин. Огляд одділу nозашкільної освіти. Пок~зувала · Аліса Л.
11 ло й (Alice L.Spensley) , асістентка директора школи. Дала масу
ялів. Незвичайно симnатична особа.
Знайомство з nроф. Янським ;чех;- фізика,

річ з nроф.

Чімбє 1":()L~ /!'ео!'_1) ,1Ф/· ·

електрика. По-обіді

Лроф. Гоnкінс з:з..nізF:н:ос.}: ,
З журналістом довша ро~ м:;:u:з.. .
У-nечері: на студентськону сnектаклі.

Знайомство

з nроф.Вільсоном.(Wіls~n)

•

• :Lзда з nроф. Вільсоном-автом . nоз~ містом.

-ло-обіді доnга розмаnа з nроф. Перельман ;жид, тред-юніоніст,

n

rono-

оц:J.яліст, історик і теоретик робі тничого руху
Америці;росі~ському. Розмова цікаnа.
О б - 8 год. розмова з Гран~ r, ським, _ nрийняв деякі наші доручен-

no

о

DИКОНаННЯ,

Но хочеться їхати nідціль

ponaxa",
Щось

диnоnижні озера,

дивовижне

мене

-

дуже гарно. Моrили індіямські

університ~т,

"Птах"

як храм.

хnилює~

У.Понеділок. Виїхав до м · r Н НЕ А

rt

О Л І С.

-~--------------~-----~-~-~-~~-----~--------В Міннеаnоліс мене зустріn на :UОІ{Залі nроф.
динку, що й nін. Пробув у ~х дDа дні

Сорокін.

j:Cиn в тім

.

•

був на лекції Сорокіна.

я nодякуDаn.

Слухачіn

було

50.

На. nривітання сту

!здили аnтом за місто ло-над Місісілі

-

були бі

оду 0орда.

/•

озноnи з Сорокиним
Він за Струве.

зробили тяжке

nре.жіння ;з nолітичного

лоr

бО

Як учений

-

-

талансnита людина. Hanиcan дnі nраці з еоціолоrіі:
Моекоnський шо

Система социолоrии і Соnременньіе социологи і инші.
nиніст і nеликодержаnник.

~Z~!!~ БУD сніданок з nрофесорами Чеnін, Цімерманн. Кларн і инші.

~Z~!~~-~~~~~~~-E~f!~~-~2-~-!-~_!_[_Q~

nin

До Чікаrо nриїхаn о

~ня 28.ІУ.

Зустріn мене т.

Василь

Лукіянчук, який мене заnіз до сее>ё-;-дё-и-жиnJr•
Прийшли білоруси Воронко і Череnук ;"Змагар•"/•
їздили до редакції литоnської соц.-дем. rазети. Шеф-редактор
стара симnатична людина.

Заnрохали

мене

1-май і nротест nроти реакції D ЛИтnі,
nедеться

nистуnити у їх на мітінrу:

де оnоnіщено осадний стан і

терор.

..

Oдep:r.can листи nід Олюсі, Н .я., Цеглинського, Мухина м
У Фонді nибрано до Праnдіння Богацького і Сулятицького,
зірної Ради: Сімоnича, Палиnоду і ин.
н.я. ~tає організуnати Сnілку Трудоnої Інтеліrенції.

ЗО.ІУ.

Вистуn у литоnціn. Усnішно.

до Над

Гриrайтіс nредстаnиn мене nерд

Зіё>ранням. Потім nознайомиn з др. Монтnідом і иншими лідерами.
Закінчили
ді

1

їздиn

з

ТЕаnня.

т.

nечерею з

білорусами

n

к~тайськім ресторані.

Вистуnиn

n

залі Українського Народнього

ЗОО осіё>: Усnішно. Полоnин~ nлакала. В
з обіймами і nоцілунками.

-

nepepni

Дому.

Газета литоnська nомістила
Білоруси

nортрет

і

npo

2.т~аиа

"Разсnет" містить

тn.

nci

боки і

багато.

В суботу буде остання лекція
роnи."

---

мене статті.

Приnітальні nро

D зnорушуючому захоnленні метушаться на

cnpanдi роблять

nонад

Піn якийсь також цілуnаnся.

54

інтерnю,

Було

nриходили за куліси

У nечері
nоїздка на озеро Мічіrан.
Потім: банкет. Буrо
особи. Фотографуnались.
маnи. Безчисленні заnрохання на обіди і nечері.
статті,

По обі

Тягнибок і Лук'янчуком nо-над озером Мічіrан.

• . Поїздка

-отомлений,

на озеро,

"Національна

а nотім на музику.

але nражіння з усьоrо добре.

§~!~~~~~~ Поїздка D ліс за

55

cnpana

на Сході Єn

Вечеря у Коцоnських.

Зібрано

97

дол.

км. і nneчepi друга лекція. Великий

ycn~x.

4.т~аnня. Вечеря у Маслея і третя лекція.

---

2~!Е~Е~~~ Вечеря

дає

Зібрано на цім

-~-ночі на озері Мічіrан.

мен~

100

або

Нарада з

б.У. Поїздка

l

т: Тягнибока:

и б~льше

білорусами:

n

доляр1n

Він мені

зробиn.заяnу,

на nрацю.

Ориr~нально.

обмін інформаціями і

125

дол.

що що-року

заnрохання Гриба.

nарк доrлас на фотоrрафуnання з Воронком і Лук'янчука

- 61 Друкуєть~я n "Раз~nете" інтерn'ю зо мною.
Збори "Оборона Укра.і:ни".
"Оборона Укра.і:ни" і "Жіноче Тоnаристnо" nлаштуnа.ли nрощальну
\1

рю.

На Робітничий Уніnерситет зібрали

складі:

Леn Тяrнибок,

500

доляріn.

Комітет обрали

Дмитро Мусюк, Риза.

У. Одnідаn міс Адамс. У nечері nиклад "Національна
-дИні n ночі Хду на Детройт.

cnpana".O

12-й

!2~~~~-~E~~~~~-8g--~-~-~-E_Q_~-~-!~
На. станції зустріли т.т. і ••• Сисак. Помешкання у Тимочки. Доб
nрш:~іння зробиn Галоnчак і Мостовий. Приходиn Іван Волошин. Федо·
ин розумний. Один з т. nonepeджyn nроти декоrо.

У. Понеділок. Їздив за 35 міль на українську ферму: земля, 2 аnта,
ё=rармонrя;-розмова rосnодарки npo земельну сnекуляцію.
У nечері
моnа з т.т.

с

кої

Познайомиnся з т~Починком, редакторм і nидаnцем укра

rазети для nрацюючих.

~!~-~~E!gEg~~ Їз~или n місто,.на остріn з знаметим акnаріумом, рі

• на друrому боц::J.
nni баrатиріn.
.'1.

Голоnча.к,

--ном

n

Канада.

Сербай,

маrазин:

Пот::J.м

миль nо-над берGrом,

10

'

Местоnий і Микитюк

замоnили костюм,

-·

ть

•

зшиток,

Маслейоnа

-

Збори "Оборони Укра:fни"

.У.

Поїздка

n

Лснсінr

---Фарми, фарми
ООО л10дей.

- n

Вечеряли

Стадникоnа,

оліnець,

н е м а. Ленсінr

·

Загальний nідйом духа,

з Джексона..

Соціялісти:

Лукіян

і

Взе.rалі мене обда.ро

Тимочками і Коломійчуком.

с е л а

Чудо.

Були лzоде

перо

бриль і троянду!

за моєю участю.

з Сербаєм,

Америці

Лекція була добра.

одnезли

nрес-лаn'є і картки.

•
--У.

захоnили мене і

куnили пальто,

В Чікаrо Тяrнибок подаруnаn аnтоматичні

к

знамениті

rуртом.

Мальоnаний

-

малий,

ноnі члени "Обор.Укр.

Актиnніші:

•

•У. В Джексоні заложено філію "Оборони України", nід якої мене nі
---пилиnчук.
Моя лекція n Детройті: "Проrрама nизnолення. Людеі1 до 200. Ус
nоликий. "Окружний отаман" гетьманець Кошіль заяnиn Починкоnі і
т~nому,

що

стає

По лекції

ржа.D nодарунок:

У. Неділя.
----------

л

од нині соціялістом.

"банкет"

·

екц1.я

у

1:J.ODoro

ем

ir рац1ю.
·
п
олоDина

члена

шоnкоnу~ rалстух.

npo

"Оборони Укр."

'Оборони України".

-Микитюка.

Добре баnились до

доброDільний. Зібрали 95 дол.
По лекції nрощальний банкет n Укр.Нар.
ГолоDчак розnла..каnся.

nлакала і

4

rод.р~нку.

сам Голоnчак.

Домі. ПромоDи
Добре

''
..

Калуш ка ,Нирчаr

-

лриDіт

ronpиn Саnоnич,

- 62 Левкович.

Ка.лушка. ;за Ленсінr;,

Пилиnчук ;за Дже· нсон;.

Я відnовідав їм і заnропенуnа об'єднатись обом відділам, Це nри
нято оnлесками. Вибрано ноnу Ynpany: Голоnчак, Федоришин, Саnоnич
і ин·~tі. На з nа: "Тоnаристnо Українських Піонерів".

Найцікаnіш~ poзuona ввечері з Леnкоnичем. Ще на бенке~і він за
11
явив у rwoмoni., .ЩО D Америці ЇХ є
4 соціялісти-реnолюціонери". Ме
ні nін зголосив ncтyn до nартії:
себе, Ерилинеького ;кана.да;і До
rанюка;Ка.нада;.
Брилинський nриїхаn з Форт-Віл. до Детройту, щоб nобачитися зо
мною,
~е кордонна влада nустила його лишень на З год. D місто;
вчора

не

nустили,

надіється сьогодні

зноnу nриїхати.

Ці люде рока

-

ми
боронили nартію соц.-рев., нікого з нас не знавши. Лсвкоnич ро
зумна, осnічена і nолітично тонка людина - nчора розмова була доб ра.
ще

На банкеті фотографувалися.
Заложено Комітет Робітничого Університету: Сапович, Федоришин і
один та застуnник. Я головував на об'єднаному . засіданні.

Підійшов

Кошіль і nрохав

одnідати українську школу,

де

він учи

телює.

нді

Сьогодні у вечері
говоритиме Чиж.

ний,

В день
гуту,

виїздю до

Кливленду.

Батюк nише,

виїзду з Детройта оглядав фабрику Форда:
сило-ву станцію,аероnланний, тракторний.

що

відділ мсханич
Недзnичайна річ!

Плакали nровожаючі. Зустріч з Воронком у школі.
У вечері виїхаn nароnлавом на Кливленд. Проnожали
ки

одержав

ще

од

в Кли~ле

всі.

Подарун

трьох жінок.

rхалось добре.
Познайомили мене на nароnло.. ;з і

з

одним укр ::й нцем

-

Дембінським.

12-!E~~~~~-l:E~~~~l--~-~-f-~-~-~-g-~-!~
дуже

У вечері лекція.
слабий.

!§~!..:. Друrий виклад.

Заnитували

больше в ики.

Зібрано

дол.

50

Відділ "Обор. України"

Візіт до Хромейка.

12~!E~~~~~-l-~~~ц~~-l-_E_Q_~-~-2_!_~_E_!~
Зустрів Братусь Дмитро. Гарний козак.
Виклади 19.У. і 20.У. З добрим усnіхом.
Жив у Стрільця,

Зібрано

85

дол.

кравець.

1здиn на Онтеріо.

Чудо

-

чайки і nерсnектива. Місто-сад.

Був

на фабриці Істмана "Кодак".
Збори "Обор.України" 21.У.

22.У.Неділя. А~том до Бофало. Сонце, чудовий день. Які краєвиди~
nо-ШЛЯху-~отоrрафувались і пили вино. Виклад добре! Були з Канади
З людей, прохають nриїхати до їх. Я згодився. Треба повідо rлити т.
Цеглинського.

В Рочестсрі буn у nані Батрак

ра
nривезли мене до Бофала.
клад - було лише 25 людей.

-

.

тещі Січинського. Її хлоnці вчо

Сьогодні

цілий день дощ.

У-вечері ви

- 63 Децик.

roлona Dідділу,

2З.У. Пис~D лиоти. Дощ.

не nриїхаD сьоrодні

Не хочеться їхати до Канади, а доnедсться.Мо-

ё-дёщо зберу. Треба заnтра nислати Миколі

5

nикладіn.

з роботи.

грошей. В):се зроблено

nикладіD у Канаді затримають мене на тиждень, ~ле я

28

цим

nідrотоnлю rрун для Робітничого Уніnерси~ету.

2~_!Е~~~~~-П2~!8~~з~~~-2-~-!-~-Q~
Від Цеrлинськоrо

пі аж у 5-ти місцях,
учора

одержаn

листа,

що nиклади мої росnисані да

з'їзди~и лише до Торольду.

Поїха.n з nанею Романоnич.
од. маn чекати Міз~нчук.
Огляда.n nодооnа.д. Багато

toro

nише,

тому нічого nереіначити не можн~. Отже я рішиn

ціла музика nочуnань,

їхали "стриткартою" до Ніаrари. Там о

4

nоди nадає n дnох місцях та й rоді. Але
і цілий nромисел виріс. Hiarapy одкриn

11кийсь чернець-франциск~н D середині ХУІ стоn.
Через Ніа.rару "заробляють"

смільчаки:

то дістане nеликі гроші.

nеред ним

один розбиnся на шматочки,

тут містоl

Tencp

як хто одnажиться D бочці

2-3

'переnлисти"

з

роки тому один "ncpenлиn",

тnк що

"Елеnсйтори" nниз ходять ло-за nодою,

й тіла не

n

диnлятьоя

знайшли.

ночі но. осnітле

ну nоду електрикою ріжних кольоріn.

Кордонна. nло..да. nереnустила мене
ітср і

холод.

2б.У. У nечері

11

n

Ледяний край".

nикпад

n

Торольді.

Канаду на

Людей

більше

3

дні.

200.

fхали. Лютий

Полспина больше

Икіn. Я nиoтyna.n різко nроти большеnикіn і гетьманціn. Большеnики не
истулили.

Треба,

щоб н.я.

їх розбиn

n-осени остаточно.

Скінчиn nізно. Холодно. Я мокрий. Ночупаn десь у холодній хаті.
зинчук і К-о nитз.ли мене "скільки за. роботу"'? В-ранці nриніс 10 дол.
Через дляння і
Бойало.

nогане а.nто оnізнились,

nроnустили nоїзд.

Тепер сИ

n

дю

Я nтомлсний і розбитий.Неnриємно, коли зо мною лоnедяться як . "ло

nо.жним ста.риком". Різнуло сьогодні, як хтось лрийшоn туди, де я cna.n
за.nитаn: "а. як на.ш старий?"
Хай тобі чорт. А серце слабе, голоnа
боліє.
сил

ТQКИЙ наслідок життя.

теnер

Люде е: і

Tenep

мені

nce

ясно:

баrа.то нnnчипся,але

мало.

гарні і nогані.

Іду n-ncчepi на С:крентон.

~z~!~-~-~з~!-~~~~~~~-82

,.

__ Q_~_r_ш_g_~_Q_g_l~

У-ранці niшon до ''Нар. Волі". Велика коресnоденці я. Всі nизна.пи, що
добре nonpanиnoя. Обід~n у Цеглинського. Вечеряли n-трьох у Ценка..

22.У.Неділя. До обіду n nомешканні. Обід у Цсглинських, ло обіді їзиЛИ-аnтом-з Ганuою Іuо.ніnною, nотім rопорили n "На.р.Волі" з Цеrлин.

Я рішиn їхати до Ню Йорку заnтра

n

З.зо год.

О.У.Понеділок.

Обідали разом з Др Тацієм, ВишньоDським, обома Цегли
ёЬкИми-r-якИИёь др. литnин. Проnожали псі на станцію, onpi~ того Чиж
Корnа.н.

Полрощались.

Цеrлинський nриїде на розмаnу до Ню Шорку.

- 64-

Сьогодня бачиnся з Марrоліном. Цікава розмоDа. Він nбачає "nели.:
кий nлан" nроти СССР n розриnі
Англії з большеnиками і заяnі :::tмерик.
nосла n Парижі. Думає, що й німці на боці Англії. Коли-б німці були
ще

n

союзі

з

большеn.,то

треба

їхати

на Україну.

Згоджується

сліnлра

цюDати і nетулити n "Обор. України".
Марголін локазуDаn nротокола засідання Комітету Маршала. Перша
cnpana - мій лист, другаКеренського і Коноnапоnа до Маршала
;nрохали rрошей на "демократичну лролаrанду";.

g~!!~ Лекція n Ню Йорку про Робітничий Уніnерситет.
4.УІ.
11

Виїхаn до

Боотону.

Цілий день дощ.

у Dечері

D Бостоні. т.т.Пе-

Лёх~-Капраnий, Грудзинський, Мельничук.

2~!!~ Лекція

D

Бостоні: 10 ліття Великої Реnолюції". Людей багато.

Большеnики і анархісти
сусіднього міста.

Dели себе

грубо.

По лекції

nечеря.

Люде

з

б.УІ. У-ден на морі. J:зда аnтом. На.д-nечір у Мельничука.ЛекЦія:
?рnма Dизnолення''
ХDія н е.

Вечеря

з nоликим усnіхом.

у Пелеха.

ЗаяDа

больш.

"Про

Заnрохали nрочитати лекцію лара
Тамарука .

?.УІ.На морі - на. остроnі, де фортеція. Лекція n церкоnній залі. Го
Лоі3а-даnискиба nроголошує мене "nрезидентом" будучої трудоnої Украї
ни.

Вечеря у Пелеха.

§~~~ Виїхаn до Ню Йорку.

2~!!~ Ню Йорк. Приїхаn Цеглинський. Зустріч з СараDланом. Його олоnі
дання.

10.УІ.Засідання ЕкзекутиDи

"Оборони України".

Премоnа моя,

Цсглинсь

коrо~-лсnицького.

:!.:!.~~!~ В 11 год. зустріч з Маршалом. Присутні Цеглинський і Марrолін.
Троє
кої

nитань:

мій лист,

самостійність,

спіDnраця жидіnської

і українсь·

демократії.

12.УІ.

В wіладельфії

з Батюком.

Лекція.

Обід.Марія Чсрняхіnська.

Ко

мІтёт-Робітничого УніDсрситету. ВишиDанюк. Сnека. В ночі до Ню Йорку.

:!.§~~!~ Ню Йорк. Блукання з Корnа.ном. Нічна розмоnа з Цеглинським про
реформу преси.

14.УІ.ВіnтоЕок. Збираюсь до noDopoтy D Єnропу. Матчак дарує золотий
rоДИннИк:-1 ЕёЧсрі nід'їзд на лараплаD.
Проnо,:ш.ли: Цеглинський, Марrолін з дочкою, Корлан, Багрій, Сен
чій, В.Леnицький,
ський.

А.Батюк з жінкою і сестрою,

Матчак,

Кафтан,

Божем

- 65 ЧОЕ~~~~-Q~~~а~~.в 0.15 год. по ninнoчij3 14 на 15.УІ.; naponл~ n
~шоn 3 nристан~ на Єnpony. Назад на Джодж Вашінrтоні.
УІ.

n

о б год. рано

Ше~б~зі.

--- о 2 год. no обrдr-~:П~Ё~~~-=-М~82~!~
УІ. о 2 rод. розмапа з Коно ~ ало r.JИм, о 4-5
Від б до

1

В1д 10.зо до

О

5

год.

УІ. В

----

8

год.

-

по обід

год.

nеч.

no

8

год.

розмоnа

3

Руднеnим

Враціяном

•

д~~е

цік~nа.

з н.я.

Зустріли т.т.

УІ.

Розмапа

УІ.

Продошкення.

УІ.

Засідання Видаnничоrо Фонду.

___
.,
УІ.

обіді

3

год. розмоnа.

з Мілюкопим.

nиїхаn до Праги.
Празі.

D

розмаnа

і Мандрикою. ·

Демісія Боrацького.

Засідання Партійного Голоnного Комітету. Вибір Кураторії Робітничего Уніnерситету.

nиnня 1927.Засідання Надзірної Р~ди і Праnління Вида.nничого Фонду.

----лрёДмёт:

Заяnа Бог ацького

npo

nихід з Праnління. Макаренко

rpoжynan розnраnитись з тим, хто його "ображує" - 11 DсіІло. за.собами".
D гасло до nopepnи - nийшоn. Потім було окреме засідання Надзір
. Ради - nостаноnили скликати Загальні Збори Фонду на 2З.УІІ.
І.
І.
у І.

За.кла.дини Кураторії
Подєбради

-

пиклад

Засідання Проф.

Робітничого Уніпер~итету.

npo

nоїздку до Америки.

Ради Соц.Інституту.

..•----

Скінчили редакцію nроrро.ми Qоц.

.УІІ.

Зо.сіда.ння nартійного Комітету.

УІІ.

-nofiin npo

11

Ліrи

•

Кошториси уста.ноn.

дух" Л.Клименка ;nponanиn ферму,

Станисnап.

щоб nомститися на Ми

і, брехал про сnарку з Пnетньоnим і натякаn про пихід, коnи б
т.орrа.нізація займала "н е ясне" стано :u ище що-до інтсрnснціїj.Щось
дозріле є D його nоnедінці.
.
.

Жиnотка. збираються nик ючити за "шаnо n а.nіnстnо";зак.Ком.с.з.;

•УІІ.Ста.нисnа.nський
~тёту,

сказаn:

Галаган

що nін документально до ~ оде,

зробиn nроnозицію

rpyni

•

Зак.

що їхню груnу я nистапиn ле

чехами, як большеnицьку і що я добиnся nрипин е ння кредиту Селян.
лці - це, моnля n , nосnідчить і Попсуй-Шапка. Через це D групі Зак.

.

ослабли

настрої

При5:х~ш

з Укр аїни якийсь кооnератор,

що ·-до

nорозуміння

з

нами.

який має

бо.га.то інформа-

і хоче зо мною го n орити, але дуже доDірочно. Розnо D і до.є, що на
аїні йде боротьба між укр. і москопськими комуністами. Керує укр.

- 66 комуніст Шумський,

його бояться усуnати.

Він має

зnязки з територіяль

ними частин~ми, які є українськими. Все n руху, українські соляне і
робітники nроти Москnи. Сподіnаються незабаром nеликоrо конфлікту.

g1.:.~!!~ Приходиn до мене Лорченко "радитись",

"розnитуnати" і т.д.

g2~!!!.:._Q~~2!~.:. Загальні Збори Видаnничого Фонду. Галаган n сnоїй nо
з Rадз~рною Радою зnернуnся до мене з nогрозою, як "старшина

лем~ц~

української армії", ніби захищаючи сnою "честь", ображену ніби-то
мною n якійсь розмоnі;неnідомо з ким і коли;. Потім пибачиnся.

3 3ar.3бopiD DИЙШОD Галаган і 7 його nрибічникіD:
Сірий,ЧерІ~а, Горський, Іnащенко,Лорченко.
22
26.УІІ.

голоси

Буn

..

п макаренко,

nроти їх.

Леонид Волохіn.

CnoDiдancя,

розкриn інтриrу nолонофіліn,

npoxan-npaцi і т.п. Нругом слимаки. Гроші-гроші-гроші і ні крихти
nраці,

1

ініціятиnи,

ссЕnня

1927.

хисту.

Як страшно

з

такими робити

npo

Надзірна Рада Вид.Фонду nостансnила

Лаrана~-С~ёШка, Поnсуя.

На другий день Григоріїn хотіn
nаn Мандрика.
чу

На нараді

громадську nрацю.

змінити тактику,

членіD Надз.Ради ухпалено

зnільноння Га

але

заnротесту

nродоnжуnати рішу

тактику.

3.УІІІ.

ёnраБах

Григоріїn

Фонду.

і Палиnода

були

3аnазал заяnиD:

D

чешському Союзі

і

Міністерстnі

D

борги nокриють, у nнутрішні спраDи не

nтручо..ються.

_____ _ Ходили

_..
5.УІІІ.

nриймати cnpanи Фонду,

але Галаrан,

Стешко і Поnсуй не

здали.

7.УІІІ. На нараді

роЗуміння:

10
ти,

n Союзі Кооnерат. пі~роDодом Стрнада дійшли до nо

а;Праnління йде до димісії на Заг.Зборах,

листопада.

Склад членіn

незмінний,

бj3аг.Збори на

n;Праnління nідкликує

"nротес

а Надз.Рада - ухnалу про зnільнення,
r;добирається Не.дз.Рада.
Oдepzan листа з Чікаго.
Паnідонлення nід банку npo 400 дол.
У nечері Соц.Ліrа nрийняла nроєкт nершої nідозnи.

1Q~~!!!.:.БYD у слідчого

D cnpani

20.УІІІ. - 18.ІХ. Жили
-------------~о-канських лскц~и.

n

noзniD Мазеnа

Челякоnиці,

де я

3 "Українського Голосу";Вінніnеr;
шеnицьких rазстах ''nротоколіn".

-

Гриrоріїn.

наnисаD n'ять сnоїх амсри-

узнаn про оnублікуnання

·

n

боль

Від "Укра.їнської Громади";Ню Йорк; одержаn nирізки "У.Щоденних

Вістей" з тими "nротоколами"
Були D моне т.т. Гриrоріїn і Залеnський,
про

МОЖЛИDОГО

12.:.!;.:.
g1.:.!!.:.

зрадника.

Збори Голоnноrо Комітету УПСР.
Збори Пражської Груnи УПСР.

які дали цінні інформац

- 67 -

n инщу фазу. Зrодля їх "роз'яснення"

Боротьб~ з Галаrаніnським комnл о том nерейшла

8.УІІІ.

Га.лаrан nорушиn

гоnсльноrо

•ІХ.

суду nиборіn

з оrляду нз. nиrідне
12.ІУ

Відбулось закінчення Заг.

•

Зборіn Вид.Фонду. Три доrодчі

-иё дійшли до зrоди. Вибори Dідбулись
nління:

Богацький,

Палиnода,

no

Е.Приходько,

комі

більшости голосіn
Риндик,

-

до

Гр.Клименко.До

дз. Ради: Сулятицький, Шnець, Іnаненко, Омельченко, Мандрика, Ски
н, Залеnський, Л.Клименко і я. Обрали до Лраnління: Б о г~цький - ro
Палиnода .. з. rол. рахіDник - Приходько, ска.рбник-Риндик. Пре
д я Над з .Ради: Шnець-rол., Іnаненко-з. rол., Сулятицький-сскретар.

.

1.,

шучс

nідмоnиnся.

Гала.rан і
не,

К-о

здадуть cnpanи 5.Х.

Вони

затіnають

"суд"

nроти

григоріїnа і А~ндрики.

Приїха.n з Ню Йорку Виропий і poзnonin, Що тцм noraнc nражіння

обила nублікація "Щоденних Вістей",

Dирізки Dисла.ли nісля йоrо nо-

и.

Оnарка

tісти''
ц.-раn.

n

Укр.Коміт е ті

хочуть nидобути
не

CDa.pi<Y n

Шелухіна

з

"документи"

Л.Клименком робить ускла.дненни.

і стережуть що-дня Комітет ,щоб

nсрсnезли документіD на Шержикоnу ул.
Укр .Комітеті nолагоджено · добре

•

. ХІ.

Виключено

•ХІ.

Друге

з

комnартії Троцькоrо і

Засідання НаукоDої Ради Соці.оло г.

2~!!~ Дістаn телеrраму од Цсглинського,
зд,

nони

Зіноnіїnа.

з

.

Інституту.

що nисил~є мені листа,

nce

нами.

·!!~ Відїхаn т.ГригоріD через Париж до Америки й Канади •

. ХІ.
•ХІІ,

Я nиcтynaD на. сnяті Ольrи Кобилянської
Виключили

з УПСР Коритника,

.

За.х u алинського і Жабчснка. .

•ХІІ. Здо.n до друку книжку америка.н.
--~~5ька nизnольна nporpaмa".

лекцій:

"Велика рсnолюція і

Робота n Робітничому Уніnерситеті розnиnається добре. Гроші з
ики nосилаються і пже щось 1800 дол. nрийшло. Виnустили nоки-що

nскцій. Йде соціоrрафія України, Історія, Робітнича

na..

Cnpa.na,

· Селян.

Починаємо Гocnojapcтno України.

-1~.ХІІ. Листи nід Григоріїnа з Америки. Умоnиnся з "Обор.~крd.їни"
--д~ЛЬШу nрацю. Координація УПСР, Радик.Соц. і ОборониuУкраїни.
линський · З 1.ХІІ. nокидає Скрентон, u ерт а ється до Ню Иорку і Dида
и ю "Українсь-ку Громаду". [Ригорії D ти м ч о.. сом на. 2-З місяці · до Ка

и. Потім Dсртз.ється до Ню Иорку і nидз.є "Укр.Громаду", а. Цоглинсь
'дс до Єпроnи. Коли тут пирішимо cnpa.ny, тоді Цеглинський осідає
ижі, nидає часоnис і псде філії Робітн. Уніnсрситету і Соціол.
итуту. Такі nлани, а що з їх буде здійснено? У н ~с тихо.

І.

DИЙшоn

"Вістник Українського Робітничого Уніnсрситету".

- 68 їздили

g2.:.!!!.:.

D

Черношиці і Же D ницю,

D

НоDий Рік зустріDали
Шелухіни,

3

1928.

січня

"Уніоні".

Палипода, Приходько,

Бул11 крім нас ще й:

Іпаненко,

-

Збори Соціялістичної Ліrи

коЇіу-каёу-"сrЛоDянська Взаємність".
Н.Я.ГригоріїD

25

січня.ЧQТDСJ2·

nисап уже

з

В Соціолог.

на-~країнr:-дИскусії будуть

Шпець.Білецький,

Гриб і б пірменіп.

npo

і розмо п о.

ощадно-nози

Торонта.

Семенарі мій доклад:

Жидіпська сnрапа

1 і 11 лютого. ВистуnиD допго і nогано

Гольдельман.

g§.:.!.:.

2

Скорочено

лютого

1928.

той же доклад зробиD на
Бачи D ся

з Др Гірсою.

мноЮ7-Ро 3моnа- дуже цікапа.
кого

і

Брушп іта.

ГоDорили

При пході

npo

псе.

Він

D

Він

засіданні Ліrи
сам

забажап

Сходу.

зустрітись

його кабінет
зустріпапся

HoD.

зі

зустріD Керенсь
Dже

з А.Лі D ицьки м ,

См а ль--Ст о ць1сим, Прокоnопичем. 3 Сальським - ні;'З шаблею нема npo що
гопорити, npo nолітику гопорять з людиною з розумом, о. не шабл ею ";.
Каже, що Dони д~~с змінилися за ці 10 місяціп: Dід DоЙоDничости Ан
rлії.
3 Анrлією було серйозно,каже. "Вони безумоDно українці, nат
ріоти і демократи", але їх nолітика дасть результат Dсликого нуля.
Про

мене

доDодиться

чути

дуже

часто.

ГолуDко

nриносить

nерскреслену

"Нопу Україну" і доподить, що я є "Dорог Польщі, як такої". Гірса
npoxo.D пислоплюnо.тись п "Но D ій Україні" так, щоб не дати nолякам п
руки арrументи, ніби ЧСР Dеде руйнуючу nponaraндy nроти Польщі через
ЧСР.

Поляки дорікають їм за цє.
Про москопську демократію: пона дуже

зла

nроти

груnи Чернопа

розрип єдиного фронту п сnрапі національній;і сnеціяльно укро.їнсь
кійj, а також за те, що ЧерноD ніби то хоче "псех зажиточнь1.х уто
nить как не социалйстоп".
ПідкреслюDап,

жапа,
nони

що

наDіть

nетлюріпці

теnер думають:

з якою треба українцям nорозуміпатись

обманють
Відносини

-

Гірсу
так я
nетлюріпціп з

думаю!
nоляками:

-

Росія.

необхідність

що

єдина

Очс D идно,

істнуDання,

за

-

д е р

що
оде

ржують гроші, але обидпі сторони пзаїмно не доDіряють собі і боять
ся, щоб не стати жертпою обману.
Спопом - не щирі.
Про инші сnрапи також гопорили. Розnопіп, як дізнапсь, що я не
хожу до Міністерстпа.

Я розnопіD щиро,

що

атмосфера Праги для

нас

дуже
х о л о д н а. "Хоч би Вам і
с к у ч н о
було, а.ле Dce та
ки ходіть до M-Da, хоч би 3-4 разіп на рік". ПереконуDо.п мене, щоб
я nобачи:сся з Крофтою, ''який п українській сnра п і не є кро.маржіDцем

-

пін за цей рік nереняпся пажністю української cnpo.Dи".
3anenняD, що Dони;чехи; будуть nідтримупати далі нашу nрацю і
npoxaD мене "не сумніпатись і не турбуDатись" за їх підношення до
нас.

- 698 ЛЮ'l'ОГО 1928.
-------------- Man

розмоnу з міністром Крофтою. Я коротко лоясниn

йому історію і засади нашоі праці D ЧСР, nодякуnа за nиріnняння бор
rу Вид.Фонду і лрохаn nідтримупати

наші

культурні устаноDи·і т.n.

Він допго ~иясняn мені фінансоDе станепеще ЧСР, сусмну роль, як~ nри
nапа йому - лікnідація еміtрантської nраці;nідмоги;. Ухtраїнськ:1 cnpa.-

na. nажна.; nін не належить до тих чехіn, що Dідкидшоть це. Як nрофе
сор і історик nін стежить .. за фо,ктами, не іrнорує : їх. Відрощ;юння Ук

раїни

-

nеликий чинник НОDИХ Dідносин. Оточена німецьким морем,

мусить орієнтуnатись

на Схід,

на Росію і Україну,

Україна будуть nоюпати між собою, то
те

D цім

але

загроза для Чехії.

ми за мирне розnязання укра.їнvько-російського

ЧСР

коли Росія

сцору.

і

Через

Що для

нас

Росія - Dідомо, тому м~. не можемо nідтримуnа.ти nроти-російської nо·пітики. Еміrранти, що nрацюють nротш . Росії з тими чи'Иншими сnоїми
сnільниками, не можуть ра.хуDати на нашу nідтримку.
Я nоясниn йому наше nол~тичне станоnище _ - nporpaмy Ліrи. Він "з
nриємністю" це слухаn, а.ле лро Ліrу ніч<?ГО не сказе.n. Очепидно Dони
до Ліrи

-

·

холодні!

Розгадку я знайшоD у др·ЗаDазала, з яким маn доrішу розмаnу-з
12.зо до 3 год. Розмопа ще не скінчена. Виясняn, що пін до мене ду
же гарно CTQ.DИDCЯ і сзаnиться. · НарікаD на тих, ЩО сnекулюDаЛИ йоrо
іменем /Haзnan одноrо rалаганіnської комnанії; 1 nіДкреслиn, що ем.і
rрація з цього nогляду не лояльна.
Л и ш е
~ р о
м е н е
ніко
пи не чуD ні од коrо, щоб я десь нази.nаD його імя. Після комnлімен
'rіD nерейшоn nін на nопітику. Даn мені брашюру "Со.гайдо.чноrо" npo
nриєднання України до ••• ЧСР. 1 nитаn хт~ такий Горбанюк і зріст
nnлиnin .•• "rстьма.на." Полтаnця-Остра.ниці. Я за.няn неrа.тиDне станаnи
ще до цих яnищ. "Особисто · для мене" -сказаn nін, що Хх nідомости го
nорять npo те, що на УкраХні росте nnлиn соціяліgтіn-роnолюціонеріD
і

що нашу nолітику там

ошибочна инициатороn

-

.

nnажають лраDильною.

СхпильоDа.но ronopиn

Ліrу.

npo

"·мь~сль пр6.пильная t

Черно па и Гуроuиче.".

"Гуроuи.ч,

но тактика
~tа.к изDестно

МОЙ друr, ОН DСрОЯТНО об СТОМ ре.ЗСІ<О.Зрl.D.О.еТ, .. nотому ЧТО Я у НеГО бьі
DаЛ,

nроч.

но

он идет оши(5очним :наnраплснием".

"И .Гу;реnич,

и Ма.нопетоn и ·

ошибо.ют ься t думая, · что Черноn имеет. больШую nоnулярность

,

~<ак

раньше. Ето большая ошибка. Зачем они ero nь~дnигают? Он, по моему
мнению, очоt-tь отстал теоретически, nере.стал .научно ра.ботс.ть, не зна
ет
н а с т о я щ и х
nроцесоп,. которь~е соnерша.ются D России~ Там
идут изnостнь1.е гпу.бокис nроцесь::~с, которь1.х ЧерноD но nонимает. Рус

ская демократия не nрестит ему,

что он ра.збиnает единь1. национальньій

фронт. Большинстnо русскаго народа ~удет nо~nа.ть за достуn к Чорному
морю. Я сопетую nам nо-дру-лсески· бь1. т·Ь "осторожньім с ЧорноDЬl.М. По
уСSеждению
когда он уСSе.цится, что ·бо,льшинст. n.о .русска.rо народа

ncex,
не идет а ним D
nроцентоn" .

.

нац~он~ШЬН<?М:

··

..

"На Украине тоже идут

еще украинских комунистоn,

nonpocc,. · т·0 . . он

атnериотся от

.

·

nac

на.

·180

..

"изnестнь1.е npO'цec~:L". Мь1. но разгадаєм
но

D остапьном

·дnа течония:

одно,

меньшее,

за лолноє отделоние от РоссиИ, ·о. друrое очень болшое - за сJ)едо:рацию.
Растет nлияние соцИапистоD-~~nоЛюцИонероn и Вашу ;мою; nолитику nce

одобряют,

считают nраnильнои.-

. • .•" .. : · :· ; ..
'~.

- 70Він радиD не форсупати спраDи, DичікуDати, ~ридипляти~ь, бо "nро
цеси" ще не закінчились і т.д. Дуже жалі1.3, що у ~х нема предстаDниц
ТDа D Харькопі, що б пони могли "бачити споїми очима, що робиться на
Україні".
Ох, щпхе ясні узори пишипають!
руху і

•••

Щось їх зхпилюпало

-

зріст укр.

проrрама Ліrи.

Ще про Чернопа:"он хочет у кого-то стать nопулярньз..м, а ведь Вь~
знаете или нет о том, что его групnу исключают из партии? Когда дру
гие с.-рь~ обеднаются без Чернова- ето не маловажнь~ факт".

Війна за Чорне море
кладі в Парижі

-

про це як раз

"Национальнь~е

воnрось~

говорив Вишняк в своєму до

в России".

Значить,

Ке ре

н

ський
цей час працює проти нас, Ліrи і Чернова •••
Про инші справи, еміrрантські, такі деталі. Нове Правління Фон
ду nриймав він. Коректно, благожелательно, ні про що нічого не нега
дува, "но есть еще незаконченое дело о Богацком - можем ли мьз.. иметь
~ дело с ним, как nредставителем Фонда, когда за ним числитоя незакон
ченое дело о книгах .... Ето надо разобрать" ..•
Я розnовів про стан сnрави. Він прохає, щоб Соціол. Інститут

"дал свое заключение". Мимоходом сказав, шо Багацький говорив йому
nри прийомі Правління, що зо мною не вітається. Цю деталь подано оче
видно для того,

щоб я був

"строгим"

до

Багацького.

Значить Гє.лаган

nрацює і значить основна політика Завазала не змінилися
еміrрацію взагалі і нас зокрема. Тонко!
Висловивсь, що Галаган nриходив до його за порадою,

-

розкладати

чи виходити

йому до де м ісії, чи
вважає М-во nотрібним його на становищі голови
Фонду? Завазал ніби порадив: 11 если белшинство проти Вас, то, конечно,
надо уйти, ибо в демократии правит всегда большинство. Но как со~иал
демократьз.. я и Галаган, в хороших личнь~х отношениях. Ето
дело, а как чиновник Министерства я поддерживаю тех, кого

мое личное
вlбирает

большинство".
Ясна і роль

Галагана.

Не

дарма мене

попереджала Цеглинська про

ти його •••
Тяжке їх становище;чехів з
ка найбільш корисна для їх, але

М-ва;! Об'єктивно
наш а
nоліти
наша холодність не дає змоги присту

пити до

Тепер

нас

з

короткими

гужами.

вони

трівожаться чер_сз

Ліrу і

хочуть "знищити 11 політично Чернова при nомочи русских друзей, а нас
розкласти при nомочі українських друзей в-роді"Талагана. Найбільш
невдячне

завдання

Я залишусь

.••

тим,

чим

був увесь час.

Про nетлюрівців Завазал висловивсь:
какой nодерІ:\КИ!" Я додав: 11 И все таки •.•
1З.лютого.

Понеділок.

--------------------що

ми

говоримо

з

тими

"

"вот кто не заслуживает
Він зрозумів.

ни

Продовжилась розмова з Др Завазалом. Я заяви~,
москалями,

які

людською

мовою

говорять

в

нацз..-

ональній сnраві. Нас не обходить чи Чернов матиме поnулярність чи
ні, а важно, що він визнає і захищає nостулят незалежности України.
Коли і инші московські дем. rруци захотіли б говорити людською м овою,
то ми не зіrнорували б цього.
Негарно висловився про п.макаренка, розnовів, ЩО розпадається

Кубанська Громада ;"Кубанская самостийность, когда на l{убани имеют
ся русские - невозможна!";, що "Несторенко и Шевченко ерганизують
Кубанекий Союзи Макаренко должен будет искать новой обстановки".

- ?1 Вражіння з розмови дуже негарне. Видно, що з Макаренком у сва
рці - nоказали мені асиrновку новому "Кубанському Сьюзу". Нестеренко
і Шевченко чомусь жили у Крофти, який їх особисто nідтри,луе:.
тисне

З Ліrою очевидно будуть nоза-кулісо'Во боротись. Думаю,
скрізь nроти нас.
Яка чудова школа для вивчення техніки nолітичної гри!

Для "соцал-демократа"
нас

с

социалистамн

-

мь~

знаменита фраза:

nодде~живаем

на

.

"когда nравителство у .

социалистов,

как теnерь- мь~ nоддерживаем nравь~~".
Признався, чому ''вони були" nроти Інституту:
nокуnки, розмова Гірси зо мною, боротьба у Фонді!
Проти нао тому, що не nідходимо близько.

1

що

а

когда

nравое,

сnисок К ЕИГ для

2.:.!!!.!. Відбулись Загальні Збори Українського Комітету jрічні;. До

1nрави вибрано:

Шелухина, ОмельЧенка, Мандрику,
ка. Реви з. Комісія: КулИк.івс ький, Мезенцев і я.

4.ІІІ.
------ в·~д б улися З агальн~. Зб ори В идавничого
огацького, Паливоду, Гриrоріїва,
ади: Ма ндрика, Л.Клименко.

Приходька,

Залевсь~<оrо,

Климен

Фонду. До Уnрави обрано:
Гр.Клименка. До Надзір.

-2.:..!!!.:.

У Празі демонстраціЯ робітників nроти nроєкту Уряду змінити

І .ІІІ.
-------

С

кон про

соціяльне

.

к~нчив

страхування

нариси

npo

,.

на шкоду робітництва.

.

революц~ю

на

у

... . .

кра~н1.

!.:.!~.:. Музей-Архив на новому nомешканні - Белеrрадска ул.9?. Від т.
иrоріїва одер,:<ав кілька листів - два останніх ціІ~аві. Відділ УРУ
криєм в Едмонтоні.

До Канади виїдуть Залевський і Куликівuький. :На черзі:
Безручки.
Чехи рішили nриnинити nідмогу Соц.Інститутові.

к.

~.=.!!.:. Одсвяткували ювілей М.Січинського. Я їздив до Подєбрад і там

зборах :лав nромову. З наших говорили Довгаль, Залевськи й , . Гр. Кпи
нко. Потім говорили ріжні люде. "Націоналісти" трохи nоле 1 ~і зували
J
мною за те, що я не одобрив теnерішніх "вистуnів", зовсі м мораль
не nодібних до вистуnу Січинського. Говорили знов Залевський
і
гарно. Моя остання відnовідь викликала аnлодісменти всіх.

•

Зробив виклад в "Товаристві Вивчення З ахідних Земель":--основи
сnіnьиої тиnології українського народу". Лекція мала великий успіх · .
Скінчив nисати свою

nроrрам!l-"

книгу:

"Велика Революція і українська виз

•.

- ·!!.:. Відбулося свято Українського Робітничого Університету.

- 72 1--T)28.BHft 1928. р б'
---------- о ~тниче

свято.

П риимали
....

участь

і""

в

·

ман ~естац~ях:

наша орrанізація УПСР і Робітничий Союз. Робітників nриїхало біля
осіб.
Обідали разом в Народніму Домі на Виноградах. Багато nромов. Го
ворили Чернов, Гриб, Захарко, Акінян. Моя велика nроr.юва npo 1 мая.

120

1 9 •у· С
·
т..r..
----- енаторка
!~селевська

•

одв~дала

С оц~олоr.
.
І нститут.

Скандал

з

n-i

Омельченковою.
Засідання Правління і Надз. Ради Видав.Фонду. Комісія
блення nлану врятування Фонду: Багацький, Окидан і я.·

. .

22 • у.
-----

к ом~с~я в идавничого ф онду

25 .У.
-----

Зб ори

мала

.

зас~дання

r·т.~кав~.
.....

для

виро-

б алачки.

Порушували й инші сnрави. Умовились, що no 2 представники від
, обох с.-рівських орrанізацій зустрінуться для обговорення nитання
про "єдиний фронт соц.-револ."

..

нашо~

ор

r ан~зац~~
.
. ..

nризначили

до

" єдиного 9?РОНТУ
..

соц.-

рев." Довгаля, Куликівського і одного з Президії Головного Ко м іте
ту;або я, або Мандрика, або Станиславський;. Вчора nриняли члени

Головного К-ту і Секретаріяту nартійну nрисягу.

26 • у • В
-----

..

мо~

]?уки

nопав

.

....

ц~кавии

документ:

записка

.

ротмистра

д

м.

Б

ого-

ловського як він і К-о убили Рябовала. Жахлива гидо~а! Інсnіратором
убійства був член Кубанської Ради Карташов. Гнусну роль грала якась
"дама nолусвета 11 Хотимская.
Політична боротьба виробляє у людей криминальну nсю{:олоrію.

Н.Я.Григоріїв 1б.ІУ. nриїхав з Канади до Сполуч. Штатів. Вже
був у Детройті, Кливленді, О крентоні, тепер в Чікаго.
Одер':~ав лис
та

з

Чікаго

від 11.У

••

Сьогодні: 2б.У., 10 ліття nроголошення грузинської ресnубліки.
Маю заnрошення, але не маю часу nіти. Завтра їду до Ліберця на свя
то

стрільця.

ти

нас

Матеріяльний стан не важний.
в

Рус.

-

Соц.Ліrа Нового

-

Архиві

31.У.Четвеn.
----------•-

Написав

П

вибрали

..

У чехів явно означил с. сь лінія про 

Сходу дуже їх дратує.

Гуревича nровалили

директором В.Архангельського.

....

·

к б
м
о илянська.rи ~~ зустр~ли.
більшу статтю "Занепад УНР". полонофіли будуть
ри~хала

1-~~~~!!!!_J.2g§.:.вув наш

0 льга

11 чай"

в досаді.

з Ольгою Кобилянською. Говорили: я, Ше

лухин, Русова, Безручкова, Довгаль, Білецький, Багацький, Куликівсь
кий і инші. Щироt сердечно, розумно. Скінчилось в 8 г~д:
Потім пішов

в

11

Лідову рестаурацію",

де

т. т.

мене

~Щ')орr,rували

nриїзд з Берліну якогось Осиnа Романюка, що н~стирливо хотів
хотів бачити мене для дуже серйозної nриватної розмови в іz,r ени Кре 
стинського. Ця розмова могла-б обернутись в офіціяльІ~ і то вже з
Крестинським. Я відмовився зустрінутись з оригінальним післанцем!

npo

- 73 Говорили 3 ним т.т.

з секретаріяту:

Станиславський, КуликівськиИ,Ба

nаІІІ. Річ nроста: на яких умовах УПС-Р вернулась-би на .Україну для
сnівnраці.
Коли.
соц.-рев. згодились говорити на цю тему, то мусіли б ви
слати делеrата в Берлін на розмову з Крестинським. Романюк nроnону
вав негайно вислати телеrраму Крестинському, коли
тт. дали згоду

CS

на зустріч.

Обіцяв зайти за тиждень

за відnовіддю.

CS

g.:.!!.:. "Академія" в честь Ольги Кобилянської, влаштована Академичним
Комітетом;Колесою; в Обецному До мі ;заля
nотім на тему "Поклін Кобилянській"

r'perpa;.

Промовляв Колеса,

rоnорив Ст.Смаль-СтоцьRий.

Це

була невдала nромов~. Про Кобилянську зг~дав раз чи дпічі. При чім
тут "nоклін"Кобилянській? Говорив чешський . rірофесор Д-р Горак, який

npo

rоворив
ночої Ради.

творчість Кобилянської.
На цім кінець.

Корот~й nривіт

~.:.~.:. Чай для Кобилянської в нашому домі.

від чешеької жі

З инших була Антоніна Ан

тонівна, дружина Миколи, небіж Кобилянської-Короnаницький та nроф.
Білецький. Дуже мило nровели кілька годин.

Білецький розnовів мені окремо, що

nендії для Соц.Інституту рішучо
кі стиnендії для Пед.Інституту,

говорив йому Др.Заnа з ал. Сти· ·

відмовив, але натякав, що дав би та
нарікав на Ліrу, Гу-реDича, t•nоліти

ку",

заnевняв, що
Україні треба "федерації" а не самості И нос·rи і тn.
З усього видно, що хотів nриласкати Білецького, але цей йому
рішучо ·заявив, що українці від гасла самостійности не відмовляться.
Завазал сказав,

що може

від їх nідмоги.

Не nриховане давління!. Ось який "nриятель Укро.їни"

бути,

що

з

новоrо року Соц.Інст.

не

цей nан. На еміrрацію дивляться з nризирством, думаючи, що
~ї лех1tо куnува'l'и, так як Галагана і инших негідників. Але

висть до Соц.Ліrи, до nостуляту самостійнос·rи народів.

матиме
за гроші
яка нена

-

2~~~Говорили в Комісії Вид. Фонду: я,БоrацькИй, Скидан. Бажають сnі
Dnрацю:nати, але ;:семаняться,
тику" веде Скидан.

комезяться.

Боrацький мовчить,

а

"nолі

~~~~Були в Подєбрадах на вечері з т.т. з нагоди закінчення курсу

Академії новими інженерами. Вечірка nройшла знаменито. Ду:::е гаряче
1 щиро вітали ме·не з днем народження і виходом моєї книrи. На вече
рі було 3З особи.
Вийшла офіціяльно моя книга: Велика Революція і укра~»ська виз
nольна nолі тика 11

1Q~!!.:.0отоrрафувалися в Оборі. По обіді був мій виклад в "Засідаці

Сіні'' на тему "Національна сnрава н ~ Сході Є nр оnи, Соціялістична Лі
rа і інтервенція". Страшна сnека, то му скоротив пиклад. Різко nоста
nив сnраву
боротьбу nроти інтервенції. Були заnитання, але сла

npo

бі. Успіх nикладу очевидний.
В-печері

nичова,

Гриб,

nриїхали

Було душ

в Прагу:

Куликівський,

я,

90-100.

Олюся,

Гречишкин.

Мандрика,

Сер.Іван.Пильке

- 74-

1!~!!~ З~сідання Соціологічного Семінару. Скінчив сnій доклад т. За
левський.
Відбулась доnолі цікава у мене розмаnа

з nроф.

Швецем nро · nолі

тику, його роль n Директорії, nідношення до інтервенції і т.д.
тра nрийде до мене з документа.ми.
Одержав

листа від Н.Я.

з Рочестеру.

З Січинським

Заn

nони додумались

до того, щоб я
н е г а й н о
їхав до Канади! От чудаки! Ні, хай
їде ~ШндрИКQ, Залевський, Куликівський, але я ще не видихав Америки.
Софія Qедороnна Русова

13.УІ.

------

Б

ув

у

мене

~
npow.

Ш

захnорала ще

nець

.

~

З

червня та

.

nринасиn

.

р~жн~

й досі хвора.

документи

про

nетлю-

рівщину, Директорію і ин. Хоче навязати "контакт" з нашою УПСР. Обо
в'язується дати звіт про сnою діяльніст. Хоче боротися з nетлюрівщи-

ною.

t

!~~!!~ Якась анонімна сволоч nрислала откритку про те, щоб nод~ний
зміст nротягом

24

год.

я розіслав

на

чотирі адреси.

І

nильнуnа.n,

буде на 4-й день. "Велике щастя", а як я ''nерерву ланцюr",
НеЩаСТЯ • До ' ЧОГО ДОХОДИТЬ ВСЯКа ДурИСВіТСЬКа дрЯНЬ •
Сьогодні

nочав

nисати

свої

вражіння

з

nодорожі

то

що

буде

до Америки.

!2~~~ В "Бсобахтер" -Мюнхен, надруковано доnис про петлюрівців.Ці
каnо! Вж:е "новий уряд ' - голоnа Маці є вич, з акорд. спра.в-Шульгин, юс
тиції - Яковлев, проnаганди - Холодний, внутр. сnрав - Слаnинський,
1

фнансів ••• якийсь анrлієць. "Війна скоро почнеться". Англія, Ітз.лія,
Польща. Кур'єрська. служба n Бендерах ;сотник Данилюк і 2 nольські

офіцери;.
ся

Політична умова:

1772

Польща в межах

р.

Лівицький nогодив

на проnід Ніколач Ніколаєвича Романова.
Чудеса в решеті!

Приїздив до Праги і Е.Коновалець. Орrанізоnує якісь ":каnітули
орденів" та У:кр.Академію Генштабу, яко кореспонденційнй школу.

~Q~!!..=. Марно ходили до .Міністерства Шкільництва.
§Q~!!~ Засідання Наукоnої Колеrії Соц.1нституту. Ухвалено пра.вила
кваліфікації на докторів соціолоrії.
Відбулись :кольоквії: 2,4,5,7-УІІ.

б.VІІ.

------

Б

ув

w

призначении

"Руди ден"

в Соц.Інституті.

комуністами

n

Празі.

Прова~П.

§~У!!~ Установчий Зїзд Українського Всеnрофесійного Робітничого Со
юзу в ЧСР. Делегатів було 40 від 12 філій. Пройшло добре. Я с:каз2в
nромову при обговоренню культурно-nросn. проrрами. До Уnрапи Союзу
обрано: Будь:ка - голова, Л.Климен:ка, Гр.Клименка, Нетельсь:кого, Ва
коnа,

Кузьму і

ще

одного робітника.

9-10.VII. Понеділо:к-вівтоnок. К ф
· УПСр ч .
-------------------------~--он еренц~я
- • ииало т.т., але не

всі навіть з ЧСР, загалом душ 40. Гості:Черно в , Гуревич, Гриб, Др.
Коnець:кий;чешський нар.соц.;, Дадіяні;Дашнак.;. Пройшло все святоч
но

і

однодушно.

При виборах були деякі

внутр.

тертя.

Чо !дусь т. т.

- ?5nроти Станиспаnськоrо.

"Вільна Сnілиа"

книжки з чулим наnисом.

nіднесла мені оnрз.nлений nрим.

Фотографупались.

Мої дDn nеликі nистуnи:

З

нзгоди 10 ліття УПС-Р і Сучасне nолітичний момент і заnдання УПС-Р.
Резолюції nройшли одноголосно.
Галоnний Комітет: я, Гриюоріїn, Мандрика, Доnгаль, ЗзлеDський,
Куnикіnсьиий, Станислаnський, Мииола і Л.Клименко.
Секретаріят:
Редакція: я,

рика,

Ба.лаш.

Диреиція Робітн. Уніnерситету: я, Гриrоріїn,Кобилянський,МандЗалеnсьиий. Заст. Іnаненио, Доnrаль.
Бюро Проnаганди: Монюи, Омельченко, ВаськіDсьиий.
Вида~нича Комісія: Омельченко, Білоус, Журжа, Балаш,Безручкоn~.
Фі'вансоnа Комісія: Іnаненко, Косенко і ще хтось.
Пар'],'ійний Суд: Григоріїn, Кобилянсьиий і ще хтось.
Н.Я.

сня.

К. .. .. ль, Гр .Клименио,
Григоріїв, Доnrаль.

nише

що nриїде

Огій nише,

до Праги

n

иінці серnня або

що до Праги nриїде Цеглинсьиий.

на nочатиу nере

?.VII,

Ніби nиїздить

але ще й досі нема.
В газетах сенза.ція:
заяnило ректоратоnі УГАиадемії, що
не
дозnоляє ноrюго nрийому студентіn, а з 1 січня цілиом nрилиняє доnо

M-no

могу. Це nce ніби на осноnі приnису міністрз фінансіn,
на. "рускоу аице" Dже більше не дасть.

яиий грошей

npo

инші

n

Умоnи nогіршуються що далі більш. Думка
nеренесення nраці
краї якраз на часі. Між еміrрантами буде nаніка.

21.VII. Субота. д А
--------------- о мериии
їх nci наші тоnариші.

..

Dи~хали

HanиcaD npoмoDy на nарт.

М

андрииа і Залеnський. Проnожали

ионференцію.

2?.VII.
- - - - - - БY,D у Др С оуиула - ronopИD лро л·r
]. у і
rздОМ до Брюсселя на Соціялістичний Конrрес.

ИН о

D

ЗDЯЗИУ

З

~

ИОГО

DИ ·-

g§~Yff~вiд Мандрики і Запеnсьиоrо одержаn листи з Шербурrу. Загалом
їм добре. Вчора розrлянуn nроєит Матуральних Kypcin nри УРУ. Велика
річ,

але й ціиаnа.

31.• VII.
--------

Перебра.лися

n

Ржеnниці.

Ця

cnpana

nеребиnо.є мені nрацю.

1~~У!!!~ Приїхаn з ЛьDоnа МатDій Стахіn.
12~Y!ff~ Приїхали з Америии ГриrоріЇD і Цеrлинсьиий. Сьогодні і заn
тра обr.оnорення

"nорозуміння"•

Виробили проrраму конкретної nраці.

!2:.Y!f!:. Стахіn DИЇ.XD.D до Льnоnа. Цеглинський nиїде до ЛьDоDа 18·. VIII.
Ці дні були суnеречки: D неділю були D лісі, дєбатуnали npo соціялізм,
Соц.Ліrу і ин. Вчора було засідання n Празі нашого Гол. Комітету
з
участю Цеrлинськоrо.

20.VIII.

Буn "ча.й" D rотелі "fраф". Цеглинсьиий

n

лромоnі дoDro роз

ЕИЕаЕ-nро недоnірря їх робітникіn до інтеnіrенції. Це
"махавDщина".

D суті

була

- 76 Щось

чуже

і

холодне

між ним :і.

нами.

У Льnоnі

щоб t!еrлинський домаrа.nся nід нас nримирення
nесь

час

npo

нагадує

це.

Гоnориn

з

Бог~цьким,

очеnидно

на.крутили,

груnою "За.к .. Ком.".Він

з

Палиnодою, Жиnотком.

Стаnиться іронично до тоrо, як nони йому колись nce nисали, що nони
"сnраnж:ні
е-ри! Каже, що це nce nиcan їм К.Коберський.
3 черrоnих rнуснотей Галагана: через адnокати Полячека nce nи
маrає nоnернсння йому речей з Музею-Архиnу.

gg.:.Y!!!.:. Лист nід Мандрики з Ро честеру. Оnисує Ню-Йорські nрх:~іння.

Погані. Там думаю'Рь, що УРУ "утоnія", що я "юдофоб", що моя книжка
"шкідлиnа" тим, що я nроти церкnи і "Просnіт", що наші плани "фанта
стичні", що т.т. nоїхали без "nорозуміння" і наnіть"без nідома." їх!
Цілком інше nражіння nід Січинського! Це щира людина і соціяліст.
Нашу nрограму цілком nриймає.

§Q.:.Y!!!.:.oдep,;cnn і я nоnістку на суд з Потоцьким. Курах nрисла.n лі те
матеріяли, обіцяn n жоnтні nриїхати і nиріnняти nci залегло

ратурні

сти. Надійшли осінні дні. Дощі. Сонце сnітить, а не гріє. Внутрішня
тріnога за працю: rрошей нема. Не знаю чим заnтра заnлатимо спіnро бітникіn УРУ. Поганий настрій залишиnся nісля ц
тому якось nоп
еоnані

... ,

дні.

ЗаГ-е~ський пише

ro:

з Бофало,

nоїде туди або ні?
Мандрика пже D Канаді,

1 • ІХ· Д
----- оклад Ч ериоnа
куnаn

nостаноnи

7. ІХ.
-----

нanиcan

про

з'їзду,

nроєкт

що жде niдnoniдi

nише

що н.я.

нічого

меморандуму

n

спраnі

Бyn

у

мене

голоnа

не

підrотоnиn.

до

колоніяль~ої

11к
шаеарика

Підкарnатської Русі.

10~ІХ.
------

тaJ.t

З' l.Зд
..
ІІ І нтернац1.онала
.
. Я
D Б рюсел1..
осо6лиnо

С тудентськоl.
.. Гр омади

крити-

nолітики і

•

n

-

з Детройту чи Чіка

•

r

ин.

· .. ·

спраn1.~ЬІ1.~Ц1.l. ~

n

Подє6радах Ю.Гонча

-

ренко і розпоnідаn про диnоnижний стан Академії
Земельних onpan. Прохаn nоради.

її лікnідує

-

M-no

J.g.:.!!.:.Бyn Як.Власенко. Розлоnідаn npo nлан уряду СССР що-до масоnого
nonopoтy еміrрації, особлиnо української. б.ІХ. n цій cnpani була на
рада: Антоноn-Оnсеєнко, Калюжний, Криниченко, Потійчук. Сьогодні Ан тоноn
жні.

мусить

1б.ІХ.Неділя.

-------------

nиїхати

Б

ули

n

з леnним nроєктом

нас

грузини:

Дж

до Моекnи і

андж

r ana,

п·

nсрнутись

1.чхая,

к

оцадзе

за

2

ти

·

1. скаржились на Айоллу. Тягнуть його до суду за шахрайстnо. Проха.ли мене
засnідчити ~а суді факти npo грашеnі nідиосини між УГК і Комітетом
Грузинським.

!2.:.!!.:. Обrоnорили ми ще раз - Предидія Гол.Ком. і Власенко, npo nлян
і

дали

дирсктиnи.

- ?? 1§~!!~ Буn Багацький: гоnорили про nсячину, голоnно про потребу єди
ного фронту соціялістіn-реnолюціонеріn. Він nеде neDнy акцію n цім
напрямі.

12~!!~ Викликаn мене слідчий суддя n cnpani Айолло і переnіряn доку
менти.

Допитуnаn мене і

рість.
Феденио

силаn протокол.

Очеnидно Айоллоnі

буде nрик- 

n

Па.нас
Українсьиому Клюбі робиn доиле.д на тему: t'Ноnий
істории уираїнсьиої реnолюції"; цебто про мене. Були там т.т. Доn-

галь і К.

і переионались,

що Феденко бездарний докладчик.

~1~!!~Були n M-ni За.иорд. спра.n у Др Заnазала: я, Боrацьиий, Іnанен
ко n cnpa.nnx ВидаDничого Фонду • . Прирік, що M-Do покриє уnесь борr

"Леоrрафії" і оnріч того ще дасть 50.000 ич. Фондоnі на. оnерації.
Гоnориn про лікnідо.цію "рос. -уир." аиції. Академію буде
лj.кnі
доnано за 2 роки. Він noлin би шnидче лікnідуnати Пед. Інститут. За
nеnняn, що Крофта
Гірса. Ого!

к р а

щ е

стаnиться до українсьиої

cnpo.Dи,

ніж

Хоче обоn•язкоnо гоDорити зо мною "про багато сnрап".СміЯJ.)СЯ з
ноnих укр."урядіn": Горбо.нюк, Саnченко-Білоус, і К-о.
IO:lзo.D,

що

еміrрація

з

1

січня

nести
л и ш е
культурну nрацю.
нка-Сагайдачного.
ти

nереконається,

Poзnoniдan,

що

Але-ж і тонІ Натяиаn, що з огляду на СССР nони
еміrрації nсяку nолітичну діяльність.
Видно, що rотоnлять репресії.

Багацький скликаn сnою
фронт соц.-реn. ••

rpyny

ЧСР дозDоляє

як nін nрий~аn Чернуше
мусять

для серйозних розмоn

npo

зс.борони

"єдиний

На сnільному засіданні ПраnлінЕя і Надз. Ради nостаноnили сьо
ска.суnати nлатню членам nраnління: Боrацькому і Приходькоnі і
nнести на чергоDі загальні збори nропозицію про збільшення n~їn;
з
годні

огляду на. тяжкий стан Фонду.
Ще з розмоn Заnазала: nзагалі й далі nони доnомагатимуть лише

ncix

студентсщ і nрофесорам, наnіть nісля скасуnання
форм доnомоги.
З 1 січня касується допомога на nсякі nидаnничі спраnи.

1_!2~!~~~ Одкриnся мій Соціолоrичний Семінар.

§~!~Дарма nроїздиnся до Праги на побачення . з Заnазалом- Dін буn у
nарляментній

бюджетоnій комісії.

2~!~ НесnодіDа.но я . зaxnopan і лежаD ~ж до 12.Х. Простуда.Серце.Слаjбий д){же.

!Q~!~ НесподіDано ~риїздиn Якіn Зозуля - торкається cnp~na Сумнеnи
ча.

Радились доnго і

nрийшли до nеDних DИCHODкin.

нараду сnізниnся н.я.,

2З.ХІ.Остаточно устаноnили,

nраЖёЬкій

rpyni

Цікаnо,

що

на цю

бо "забуu" про неї, хоч саи-же й nризначиn!
що

большеnицьким аrентом-лроnока.ром

n

УПСР буn Оnекс~ндер Файчук. Виключили і оnаnістили

- 78nід бойкотом.
роnа,

Він орудупав через п.Потійчука,

секретаря

совітської

місії

а бyD~D наnіть у Дніn

D Празі.

Шnioнynan у петлюріпціn через жінку, а також у фашистіn. ЦікаDо,
що DОtНИjбольшеnики; шукають н~nіть ТQКИХ аrентіD що не мають досту
nу до наших осередкіп!
Цікаnу річ розлоnіD Я.З. про їх нопі наміри.
Ми пиробили проєкт і підnели rрунт лід Народню Раду. Всі згодні.

Керіпництnо намічено такий:
ріят

з

кількох осіб під

я, Шелухин,

Григоріїп,

Pycona.

Секрета

-

проподом Григоріїпа.

2.ХІІ. Були D Кутній Горі на "суді" з соц.-деками. Були nci їх "лі
дерИ":" ж~люгідна компанія. Потім оглядали місто: старий монетний
дпірj 11 мінцоnня"; та собор cn. Барбари.
Наз~д їхали аnтом з с:їJоїм ~дnокатом.

Було соняшне і приємно.

7 .ХІІ •
------

3 акордеННИМ и
.·
nOMlTeTOM

Зустр~Ч
. Г ОЛОnНОГО nOM~TeTy
и
.
УПСР З

УПСР,

догода.

13
.ХІІ • Зб ори б атькlD
.
.
·-----~
І
І

і стільки ж громадян.

громадян

Гаряче

пичем. Вибрали Комісію:

D

ri мназ~l.
. ..

.
спраn~

Б уло

гоnорили проти режиму,

15 б атькlD
.

заnеденого Сімо

я, Шелухин, Шпець, л~ні Мазепа., Кш~інський.

11:.:.!!!.:. Зустріч "таємникіп". Цікапі інформації про nра.жіння, яке зро
биn комунікат про nиключення Файчука. n бnльшеп. колах. Ще більш ці -

каnі інформації про наміри большеnикіn лідтримупа.ти лрот~інтерпенцій

ні

акції

..

о, це лютий наш порог. Ціничний.

16.
ХІІ. П артlина.
. ....
-------

нарада

стnердила угоду

з

З ак. К ом.

l.

проєкт

Н ародньо~~·

Української Ради.

12.:.!!!.:. Мій політичний семінар. Доклад Куликіпського про роль партії
і

трудсnу демократію.

20.ХІІ.
-------

·

р е~ерат
~
Жи nотка на с оц~оло

r•

С еменар~· про д і~
. . стан кульиснии

турно-осnітньої праці на Україні.

g1.:.!!!.:. Зустріч з проф. Лакомим. Розмопа тяглась з 11 1j4 до 14 Зj4
год. і була д~ке цікаnа. Він сказап, що гімназія на

розі,

перед

закриттям.

Взагалі

в урядопих

смертельній до

колах розчаруnання

n

укр.

еміrрації.

Він ка>:се "йсем скламан" D спо їй nipi D еміrрацію. На. пес ну під
мопиться nід функції інспектора. Розлоnіn, що торік делеГація бать
кіn сказала йому: "як мати таку укр. rімназію, то кр~ще її закрити".
Він на це Diдлonin: "Соромтеся, ланоnе, своїх сліп - чех би такого
ніколи не сказап".
-Дипно,

ск~заn,

зпертаючись до мене:

-Ви-б зорrанізуnа.ли осере

док, прим. Народню Раду, щоб нам було з ким гопорити. Виною лікпі
дації культурної праці

є сама українська еміrрація,

що розпорошилась,

- 79rине D сnаркахі обсиnає

нас,

чехі D ,

доносами,

мене nодано донос Президентоnі Ресnубліки,

брехнями і тn.

'На

що ніби я не Dиконую спо

їх обоn'язкіn і тn.~ Зnорушипся. На Камінського rримаn.
Піднесли cnpany Кураторії. Сnочатку сухо, а nотім згоди D ся nідт
римуnати. Рекомендує робити D nорозумінні з Пед. Інститутом •
. Назиnає себе nе·симістом. Це ·значить, що nони то.ки nce скоро лік
підують.

Сьогодні ж було засі.дання Сnільного
і' Закорд. К-ту;. Я хоДиn то сюди, то на
tімназії• де ~Dець дanan інформації про
Інституту. Но. Сnільному Комітеті пнесли

7

nротоколу з

. ·

грудня.

~о.міте:zоу УПСРjГо.Лопноrо. К-ту
засі~анн~ Ко~ісії . D cnpnni
засідання nроф. ро.ди Ледаr.
nредетапники "nоnра.:зки" до

'

·.

Дonro крутились . біля nроблеми Президії.

·

..

Принято мій nроєкт: Гриrоріїn - голоnою, застуnають його гр~оnи
обох комітетіn: я і Боrацьt<ий, · секретарями Доnrаль і Жиrіотко. · Видно,
що nони "жмуться"..
.
·
Ще до підnідин · у Лакомоrо: лакоий . ~казап, що гімназія буде · ліR

nідоnаиа, nрийом " учніn уже не буде •. .Він nокидає ~нсl'Іекторстnо ·. Мале
число учніn.

;_ ·

Гімназію обnльоnано.

-.1· ·:

·

·

•

"Я ш:с~ не мо~ . бути адnокатом rімна.зії", сказап пін• На. зіfnит ·

М-па чИ nотрібна rімназія- пін рішучо Diдnonin - · ні. ·
·
Для москал~n Кураторія nризначено~ для українціn ні.
Чехи nболіnають над розбиттям української- еміr· раціїjЯке самі . .
. стпорили системою роз·nорошених а~іrноnок емітрnнтіnjі nce ··rшмо.гdють

під українціn "об' ЄдJ:іаІJня",

скають.

якого ·· зноn ·таки систоною ·сnоє'Ю не доnу

Якесь рафіноnане ліцемірстnо · ~·. Що . їхне '·сусnільс'іnо розб.ите

на груnи і течії,
Ясно 1

що

еміtрацію,
ни досягли,

-

то нормально., .а що українці розбиті

таємна ціль русафіліn

,·

те) · ні!

роз.бити і розnорошити· · укра):нську

nозбаnити її nсякогQ nоліти-чноrо зно.чін-ня. Мети сnоє:Ї
українські

У Лакомого

були:

nримітиnи цього

Шелухін,

не розуміють.

Камінський і я.

·

nр-

·

gQ~!!!~ Було засідання nрофесереької ради Педаr. Інституту. П~с~ано
nили:

ухпалити доклад Артимоnича, · обрати . комі~ію ;Гармашоn,

Кабачкіn,

Стешко;, cnpana rімнnзіl: ·Є . : nнутрішньо·ю cnpanoю Лсд .Ін~титутr, забо
ро~ити nрофесора.м буnати на громадських зборах:t доручити професорам
nодаnати до сенату nідомос~и про nce, що діється ••• ~ Лротестуnали .

nроти деяких nостаноn-,

Шnець

Січинський та ІnаІіенко -. Біnецький і

Pyco.na,

· . . ··

моnчо.ли.

Читаn я скарrу учніn npo nюбопну аферу к
систематично деморалі~ує nід~і~кіn~
• 1 ..

•

•

...• я-

цей розnутник

~

g~~P-!.:. Засідання Президії Голо·D~ого Ло~і.тичного Комітету УПСР·

Ржеnницях: ГригоріїD, Бога.цький, Доnrаль,
лухин - обrоtІорюnали склад НУРади ~ . · · .

Жипот.ко: і я.

D·

Тут буn і . Ше-

.
•

t \

~

g~~~!.:. Лист nід Сімоnича і ~-о .: се1;1ат П~д .:tнстит. підмоnл.ЯєтЬся під
з ус 'і-рі чі з Коі~ісі~ю. .
'

•

о

:

· ;
•

•

. .
•

....

(

·.

g2~!!!.:. Другі збори ба;~~іn і rромадян n cnpani rімназії.
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
оІ

. .. ··'.
.. . '. ..

:

1 .

.

•,

..
·•·

.•.

•

~ 'о

.,

J

~

·

:

••••
··~· .

І

•

•

: "~

.. ,
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2 січня 1929 n.
-------------•кої Ради:

З

.

ас~д~ння

призначили

на

10

К

.

ом~тету по скликанню Народньої Українсь-

січня.

1О . І .192 9. В ~дкриття
.
Народньо~·· у кра~нсько~
··
·· р ади; НУР/• з П одє брад
---------було

нікого,

опріч

ген.Вс.

Петроn~.

тастрофа на станції Лиса над Лабою.
Заслухано мій доклад про причини,

Поїзди

не

ходили,

не

бо сталася

ка

Петроn приїхаn окружнИм шляхом.

які спонукують одкрити НУРаду.Об

рано: голопоtо мене, заступником Шелухино., rенер. секретарем Григорі
їnа. До Ради Старшин:
Петроnа, Боrа.цького. ;:~иDотка, Доnгаля,
Л.Клименка. Останніх дnох до президії і
до Ради Старшин буде даоб

Pycony,

4

рано 22.1.1929. Збори пройшли гладко. Петріn розпоnіn, що кубанці ці
каnляться nідношенням НУР~ди до орrанізації "Вільного Коза.цтDа" Біло
го,

а професері тим, чому не запрошено О.Мицюка.
Н.Я. буn о
год. рано у Др. Заnазала. Сюрприз: асиrноnку для
Соц.Інституту припинено! Без попередження. 3апазал сказап, що nоль

10

ський уряд потребуш:ш припинення

rічноrо Інститута,

"Ноnої України"

та і nзагалі ті орrанізації,

а Шапоnала і йоrо приятеліn Dислати з ЧСР.
Радить поrоnорити з Крофтою - може діло

і

де

закриття Соціоло

є

"ша.nопаліnці",

попрапиться.

Підуть до Крофти Гриrоріїn і Білецький.

Може й я.

ГригоріїD

на Україні.

Москпа,

одnідаD Велемінського,

есеріDщина

Україна.

що

буп

Комунізм

Економічний сепаратизм України.

-

Зріст

України.

1§.:.!.:.1~~2.:. Даром проїздиnся до Праги на засідання Комісії
rімназії. Не nідбулось - не з'яnиnся Шелухин.

D

спр~Dах

Шnець показуnаn споє "спростопання'' н~ писання ЯкоnлсDа. Раб,
трус. Про rолопне ані слоDа: хто члени Директорії, чи законно А.Лі
Dицький ononicтиn себе їхнім начальстDом. Ні крихти nолітичної гід
ности. А ще хитрує і nислоDлює "погляди".

gQ.:.!.t Написаn листа ;проєкт; до Др. Крофти D спраnі лікDідації допо
моги укр.
nні

еміrрації.

Після заDтра будемо у його на розмоDі про осно

cnpaDи.

Після

заDтра сnято ТрудоDого

Конrресу України.

Я

загально

nтом

лений і почуnаю себе не nажно, хоч uзаrалі якийсь тDердо-зо.диркуnа
тий настрій. На жаль нема з ким боротись: кругом слабі nолохлиnі лю
де,

які гнуться, як Dіск D теплі.
ПоDедінка чexiDjM-no; з еміrрантами, як з худобою: її гудують,
але з нею не балакають. Українці цього не розуміють. Лащуться, до
носять один на одного, наnпиперидки запобігають перед хлібодаDцями,
які

їх nрезирають.

~1.:.!.:. Безмірно тяжко. Жахляки. Не їм боротись за Dизnолення. Ім DИ
зDолення нетреба. Хіба що посад і хліба тз. солодких самообмо.ніD,що
nони "діячі", когось "nедуть". Пустиня духоDа. Які nульrарні і туnі
"демократи".

PoзnoDiдa.D ГригоріїD про Подєбради:

Dci

прищулили

uyxa,

- 81 замоnкли.

nроти nолонофіліn не nистуnають,

бо

•••

неnідомо,

як далі.

Доnомога кінчається і цим означається їх "nолітика". Шелухин гоnори n,
що nри обгоnоренні
кандидатур nроф. стиnендіятіn, Мицюк nисунуn · ка
дидатуру Сіманцсnа, а Лащенко nодібноrо. У їх nже є НоnоDірський.
Трудно уяnити -собі"еnолюцію" соціялістіn, D роді Мицюка. Шелухін

йому сказаn, що обрали його і тд., а nін ''це добре, але ж грошей не 
ма"! Достойніще тримаються не соціялісти, як ці сnоєрідні "соціялі
сти".

Жахлиnі

nісім рокіn

22· січня 1 929. 0

громадської

·

nраці

б

за кордовом.

т

t1'
!\OHtpecy.

·

в

-------~-----лаnно n~д УЛОСЬ СDЯТО
рудОDОІ'О
-ранц~
ми ;н я. ,Шелухин і я; були у мін. І<рофти. Розмоnс дonro.. Політичні
теми ,, Він DИCliOnиncя
nелику nажність української nроблеми. Крама

..

npo

ржа і Гайно. но.зDаn романтиками, старого сло.nянофільстnо., що теnер
нікуди не rодиться. Український рух - факт. Про еміrрацію: не обме
хсуть її сnободи nолітичної думки, друку і тд., але nроти
о. к ці й,
наnро.nлених nроти сусідніх держаn.
Вnажає ·.,що утnорення Української держаnи на Сході

с н е
Росії.

є

для їх тим,

Єnроnи є
к о р и
що ноnа nелика дер)ІЮDа змякшуз.затиме аrресиnність

З українських течій nизнає, що соборно-демократичний наш наnрям
найбільш симnатичний для їх;чехіn;.
План лікnідації оміrрації такий: лікnідується нормально лише

студ.

стиnендії,

а иншо. доnомоrа буде й далі.

Школи

будуть реорrані

зоnані.

На Підка.рnо.тській Русі
;яку так nоборюють, а укр.
для цьоrо nідношення сил

n

єдино-nраnильна "орієнтація"
nикидають;, але зар а з
уряді. 'І'ребо. ;зичеко.ти

n

-

українсько.

ЧСР носnриятлиnе
змін D nолітичних

силах, а тоді можна буде заnести на Підкарnатській Руси nраnильну
nолітику- nідтримку українс~ культури;як nce укр. буде здушеноL·
Потім я і н.я.

Вільнер.ом jбYD•

мали доnШу розмаnу з

голоnою nолітичної

секції Др

nосол у Греції;, який хотіn з нами nознайомитися.

D

cnpo.Dc.x

npoxo.n,

Він з о.яDиn себе мало nоі~формоnаним
ук~аїнських
і
щоб ми розnоnіли. історію українського р~ з nочатку рсnолюції.

ли n ий,

темnераментний,

Рух -~

ото.рший. Потім nо~хали но. сnят Трудо~ого Кон

rресу.

Люде~ було з 200. Промаnи були добрі. Приnіто.нь багато nисаних
і npoмon. Підйом значний. Фотоrра.фія на. аnомин . . КИм іноnіроnана?

27 .І .ВіDтоnок.

В

----------~---

елика розмаnа

ти но.с? Він зo..nenJiяn,
к т и
nоясняn
ко. cnp:::tno. йому.

no

о

з

нічоrо,

сnоєму.

3аn~з~лом.
"наnnаки,

Лрохоnиnся,

що

я

nитаn,

що мо.є

·

n~н nро-

дуже добре". Де-які Фа
"надоело."

nся еміrрантсь

"доDірочно" nризнаnся, що nед.Інститут буде зо.критий: Dін не nи
канаn сnоєї задачі. Теж ' буде й з Уніnорситетом. Гімназія залишиться.

Академію

cnpan;

M-Do

Зем.

Cnpan

nостанаnило

закрити,

але

nони

;M-Do Зо.корд.
npo сталий

оборонять. Для Соц.Інституту будуть nорозуміDатися

бюджет з М-nом Шкільництnа. Прохаn мене зnяз:з.тися з М-nом llікільницт
nа. nicnя тоrо, як і nін і І<рофто.. nорозуміються що-до цього.
Хnо.лиn калюжного, як українця •.• І<азаn, що nін ніколи nроти емі
rрації не nиcтyno.n. Думо.є, що мене большеnики nустили б но. Україну. ,

коли б я "nокинуn nолітику".

Цікаnо,

що І<рофта. nислоnиnсяz

реальнИй

- 82 nолітик мусіD би їхати на сDої землі, щоб там nрацюnати над орrаніза
цією народних сил. Видно, що дуже їм обр идла еміrрація.
АрхиD-Музеєnі доnомагатимуть і далі. Прохаn nодати "nроєкт умоrз"
що до цього.
коnу

ДОЛЮ

З

Ясно nислоnиnся

npo

те ,

щоб і

наш Архі:D-Музей ма n

одна

МОСКОnСЬКИМ.

2 9.І. з
·
----устр~ч

з

др г·~рсою. Р озмоnа

·
D~д

4

год.

15 xn.

до

8

год.

nеч.

Буn я і Н.Я. Суть зnодиться ось до чого. Він думає, що nротокол між
Польщею і Москnою nідnисаний
буде і це одтягне nсякі nоєнні nлани

на далі. Догоnори мають значіння доки не станеться якийсь стихійний

nибух.

Тоді

стає

шматком nаперу.

Про інтерnенцію і nійну з араз не може бути м оn и. Петлюріnці: а;
Dедуть nідгьтоnу nійська і аnарату;хоч це більше на nancpij, б;зна
ють, що робити на другий день nісля самостійнення України - союз з

Польщею. Инші n артії не знають. ·
ХDалить? Підтримує?
НІ!
Я розnинуn нашу концеnцію: збудуn ати істор. української nоліти
ки на союзі з Польщею і nійні з Москnою не можна. Нам треба м иру
nepeдo n ci u з Москnою, бо лише цим шляхом nоnернемо Захі д ні з ем лі D
склад Соборної України, nротистанемо настуnаnі Заходу jНі м еччині;і
забезnечимо утnорення шляхом nереселення наnої Української Ресnуб

лики n ПриморщиніjЗелений Клин;. Постійна nійна з ~.~оскn ою знищить
Україну і niдipne Моск n у. ВихіД з цього - nporp a мa. Ліrи Hanoro Схо
ду. Хоч і трудно мати діло з шоnінізмом моск о l> ським, але лише
ця
nporpaмa мусіла б бути корисною, nони її не розуміють, бо оnинаю ся. МИ рішуче і катеrорично nроти nетлюріnоької nо л ітики: Союз з
несколідоnаною Польщею ;де буде ре n олюція; - згуб а , бо Польщ а суне

на Схід на nійну з Москnою.

Приняти це не

можемо,

бо nійна з нищить

український народ.
Він розnинуn: найбільше, найnажніще
с n і т о n е
nитання укр аїн с ь ке. Коли-б nійно. - ТЯГ 'l' им еться дУ';~е доnго.; Х то?
nін не сказаn, але яnно
жньої зата.юnаної ·їхньої

Він кtб:се:

nci

зnучала: Мо сю.ю . Це і є nредnосилка. сnра.n
моско фільської n о ліТИJ:<И / .

nартії українські

-

со.мостійнШцькі,

оnріч мо на.р

хистіn, які nла.сно єдино-неділимські. Коли ми оцінюnали течії і я
сказаn "груnа. Скороnадського- гетьманська дуже слаба, n р ахунок не
йде, але nетлюріnці м ають трохи більше значіння ..••

Він:

"ще D кnадраті

більш нікчемна,

ніж n о літика. гсть ма.нці n ".

Це, на мою думку,дійсниііі їх nогляд на nетлюріnціn. Вони їх не
наnидять, але сиАtулюют. ь
n р и я т е л ь с т n о, щоб nиnідати nci
nлани і зручно руйнуnати їх.
О, маnа. диnломатії!
Нас також не люблять,як самостійникіn і як нос~~n nлану самое
тійности ;"nр~ти-російськости"/- .. тому. і nроти Ліr~ Нопого Сходу.
За

nетлюр~nцями

народ

не

сто~ть

ц~лком

-

це

n~н

з

нсnр~хо~а ним

задо D оленням га n ориn. Петлюріnці себ е о комnромітуn али слУJ;с бо ю П о ль
щі, nони не небезnечні, але ось ми - методом "nорозуміння' ' n Л ізі
добираємось до самого серця cnpa.nи і "осл а блюємо" Росію, nис уnа ючи
Укр а їну, як самостійний міжнародний чинник. Через це чехи но.. с не
люблять ще
6 і л ь ш е, ніж nетлюріnціn. На. це Dка.зують 0а кти:
nони цілком nідрізали rpyny Червоnа ;закрили Інститут nи D чення Ро

ссії,

n ід н оDили nідмогу "Реnолюціонная Россія", усунули Гурсnича з

- 83 Архиnу, обтяли "Слаnянській Взаїмонсті" і ин.!j · що-до нас- тонmе,

але те саме; обмежили до нуля nідмогу "Наnій у'кра.їні", нссnоді D 'lн о
nриnинили nідмогу для Соціолоr. Інституту, не задоnольняють жадних
наших nрохань ;особлиnо

npo

nідмогу особам;.

Тимчасом дсклямації npo симnатії! О, диnломатична сімnолістика ...
Дальші nодії мабуть nідтnердять мою концеnцію, коли тіль~и ми не nе
реможемо, цеб-то коли хід · річей не nереконає, що нашо. nporpaмa
найменше зло!
Проха.n мене наnисати йому характеристику укр аїнських nолітичних

·

течій ;nін їх .кращо знає 9 ніж я!;

для мене".

о, симnолістико.!

nрочитати докладно

nce.

цілком, моnляD, доnірочно,

-

Ось nийде моя

За конфідента маєте

"лише

к н и г а., то й можете

собі Галагана, Ай о ллу і

багатьох nолітичних кретині n - ~ інформуйтеся скільки n лізс. Все-таки,
які nони rлибокі москофіли! Солід~рність nідродження nоно~олених на
цій - це наш фантом, а не чеських диnломатіn.
За.nаза.л npoxonиncя, що Гірса один час ста.nиnся до Соц. Інституту
"отрица.телно". Не один час, а. з а nжди -nісля тоrо, як nерекона.nся,що
ми не москофіли і nиучуємо засади усамостійнення України , а н е аnто
номії України n межах Росії .. · Бенеш недарма nислоnиnся, що D они й те
nер стоять за. ьа.дміністратиnно- культурну аnтономію України n межах

Росії".
Я nородба.ча.ю, · що. не

·

далі,

як через рік,

.

nіднос и ни нrtші

з

чехами

не то що nохолоднішають ;nони й теnер дуже холодні;, а. nросто nриnи
няться. Брутальність у nідношенні до української ем~rрцції nc e збіль
щуються. А cnpana з меморандумом! Та це ж nробний камінь: Підка.рnат.
Русь мусить бути тра.ктоnан:з., як українська земля і народ, а. не rудо
ба. На меморандум niдnoniдi
нем а!
Або кра.щс- Dона буде n · скоро
ченні і на.nіть лікnіда.ції nідмоги українській культурній nр~ці.
До характеристики

м е

т

о

д у:

Др.

Заnазал сказа.D,

що ~б~ Соц.

Інститут або Укр. Комітет мусить бути nозбо.nлений доnомоги.;Хо..ра.кте
11
рне
а
Я C'l'OIO за nідтримку Соц.Інституту,"але коли nриходили

D а. ш і

6 oTj

nредст~nники Укра~нськоrо Комітету і гоnорили д-РУ Томешо~і,
що Соц.Інст. не nотребує коштіn ·,. бо мо.є їх досить з Америки, то ми

й nриnинили nідмогу Соц.Інст'! XD.-x:t-xa. ••• Або - або! Прохали 11 nClШi··
nредст~nники"••• Це nже nідомий метод
ро з би D ати
но.с і в~ о
дити до нуля nолітичну орrанізоDа.ність еміrрації! Цей метод ми DЖе
даDно знаємоt naнel
Але Ж і НОН~DИДЯТЬ
Хоч би шDидче щось

HO.Cl
клеїлось . n Канаді.

!_~!2!2!2-12E2!._Ql~~!~.:. У мене соціологічний семін~р.
В 11 Чорн.ПиІюр · '' нарада. ба11ькіn n cnpo.ni rімн:tзії.

g.:.!!.:.

Я на "нараді" батькіn у Ржеvницях. Це була юмористика. Артимо

nич -фельдфебель, реакціонер. Він дум а є. щ о DCi учителі rімно.зії
"ес-ери'' і що Dза.галі хочуть
з~бр ати D с 1.1о ї руки ес - ери. Бо.тькі
Dська рада ДЛЯ . ЙОГО
ЖQ:Х__• Що nИ ;цеб-ТО Я/ добрОГО зробили, ТО ЛИ
ше,як о..nтокр~т, а · не кол~ктиІзист. КолектиDом нічого не м о ,:\но. робити

nce

-

• .J

Вражіння rидке у

Dcix.

Зп. ftртимоnича

-

•

Сімо n ичо. було дDоє:

манець Олесандер ш~nоnал і nстлюрі и ець В.Приходько.

.·.

І'

•'

•

Всі инші

-

геть
nроти

.
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С

Н

у

..

..

р

..

.

-------------~---- ада
таршин
ародньо~
кра~нсько~
ади ~менуDала
Секретаріят: PycoDa С.Ф. - міжнародніх зносин, Допrаль с. - орrаніза
ційних cnpaD, Григоріїn Н.Я. і Білецький Л. - культурно-осnітніх cnpat
Петріп в.
фізичного nихоDання, Багацький п.о.
npecoDиx cnpan,

-

-

Денисенко Г. - Економічних сnрап, Палиnощ1 І.- Скарбник, Клименко
Л. - n.o. cnpan nраці, Шелухин С.П. - Юрисконсуль.

19.ІІ
------• Були

Л акомого:

у

я,

Ш елухин, Ш пець.

gQ~!!~ Сьогодні Секретаріят НУРади

D -

nерше засідап.

Склащши ста·тут Кураторії для rімназії.
Було за.сідання Голапного Політичного Комітету:

намітили сnисок
буд. Ynpanи Укр.К-ту: гол.-Шелухин, заст. - Петріn, члени-Допгаль,
Л.Клименко, Гр. Клименко.
Засідання Пражського nідділу УПСР. Цікапого мало. Мандрика nрис
лаn

125

дол.

для УРУ.

Січинський Dистуnає з докладами npo спої nражіння з nоїздки
Україну, але зміст докладіn неnідомий, бо "Нар.Воля" не nодо..є.
Змін мало.
Полонофіли

затіnають скликати

з'їхд

еміrрації.

Прийшоn збірник D nамять 40-літ.О.Кобилянської.
уриnкіn - убогий змістом.

З.ІІІ.
------

11

О дкрили

~ К ом~тет
.
НУРади

.

м~сцеDии

15.ІІІ. П'ятниця.
----------------ституту ло

С

.

Оnріч кількох

Ж еnницях.

.

honoris causa.

соціології

D

ьогодн~ ;несnод~uано для мене;

докладах Білецького

на

Н

аукоDа

і Шелухина уділила мені

.

К

r·

оле ~я

І

н-

титул доктора

Русопа С.Ф. сказала чулу npo мене, як "учителя".
Оригінально nислоnиnся П.О.Богацький: українське громадянстnо аж
теnер удОСТОЇЛОСЬ nияnИТИ М.Ю., яку DiH nже даnно ЗО..СЛУ';ШD! C.П.llie лухин

n

докладі

nрацю •••
рації

більше

nолемізупап

Зnорушлипо і nросто.

з

ЯкоDлепим,

ніж

Все nони лідготоnили

гоnорип

D

npo

мою

строгій консnі

Dід мене.

Очеnидно,

комусь буде

неnриємний факт.

1§~!!!·сьогодні n клюбі ;n Жевницях; доклад П.Богацького npo Шеnчен
ка.

Між иншив,

текст, а

І І

коли я nромоDляп і

і д е ї

згадаD

як nерекаліЧУ-ЮТЬ

не

лише

Шеnченка і пказаn на nриклад nикладhння ШеDченка

D галицьких українських гімназіях,

щшіnши nри тім сnецефічні

зnоро

ти "же", то Нагірний із жінкою nротестуючи nроти;чого?; nийшли, оче
nидно nоказуючи, що негаразд знущатись "з моDи нашого народу";мопи
народу не

одріжняє

разах nотім

І

І Іі

духу
zиn,
ння,
собі

nід моnи

гопориn,

що

nonin;.

Риндик

"один з лромоDціn"

D

загадочно-т~Аанних

nи

сnоїм nо:иодженням nроти

Шепченка зincynan печер nриспячений Шерченкоnі. Я на це завва
що nін nромоnляn добре. ПалиDода, як голоnа, закри:иаючи зібра
пислоnип дога.ну Риндикоnі за те, що той nерехолиn с:з.моnільно
роль неналежну і цим унеможли r.; ип йому, Пали:иоді, зареаrупати на

інціндент.

Потрясаюче і

загальне лицемірстnо.

Який жах жити ' між Шеnченколюб-
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ЦЯМИt

ЩО

КОЖНИІ4 СDОЇМ КрОКОМ обраЖуІ<>ТЬ

2О.ІІІ • .3
-------

ш· Dецем
. .
. б
ули

. ,.

npщt;~.

заnоDіТИ llieDЧCНI<a..

М-D і Ш к і льницт·
. п. а. П ро(•).
~ У1) б а.н

D

з:1я::зи:' ,

що робити КУ:Ра.т_орію. лИше для. l"імна.зії - мало. Тр.еба ·для ncix шкіл і
наукопих уста.ноп та орrанізацій. Треба. D Статуті зробити долопнсння,
щоб обняти і инші школи. Щоб на це nогодилися і инші - пін поrопорит ь

з · УніDе~'ситетом і" .Пед •.Інститутом •. А нам требо. ·. nо nрацюпати над стату

том •. Но. осі.нь
ЦікаDо!

муси-rь ..уDі-йти

'

2З.!ІІ .. · .А

-------

-'

життя.

D

.•.

,

· . . ·. . ·
ІІДКаренко скликаn

ндр~и

Ради зо.І<ордоном ;УНРз;. Були там:
ин.

Одr<лq.ли

. .
·· .
для. · ••

..

r~

. ...;

tіараду

у

утDорення

кр.Нац.

Галаган, П.Мо.каренко. Олесіюк і

зібрання на. тиждень.

Ясно, що це хтось iнcnipyDaD. nроти НуРади • .Але хто? Зо.j)азал?.
Бачип Ka.:,f~-,.
. ка .заD: . ну, що коли ·не хочуть- не требо. .• BIOl
ще досить сильно.,

щоб не

листупання Шаnопа.ла.

нуждо.тись

D

с.-р.

"Здобути

за Dсл:ку ціну

з Україною".

У печері РобітJіичий Союз D-!la.штyDaD nечірку ШоDчонко. - реферат
мій, Боrсщьког·о ," Допrаля. Чито.D пірші ШеrіЧ. Все було· і~обре .
·· · · ·
. лИст D"ід т. За.лерсь.кьr·о про· р"Оз:моDу 3 Січи-нс ·ьким r:ipo УІ\ІІ)~їн;~т •. СіЧИНСЬКИ И ДЛЯ НО..С НїЧО!'О
Н е
' n р И D ~ ) з· . · .
·· ....
' С)

•

•

:

~

1

•

g1~~6'f~ Д~клад У~-;~о~~· ._np~

'

''

-.

•

І"

•'

І

'

'

:

ІЇ

'

.:

,(\

'

иомлицький ~!lрод у: . Dідділ.і . На.родозно.nстца..

н.я. буп у nроф. Макси і
за:брМ.'И · 1.1узсй-АрХИD •

ЯСНО DИ СЛОDИЛИС .~, -щ·о ~ОНИ; ХОЧJ"Т Ь у H!lC
·:·

Були сцени, коли я nобз.чи:u ·' що · Ю.\ · з.а.:отр·р. .DЖ~ цризно.~сно nepeDoз

Музею-АрХІшу.

Я,Н.Я.

і Шелухин nішли до црqф.

СлаnікD..

Вражіння :uід розмоn

ги

дке. Цой ~о.н нас не·нСl,DИдить ~ ХоЧе. '· на..клО:С?ти Лqny· ·1-іа ИузеН1-АрхиD. Ми
зноnу дали

підnір і Ьін ~азитьсR.

Добродійність обертD.Ють
кіn

й

наступають:

"соціялісти"

і

че:юі

.

·

н а· сі · и л · ь .с т D · о' !

D

Жа.х.

3

усіх бо

j ' і больше:uики; · і · nоляки, і nолонофіли. Та ще

підкоnуЮтf?.

·

··· · · ·:. '·. · ·
#

.

.

.

..

.~

•

•

•

.

І

!Q.:.!Y.:. Б;>тD nриЗна.че.н~-й. . ~уд · но.д: :А.йоJ:іЛо; На .nе:редодні під суда лист:

розrляд cnpa.nи nідложений на. неозначе.ний ., ~о.с .. но. осноDі :якогось па.раrрафа. Чи: не добродійно. рук3. ·З::ща за.]іа? Qx, ; ~. незє.ле::сний ~уд".
· ·
ДDічі

ЛИсти:
нема,

ш:~е

nиклада.:u

со.ціолоrію . D

сумний Dід . За.лепсь!;{о.rо,

катастро фо.

з

D ·

cnp13;~~~ ' t'імназі~· .' )ІіDєщь зриDnє

cnpaiiy.

з :~. сідання.Н~ади. Мій доклад: · nолітиЧна ситуа.ці я,

Dище укр:~.їнськоrо

на.родп і

за.:uда.ння НУР~ди.

14.IV.
Віптоnок.
б
------------~--- 0 ь о rодня
ула
роні Іt.ед ·• Інститу-rу.
У н:~.с

Грошей

nрацею.

2g.:.!Y~ . -З~сідання Ком~~ії
По обіді

со~1інt;'~рі ·D Жспницях .

дРD:Жл~шиі1 Dід Нс.ндр ики.

сто.ноnище

нар~да.

д

стано

Доклад уд~D ся.

-~

ирекц~~ про

"

nлан ~ кц~~

Заn тр о. Білецький і Мицюк nі дуть до

II- :uo.. .

б

D о о-

матеріяльно · , кqтастрофичне .•.....

Сказ nроти мене. Шелухин·. ;J?oзnoDiдa.D, . що й9му Анто:гюііи ч каз аD ,
неможна до К;ура.торії - j&Ry·: я · opra.нi .3YJ<>/ np~-ti~o.'i'и Gо ц .І:нст и туту.

що

nтr
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21 .IV .Неділя.
-------------

у П

б

б

одє радах ро ив виклад

" ·

·

Мlжнародня ситуацlя 1

стано-

вище на українських землях і завдання українського руху~ Після вик
ладу
вечірка з т,т. з nриводу закінчення т.т, Академіїf На друrий

-

день nолітична нарада.

22 •IV.
------

v~v~аторlя
..""'
.

22.IV.

Приїхав

nриняла

.

nlд

у~вечері.

Ш елухина

тиском

-

Зморений.

.

резоЛІОЦlЮ

npo " nередан-

ня Архиву-ІV~зею nід охорону М-ва Закордонних Сnрав''. Жахлива каnіту
ляція nеред насильством, яке виробилось з добродійности.

npo

На це вnлинули інформації
Комісією М-ва: Макса, Завазал,
рто зrокадали цієї nередачі.

2З • IV •
-----------

Був

у

Празl,
.

Григоріїва
Галіє, СлавіJ<,

говорив

з

членами

і вияснив свій nогляд на стан річей.

розмову з Культурною
коли Макса і ин. от. ве

Н ауковоl
. . К oлerll
• ..

1111'

А

~~·1.- рхиву

Шелухін нічого не розумів у сnра 

вах.

24.IV.
------

Ми цюк l. Б'lЛецькии
.... б ули

в

М-Bl.

в

.

cnpaвl

І нституту:

З авазал

..
lX

не nриняв, а Галія сказав, що сnрава Інституту безнадійна, що•до Ар
хиву, то М-во стоїть на своєму і хоче, щоб його було nередано їм.
Жахливо.Переїзд Архиву в те nомешкання оказавоя фатальним. Гри
горіїв зробив велику nомилку, самовільно здавши старе nомешкання
і
nереїхавши в нове, що стал.о гробом нашої праці.

Який rрубий удар no нас зробило М-во! Ось що
рантів "nідмога чужої держави". Виходу нема.

значить для еміr

-

§Q~!Y~ Буде знова нарада в М-ві. ~~ заявимо своє, бо все одно вони

рішили нас знищити. З 1 травня розлускаємо сnівробітників.
Відбулась нарада в М-ві. Були з чехів: Макса, Завазал, Галія,
елавік - з наших: я, Григоріїв, Росова, Швець, Приходько, Петрів,
Скидан, Безручкова. В наших докладах nередано суть діла.

ні.

Жахливі розмови. Макса, особливо Завазал і елавік були бруталь
Ультиматум npo nередачу Архіву їм. Це жахливо!

Яким тоном говорять з нами москофіли і виконавці nольських до

магань.

Об'єктивно у нас

-

стався розрив.

Були річні Збори иураторії. Я відстуnив з головетва в Кураторії
і директорства в Соц.Інституті. Замість мене nризначили Білецького.

На Архив

замість Григоріїва nризначили Вс.Петрова.

1_!~~~~~-12g2~ Було nишне свято nраці. Я не бук у nоході, а тому Н.Я.

замість мене говорив nривітання. Було робітників до 200. Штрих: Гала
ган був один і йшов між •.• Грузинами ! Між українським робітництвом

місця йому нема.
По обід:L був nартійний Конrрес.
новище. Пройшло все добре • .

Іі

Я мав доклад

npo

мі,:снароднє

ста-

2~У~-!~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ Були у нас Серафина Івановна Пилькевич і
с.довгаль.
б.V.

Над вечір розмовляли

!здив до Праги.

з Улановим.

Ніяких сnрав не

nолагодив.

- 8?8
• С
і
---T~aBHR
~---ьо7одн

и

··

.: і..~ •. Приняли

·

зас~да~ня нурат9р

· .. .в

резолюц~~

сnраві

Архив;r~- Є .дан~ думати, що Муз~ю Виз в. , Бqротьби не віддадуть_. ~уде тя-

.

ганина.

"

_.

.·

.

.

.
npo

Одержав rазети, в яюtх ·багато nиш~·~ься

Illust_r. Kuryer Codzienny" · - ... .
. ·'

.

НУР. Польський

;к:Ракі~/ б ·' є на сnолох.

·

!!~!~ Був у Празі і зробив виклад в семінарі ~ Система соціЯльного
,,.

процесу.

1

4.У • Була
.--.,..--_.
К.Jоtй,

те,

.

нарада

в·

М-в~;
. зам і сть . 10 • У •1. Були
.

які вислухали •tnроnозицію'', ал~

що ще

не мали наради

з

. .

Антонович і · Горбачевсь-

від відnовіди ухилилися через

членами їх орrанізації,

а ос- Ь вони <:t<JІИ

чу:ть "загальні зборИ" · та- тоді і_ т_ц ~ Мало_рос·ійська диnломатія! Коли
ч~тали nротокол nершо·ї · н~ра.ди, то с.дова __.•r·що жадного у~q>а:lнського університету нема" nроминули ·б"ез. в'і:дnовіди •.. .
·
. · ·

· ·

. Шелухин не бwв. ЗлЯкавс_я·. ··

·це.' з ти.х

у,краУнсь~оrо життя

·

Не був і

-" неnрИмирИМі ~ •·••
Білецький, і Мицюк. • •

хоробрих людей, . що в нутрі

але на зовні бояться •••

.
х1іібо~авцями. · · · .··

"Вс~-т~~и t<р~ще" .не сваритися . з

..

Макса~ Завазал сnустили тон на 100 % - ;так характеризує н.я.;
говорили лише npo Славянський Інститут, nри якому мають бут~ - ~. Архив
і Соціолоrичний Інститут, як а_втономн~ ууrа,.нови, nід·'·nроnодом самих

·

українц:і,.в.

.

·

, .:

.

:·· ·

С.Q}.Русова "nройнялась" цими nерсnективами і заявила щось в-роді
тоrо що

11

ми дякуємо"

за це і вважаємо

за добре і тn. Так що .Макса дя

кував _її . за теt .що ~он~ їх "nравильно ЗроЗуміла••.

· ·,·

своє

Постанов Кураторії
становище

заявить

не оnовіщено,
nісля ~oro,

бо Н .я.

·

заявив,

що Кураторі я

як виясниться- nогляд · друг·оrо

архи

ву , _ з яким ми мовляв, · с·n·робуємо устаноЕити одну р_інію, .а як не уста
~:~о-вимо', то заявИмо · свою окремо. · На Ц'ім· нараду с.к2нчено ·, а з-а місяць
буде дальша 1

.•..

!Z~~~ БуD nризначений суд над Айоллом за розтрату і nрисвоє~ня nози
чених у Гром. Ком. rрошей, але одложено, бо Гри.rоріїв спізнився. Ме 
не і инших свідків · не викли~,<;іва~о., бо _ tdали nрочитати письмені наші
зізнання. Гриrоріїва виклик~но; бо nисьменні · зізнання nін раніш не
даnав. Вештався там і Галаrан, якоrо . Айолло хоче nоставити за свідка! Цікаво, що Dін nосвідчить?
.

Так неціt<аво nnцв.уть . дні. Перечитую Драгоманова для nромо~и
Шелухин Dеде с .ебе )ЩОЗ:сто, трусливо і не tro n aжнo.
·

•.
·

Розnовідаm.
С.Ф.Русова, що: . Антоноnич на святі Шевченка 15.У •.
сказав З:й голосно, _ щq . 11 з Муз-еєм-Архиnом" - ніколи не nорозуміються і тn.

Який озлоблений, той Антонович!

..

...

. "'

~Q~:!~ Гриrоріїв був 'у Зава~ал·а · , щоб в~яснить '6npaDy у_qтаноn, npo Які
не закінчені розмов_и,

а т.ой йому. між· иншИм сказав,

ще ·в ЧСР . Доктора

ти Українського Університету і инших українських шкіл офіціЯльно ' не
визнані, що це nриnат на сnрава самих українціJ1, ~ле...треба • щ~б вони
мали на увазі,

що

коли · б хто · з українці·в ·

офіці$=Ільними орrанами,

то це було б лрикро

заnротес.тував;І

•••

; · -наnр.

1

"n.Ш.

nеред

...

має такии

- 88
докторат, що в ЧСР не дійсний. Он і Бенеш дістав у Франції докторат
ro~opic кавза, але цього в ЧСР не визнається, бо визнається докторат

його лише з Карлового Університету". Це була гнусна виходка nроти ме
не. Якийсь хлоnчак за 4 роки перебування в клерикальному Уніперсите -

ті і за ісnити no шnаргалках одержує "дійсний" докторатt а я за 20
літ літературної роботи "не дійсний". Е-е, коли б докторат було дано
Галаганові - це було б знаменито! До речі. В московській газетці "Не
деля" було дано звіт npo суд над Айолло з грузинськими студентами і

кажеться, що на суді він nризнався , що не має жадних докторатів і ні
кому про це не говорив, але ж він не винуrзат, коли його "називають"
доктором! От брехун, а нам же кілька років доводив. що він "двічі до
ктор": Др nоліт. економії з Швейцарського Університету і Др. хемі'Ї з
Щарлотенбурrської nолітехніки!
Відбулися збори nражського відділу УПСР, на яких nрорвалася:
Л.Клименко і к
скинули маски- в змові nроти ГолQвного Політичного
Комітету. Ганебно nистуnив Клименко nроти мене, Н.Я,, Доnгаля, Стание
лавського. Вистромив голову і Гр.Клименко, Мезенцев і Грушецький.
Вся образа nроти тоrо, що об'єдналися з групою Зак. Комітету.

•.•

2? .У· в -ранц~·
----чено

на

9.зо

·

зас~дання

год.

д ирекц~~
· ·· І нституту. наукову коле r ~ю
·

nризна-

ранку

~~~!~ Виключили · з nарт~~ Л.Клименка і Куликівського. Розпустили nраж
ський відділ УПСР.

Перереrістрація.

~~!!~ Після nеререrістрації новий праж. nідділ нараховує 19 осіб.

~~!!~ Засідання Наукової Ради Соц.Інституту. Мій звіт за наукову nра
цю. Одобрено. Вручення мені диnльому Д-ра г.к. Мій виклад "Драгома нов,

як соціолоr".
!здили до Ейхельмана
рий в Подєбрадах.

-

10.УІ.М
----- о~..

6 рии
..

.

~менини.

Був

до

не

застали дома.

дощ.

3аходили:

Ольга Іванівна сама.

Ста

С • ФРу
.
• сова, Б'lлецью.,

Григоріїви, Шелухини, Довгаль, Станислаrзський, К-ль,
Безручкоnу звільнили. Натомість Др Кобилянський.

Балаш.
Славі І< інтриrує.

1§!.!!~ Нарада в М-ві. Антонович і К-о відмовилИ nередати

Музей Виз.

Бор.
М-ву. Наші зайняли становище невиразне. Цікава розмова н.я. з
Заnазалом, який сказав, що нам "дуже шкодить" звязок з груnою Гуреnи
ча! І наговори у Дра Крофти через крамаржіnціrз. Мають говорити. ще.

~~.:.!!~ елаnік відмовився видати гроші Архиnу через те, що є "невідомий" йому Др.Кобилянський.
. '
Ми винесли резолюцію npo ліквідацію Архиnу, nодякувати за nідмоrу,

але далі

2 .УІІ.

вже

не

брати.

ІЗ ~.tі.ністерстві "хвилювання"

дмову брати у них nідмоrу.

з nриrзоду нашої nостанови,

npo

ві

- 89 З .УІІ • р озм9ва Н ••
.Я
------

... дуже хвилюnаnся: " Ми ж 8
з др З аnазалом, якии
літ сnівnрацювали, а ви nишетет теnе:{> відмову" і тn. Прохав забрати
резолюцію назад. Н.Я. забрав.
?.УІІ. Кон~еренц~я
. УПСР.• П роишла
... .
-----дуже
Головного
··
.
··:комітету. Різко
намір скликати "конференцію". ·
· ·. ·
На с~огодні

конференція Зак.

до

бре. О до б рено

засуджено

Комітету.

д

і яльн~сть
.

"nиключенціn"

за їх

Підготоnляли сnільну кон

ференцію, але не вдалось, бо "закордонці" забалакались до ночі Іnос
танову

npo

злиття nриняли;,

о ... 12 • УІІ •
~------~----

Р

адились на

але

ми

С і
.
м хов~

8

о

npo

год.

nеч.

роз'їхались.

.

зм~ну тактики,

н.я. виїхав на літниско у Бичків, nокінчивши в М-ві знаменито,
де nостаноnлено висилати доnомогу Соціол. Інститутоnі
кч. Кон
сул Галія має це виконати nротягом кількох день, треба лишень умови

6000

uce

тех

за Дирекцію уnовноваження С.Довгалеві, · nін ходив,

nри

тись про адресу.
нічно

н.я. умовився,

nолагодиться

Лідnисав

я

•••

що nрийде Довгаль до Галія і

няли його "дуже щиро", Галія вже гроші вислав, лише ... не знав, на
яку адресу ••• взагалі "nони вислали", він заnтра сnравиться і точно
вияснить.

куди

висnали

•••

Сnравився і nо-телефону сказав,

що

вислали

•••

Українському Комі

тетоnі ;на nідтримку акції n.n. Кпименкіn nроти нa.c!ft а "діліться
там тими rрошима, як знаєте".
С .довrаль на це сказаn, що і ділитись з ким-будь немоr.семо, і не
ма чим і взагалі з Укр.Комітетом не маємо нічого сnільного. "О, за
чем ссрра, теnерь не такоє время, надо Dсем об'єдиняться" •.•

Ще-б naкl

Dони nочекають тим часом дальшого ходу nодій ;які- ж

1.

Dони і н~~раDляють нишком через своїх аrентіn!
Ми nиишли з Укр. Комітету, nони це очеnидно

Dитягнуть на сцену Галагана:
ську nозицію,

вітають і

_. . ..

зараз же

нарешті таки знайдуть для йоrо· громад~

nредстаDництnо і

"леrальну"

сnівnрацю

з

своїми аrента ї::- .

Можна nередбачати хід nодій.
В наслідок нашої резолюції jПрезидія Кураторіїlj npo ліквідацію
Архиnу, DОНИ його самовільно заnерли. елаnік виїхав у відnустку, а
ключі nередав nід Укр. Архиnу кацаnові Асnидоnу!
Так укр. АрхиD фактично nерейшов у руки елаnіка і москалів.

"О, наши отношения к украинцам наилучшия!" -до тих українціD,
що як сліnа мошка лізе на їхню nастку. Лі D -інтеліrенція не може ~·а
хищати своєї nраці. Всі ці Галагани і Клименки - нещасна зброя D ру
ках nіденської

школи.

:1~.:.~!.:. nо.ни Клименки скликали "сrіою конференцію".·
тет голоnний і виконавчий"!

Радять

·

і nобилися між собою там же!

n.n.

Вибрали й

11

ко'мі

Кл~менки. Мезенцев і К-ий •••

·

·

Вернувся Б.Зо.леnський з Америки. Був у мене. Довго гомоніли.
Становище таке, що Залевський вважає за корисне nсрнутись ~уди. Він
там етаn уже. nотрібний!
.
. .
.
.
. ... .
.

Чиж у Парижі. Має за.:Lхати· До нас. вЖе та.м .зро,бИn два вИклади.

Іде на nобачення

з родиною і

за

2-3

місяці очеnидно

nернеться

назад.

- 9J Коновалець

~ни",

20

був у Скрентоні,

але це не пішло,

хотів

порозумітися

з

"Обороною Укра-

·

бо шляхи занадто ріжні,

Сьогодні загальні збори Укра~нського Комітету. Шелул~н подасть
наших заяв про вихід з Укр.Комітету.
Нахабство ч~ких аrентів дійшло до того, що прислали мені повіст

ку на ці "збори" з зазначенням, що приняти участь ~ зборах зможу, коли
наперед внесу ••членську вкладку". Ніби моя вкладка · не найбільша від

~х усіх!

Заснувавши Комітет,

виходивши для його

гроші

-

я тепер можу

здобути право аа участь в К-ті лише "членською nкладкою".
Лихо з Шелухиним. Індивідуаліст, який не розуміє політики і
колує

··

сво~х приятелів.

Історія

з

••завішенням у правах"

ло~

тактики.

шов

з Укр.Комітету.
Приходив до мене

Шелу~н •••

зрадив.

Не

двічі

-

Довгаля

результат його

під-

невда

виконав постанови Президії ЕУРади- не вий
на розмови,

але я ухилився.

!§~~!!-~ Був Василишин.
19.УІІ'

•

При~хав

Чиж.

Розповідав про

Коновальця.

Розмова

буда гуртова.

~!~~!!-~~~8~~~~ Буn у мене Чиж -розмовляли докладно.
22. УІІ . •
--------

М

ав

...

заити

Ч

иж

для

дальших

розмов,

але

...

не

заишоn.

0 казалось

був у Шелухина.

2З • УІІ • Ч иж б ув
--------

у

П одє б радах,

УІІ
а --~----~

24-

..

nи1хав

до

Г аличини.

~1:.~!!~ Іменини Олюсі. Несподівано заявився Шелухин вітати. Вів себе
льстиво,

не

щиро.

1-~~Е~~~~ Одержали 500 дол. з Скрентону, ЗО дол. з Чікаго і ще 11 дол
звідкільсь: можна дихнути, бо вже задихались! Пішли товариші
бітки. Я й Довгаль за все ..•
Настрій тm~кий. Треба виробляти плян як далі бути.

на

заро

~.:.!!!!~ Зайшов УланоD і розповів, що розловідав йому Шелухин npo роз
кол в

е-рів!

!2.:І!!!..:. ГовориD Завазал, що хочуть від Н.Я. ''проєкту слівробітництDа"
Н.Я.

одвідає

Зав.

для розмов

на цю

тему.

С.Ф.Русова розловідала яке

тяжке

ві:

денаціоналізацію меншостей і недержавних

отверто

говорилось

npo

вражіння на не~

зробив

З'~зд у Жене

націй.

!§~~!!.:. Тяжко nрацюю. За цей час лише один раз
сnраву радикалів

і

инше.

D

Празі - обговорено

- 91 18.УІІІ. П

--------

..

pи:txaD

Ч

...

еркасенко,

пислании

з

У:

•

жr.ороду. }?озnоn~дає

ба.rато

цікаnоrо. ~сини-Українці . D національній сuідомости nисоко nіднялись.
Бучно. ~ідt1уnся з'їзд молодежи. Недозnолен.о йому . nриймати участь, j ,
тим,

D

що

·

школах.

·· ··

.

. ; ·

nоnернупся елапік і Di.дnep ApXiD - · зайнят·тя йдуть.
Лишу соціольоrичний нарис npo еміtрацію.
Робітники з Дпур Кралопе . nишуть, , що. хочуть СІШИЮlТИ но.дзпичайний
з'їзn Укр.Всеnроф. РобітнИчоr6 ~оюзу. .
. .'
Сто.нопище наше псе, rіршає. На:rиск nроти нас псе більшо.є. На ЗО.
ІХ. M-no nризначає нараду ддя 9~таточноrо р ішення сnрапи Музею-Архиnу
і пише до Дирекції Архиnу що~ ,· u q~a п~сл ала.
у n о D н о п а ж е н их
nредстапникіn. Характерно! Рішати до~ю Архиnу мо•е лише Кураторія а
не nризначена нею Дирекція.

В цім пидно

11.ІХ.
------ р озмопляп

Qоукуnом · npo cnpany ·. ч еркасенка

з

сенаторм

ni

нопий хід Заnазала.

·

:t nзara-

про сто.н еміrро.ці~. Не цікаnитьС·$J· ци-м. Про. еміtрацію сt~а.з а.п , що
D слідуючому році n:tдмora буде nриnинена "ка.тастр.офично". Обіцяє nс
реrоnорити з міністрqм Бенещом і npo. ре.зультат наnисати м ені, але я
D це не nірю; бо nидно, що ці ~итання ~oro не цікаплять цілком.
Лише т. Туnицький, що D КІ-J~.тажі {І? .ЛІІ· . nиcтynan з лекцією фа
шИст Сціборський. "Лекція" була наnраnлена nроти· но.с і nроти мене
сnеціяльно. Тупицький даD йому добру niдnpany.
Газети і радіо nодають,

що арештоnо.нр . і

uисил~ютьс_я на Солопки:

Єфремоn, Кримський, .Гермайзе, Дурдукопс~~Ий, Ніко 'j ськийt Леп.ченко,
Га.нцоn 1 Яр.Стешенко, In. Чикаленко / Це · ЗР'9.бл е но з. f{akaзy Москnи • .
Нll Західних наших землях · не менш · noraнo. · · . · ~:·
.·
·. ·. . .
А D Єnponi rопорять npo єпроrіейс'ьку федерацію, . Dічний мир 1 роз-

'

·.... ..

броєнн.я.

Українці

не розумію'!Ь ' 1

~

· ... . ·

..... ~

.. .- ~

...

що · насуп аЄться на · Укра.їну· ·дo:ura. , темна ніч,

nce стають на услуrи чужим урядам, уда.ючи,спою оqобис~о~еtоїстичну
;сnожипчу; nолітику за націоналЬgу·! 1~изький ріDень є фатальним.
Зле. ЕезDтrлядно.

.

.. ·. ·=·.· . : . ·.. , .....

.1§:.!~.:. Був 11 суд" з Лотоцьким ~~ Су~а .~~~с. ~е ·. н~ . було, бо через· не явку
Лотоцькоrо і Л.Клименка суд ' одкладе~о..... на неозначфни~ час~ Qуд дав
місяць

чаоу,

щоб адвокати

кат Лотоцькоrо

-

Герuанн.

лорозуміли б я . ПРQ_ мир,

якии npeдлo.r.~t;t~

Харак·тер.но; . що )f~ш·. адвокат ска.зав,

адв о · ·

що на

це треба йти t а всі витрати заn·rіати1'·ь ;. мовляв, Лотоцьки..і;1 •• ~ ••
Адвокати між собою · балакають, сміЮт'ьс .я ;'.-а ми с·обі. з ·. боКу стрїмо
і нічоrо не розуміємо; · ·. :
·' '
.
· . . ·:
. Чому не яви:в.ся на суд л .кnименко. Поїхав на Підкар'nатс~ку Русь,

.

.

де аrітує за nереселення українців · до ·Ка»ади. Має ~а цю акцію фор
мальне уnовноваження від · м-ва Зак. - Оnра;В ЧОР- відnовідЦі nanepи nо
казував . Масикові ;а цей nри виладковій зустрічі у Ква·сах з · Білецьким

розnовів

npo

це;.

Заrадкова акція,

але

no

смислу є

и

н . ш и , .м

сnо

собом nозбути-ся укра~нці:в яки~ ~~с~лають. · В~слано крім . Черt<асенко,
Пачовськоrо,

Ді:внича,

учитеnів tімназії,
вітянина.

Бачи.цсьЩ>r.о;

.Валицькоrо-: · nисьменника;

двох

одно~о учителя ..нар.од;. ,. щколи і одноrо ..діяча nрос-

.

, ·.. ·

... . . .

.

•{ " · .:

.: .~ .

.

·.. ·' ... ·

Пише т ,Мандрика ової' міркува~ня . з .. nриводу наших сnрав. · Настроєний оnортуністична ·~ . . .: · , ·
. · ... ·і. . , .
·
: .

..

. ·;

- 92 Черкаоенкові оказується було nриnинено стиnендію! Не · одержавши
стиnендії до 12.ІХ. він прохав справитись у Косенка і Кос. вияснив,
що було nриnинено, але теnер будуть висилати на нову адресу. Черка
сенко очевидно мусить залишитись тут, в Празі.

22.ІХ.Неділя.

------------~

rо про

настрої

вернувся

nро"карабіни 11 •
с.з.;

з

п·

селянства,

~дкарn.

яке

.Ру · Н я
с~

безмірно

р

• •

озnов

і

дав

б

.

·

агато

ненавидить режим і

Ц1Каво-

rоворить

Цікаві розмови були у Мирослава;син н.я.Григоріїва.

з місцевими

чешськими людьми,

які

навдивовижу nередбачають мож

ливість збройноrо конфлікту населення з чехами! · політика чехів аrрар
ників, які там панують - виявляється двома родами явищ насильства і
rрабіж.

g~~!!~ Відбулись у нас наради. Постанова - Архиву не nередавати. ·
Президія Кураторії - те саме одноголосно. Оnортунізм виявили ли

ше Н.Я. та Животко. Президія постановила,
nостановила внести

::

кінчення" моєї

що б я їхав до Америки і

в Наукову Раду Соц.Інституту nропозицію про

кваліфікації

і

надання титупа звичайного ·

затвердження за мною катедри теоретичної соціолоrії,
буду "в.о."- :виконуючий обовязки,

-

"за

npo(1)ecopa

та

так що я вже

не

а штатн_ий керо:вник цією катедрою.

g~~!!~ Не менш цікаві річі оnовідав мені студ. Паламарчук, що також
nробув

на Підкарnатті місяців

лось. Жах!
І

І

ції:

в

Особливо цікаві

селі

дві

школи-

зо-два і

принагідно

методи вживає

бачив

те,

"Червоний Хрест"

одна русинська;українська;,

друга

що

дія

в чехіза
чешська,

nерша бідна і nовна, друга заможня і порожня. В чешській школі дають
дітям сніданкиt штани, сорочки, подарунки і тд. - "Ходіть бідні діт
ки сюди".
І nани керують людьми через інстинкт живлення! Старий, як світ
метод.

Українців "вимітають" з ПідкарnаттлІ
Д-ро:ві Нездійминозі рішучо відмовлено
часно

no

телеrрафу дано

nосаду кандидатові

в

посаді

лікаря,

але

"Оресо";Московські

одно~

студ.;

Випадково зустрівся на вулиці з Нечасом. Він їде . на аrітацію
на Підкарпаття. Вже кандидатувати на посла від русинів не буде! Оnо

відає,

.

що там nанує терористичний режим nроти ·українців jбуквальний

вираз; з боку аrрарників, які захопили все в свої руки. Соц.-демQк.
безсилі щось зробити. Скаржився, що українське населення іде двома
шляхами: одні з клерикалами, а друrі з комуністами.
З соц.-дем.

1

н і х т о
і це буквальний вираз;.
Умовились зустрітись "на другий день після виборів". Погляд Не
часа лише nідтверджує погляд тих чехів,

npo

.
1---------------•--жовтня. Вівто~ок. 3
ас~дання

п

г

оловного

яких оnовідав 1Шрослав.

·

ол~тичного

к

·

ом~тету

УПСР

Затвердили умови злиття УПСР і nрИзначили партійну конференцію на

28

.

жовтня для утворення Центральноrо Комітету.
В сnраві відносин з чехами nостановлено: а;Архиву не nередавать,

б;nрохати про ліквідацію зобов'язань що-до третіх осіб.

·

Дальший nлан: вишукування засобів для самостійного істнування.
Ухвалено мою командіро:вку в Америку, а також т.т.Зале:вського і Рибака.

- 93 Ухвалено уnо~новажити АJітона Коршнів._сь~оrо .. nродовжити nереговори
Укр .Аrрикультур. Інс~итут ·· в Бра.зиції •. В за.саді· ми зrодні на цей
nлан.
· ·
..... ·.. ~ ·
·. , · · : · -

npo

~~~:. Кура~о~ія··. nост~новила·; '1,/ ~р~и·~~ ' ·~і~~Му' .: onpi~ українських автор.
21

установ, на власність не' . nере~з.ватИ ~ .
.,l!e. охорону можна nередав а ти
nише nід умовою nовно~ авт~ном~ї, . нц ·, статуті ~ура?,'орії.
.

.·

•'

;.

'

..

,.

§~!:. З'їзд сnавянськи~ фільолоrів.
".Х. Понеділок. в
'' з· ,.. . в·
.
І/(
п
. і
L-::---------~ступ на . :...1.з~1. :tле~ькоrо ~ув усn:tl!!нии~ ри к1.нц
З '1.зду не було зrадано укра:1:нцз.в. , Я}:( учасник1в. ·!країнці nротестува
•

ли.

V

Не nриняли участи · в nрощаnьному обіді. Отакі сnавяни "братші"

чехи!

' .·

1О.Х.д
·
----- . елеrаЦl.Я;

v."
···с
·
~v.....
!"атор11
. оц. 1 Н.СТ.

в

М'
... Гр иrор1.'ї в,
-в1. 1 Б'1.лецькии,

БогацькиИ, Пет-рів;. Білецький добре мотивував нашу відмов ну відnовідь.
Брутально, .як звичайно · говорив елавік. Говорив на "неукові сть" nоста -·
нов ки Архиву,

наnав : брутально нf;і,. Шелухина за :книжку

на,

ненаукова,

тут

заводити".! І.
·~
Результат: nриnинити nрацю · в. Ар.хи13і,

npo

Русь ;Фалеш

буде .:nис~ти nро.ти :· неї.J; ·,. натяkе.в на мій докторат,

але

йоrо nереби_в За~аз~ ;то є річ . :наукової дискусії, яку тут не треба
ка,

·

від Архиву

Наші

...

·. ·; · · ·

у нас.

г.

·

·.

від ' коридора ключ у Славі-

·

не додумались nротестувати~ ·

!g~~~ Rураторія nостановила вр;чи~и свою .резолюuj~ nротесту в · nисем
ній формі. Постановлено звернутись . до Науковоrо Товариства ім. Шев
ченка у Львові, щоб юридично nрИняло.Архив~ На засіданні був гостем

В.Дорошенко. ·
.
. .
Після засідання обідали разом,
.
~

rании.

.. ·

аж До

8

rод. Настрій загалом

g~.:.!~ н.я.Гриr.орі~в,. Боrац· ~КИ~ і До~;а~ь . балака~и з Завазалом

no-

npo

стан рі чей. По змі. ст у це ~уло :оформлення ро з ходження, хоч форма за
яви була, як кажуть Бог .ацький ' і Довгаль, оnортуністична. По обіді
радились на Смїхові.

..

'

g2.:.!.:. Я мав розмову з міністр9м Крофтою. Я .сформулував "ліквідацію",

заявив, що н:аш єдиний шлЯх' на'' Підкарцаття і nоставив. "Jiaвprtt до уря
ду ЧСР, щоб це було умоЖЛИвлено. · Прохав nокрити борrи, щоб бути нам
"квит". Прохав заявити становище уряду ЧСР в українській сnраві.
Розмову nеренесено на 'друrий день;він очевидно . хотів nідготовитись!;.

.

'
'

.

g§.:.!_".. Продовження розмови з міні.стром Крофтою~ Розмова була rаряча.

Він nрохав мене сфQрмулува.ти третю точку;nро відношення .· уряду ·: ЧСР
до украХнської сnрави; ., але коли . я.. торкNувся Архиву ·і с· казав, · що но
ві методи болюче вразили українців . , ві·н nере·бив і схвильовано; nо ви
ше ним тоном, nочав нарікати, що українці не розуміють свого добра,

- 9+ що М-во даючи rроші має nраво доглядати за їх витратою, а ми не визна
ємо цьоrо nр~ва. Все, що робить Сл е.І~і к, то робив
з його відома і тn.
Умова М-ваr nередати Архив на таких засадах як nередали москалі,
а ні- то nідмогу nриnиняємо. Середнього рішення не може бути ••.

Про борrи:

-М-во охотно їх nокрити. але треба точний ї::с ' сnис.

n

П і д к а р
а т т я: це є сnрава Міністерства Внутрішніх Сnрав.
Але М-во Закорд. Справ nоставить нашу сnраву nеред урядом і боронити
ме наші nозиції, коли ми сnравді будемо nрацювати культурно-економіч
но,

а не nолітично.

Я: Що таке nолітика? Як nисати і друкувати книжки, статті, чита
ти лекції і тn. - хіба це nолітика? Розуміється, це теорія nолітики.
Він: Це теорія nолітики і nроти цього ми нічого не маємо. Еміr
ранти не nовинні вистуnати nроти "сусідніх держав", не робити нам ді

І

nломатичних труднощів,

Я: Ми користуємось nравом азилю на цих умовах - без "активної
nолі тики'' •
Потім він nокликав Завазала і nри йому сказав, яке становище
М-ва в зачеnлених мною сnравах. Завазал зразу nерейшов
на гроші: чому ми не беремо тих 6000 кч., що корист~ється Український Комі·
тет. "Ми даємо Укр. Комітетові тому, що Ви nрохали і що ми знали, що
там

ваші люде,

nотрібний.

яким треба утримання.

На

Я nорозумівся з Григоріївим

npo

нашу думку теnер Укр.Ком.

npo

це ще літом,

ши чомусь не наnисав заяви
відкликання асигновки.
резолюціями і nоnередн. заявами, і тд.

'І
t

не

а він одїхав

Ми ж

звязані

Я вияснив неnорозуміння і звалив вину на М-во. Між иншим Завазал
nоясняв
nри мені Крофті, як ділиться еміrрація: "теnер є два наnрями
nетлюрівці і шаnовалівці, але вже орrанізується
третій наnрямок на
чолі з Галаrаном•t
Я nодякував Крофті за доnомогу nротягом
років, nідкреслив, що
матеріяльні відносини між нами і М-вом nриnиняються, і що "теnер
гроші не говримо". Подякував і за доnомогу мені особисто, nояснив

•

8

npo

ціль моєї nоїздки до Америки і Канади: коли здобуду гроші, то вернусь,
щоб далі в~сти нашу nрацю в Празі чи Ужгороді, а копи не дістану, то

не

вернусь,

десь стану робітником

-

в Парижі

жав успіху і щасливого nовороту до Праги.
Потім розмовляв окремо з Завазалом з

чи Ню Иорку.

rодину.

Він

Він мені

заnевняв

ба

у nри

ятельстві! І все доводив, щоб взяли гроші. "Галаган разів шість про
хав
гроші, але я не дав і не дам". Нагадав мені, щоб я не забув
j!j видати на nочті уnовноваження "вашій · пані", щоб вона могла одер

np9

жувати мою

стиnендію.

комітетські

Все

нарікав

на н.я.,

що

не

наnисав

заяви

про

гроші.

Я nодякував йому за nрацю для української еміrрації j"Що ж це
моя служба" - скромно він зітхнув;, але я сказав, що він її бойкотує
11
/"Ні! / • .
•

Вражіння - зле. Хоч знову він себе величав соц.-демократом!
На вулиці він окремо шеnнув шnіонові, щоб той nодивився на мене

в трамваї. Я nомітив,
nогляь~в пильно

Так то,

що nанок,

на мене,

nане

з яким він говорив,

а nроїхавши один квартал

Завазал,

-

сів у мій вагон,
вистуnив!

виявляєте "приятельство" українцям.

У вечері я інформував През~дію Кураторії і Дирекцію Соц.Jнстит.
Вони nостановили ті гроші взяти.

- 95 2? .Х. Неділя.
-------------

П арламентськ~·

б

ви ори

ЧСР , радились

в

І н.я., Боrацький, Петрів, Че~касенко і я;.
У nиборах nеремоrли соц.-дем.

·

...

про стан р~чеи

Криза уряду.

28.Х.1929 -n. Н
...
·
и Ф
·
,,. бупо 8 з манда----------•аша nарт~ина сn~льна пон еренц~я.
~х
тами від 14 душ, наших 25 душ з мандатами під 65 душ. Принято тим
часовий статут, nporpaмy, обрано Головний Політичний Комітет: я rолова, Григоріїв і Багацький - застуnники, Денисенко і Паливодачлени,

Довгаль і Животко

Контрольна Комісія:

-

. .

секретарі.

.

Залевськи* і инші.

Противники nартії з-nід стріхи Оімовичів 1 nолоно~іліn не яви
лись. Треба роз'яснити!
о, міщанська гидота, що
соц.nартіях си-

no

·

дить nаразитом і ворогом...

!~!!~ Вмер від удару nроф. Лащенко.
g~!!~ ЛИст від Цеглинськоrо. Обіцяють доnомогти мені.
КІНЕЦЬ МОЄ:t ПРАЖСЬКО! АКЦІ! • .Нов·а доба йде. На Україні сумно.
х

х

з о

Вибори в
уряду.
з

ЧСР відбулись ще 2?.Х.,

·

х.

а й досі не утворено

Еластичність демократичн·оrо устрою!

буржуазією.

ш и т

-------------

х

Буде

нового

коаліція соціялістів

npo

Листи до Крофти вислав,
11.ХІ.
Підкарnатську Русь.
В сnраві Підкарnаття nисали до чеш. с.-д., nрохаючи nобачення.
0.-д. відnовіли згодою, але вислоnили nевність, що ми не будемо ма
ти нічого nроти, копи nри нашій зустрічі будуть nрисутні
укр.с-д.
Секретаріят народ. соц. відnовів, що наш лист nоставить на обrо-·

•••

ворення Виконачого Комітету, але й : дооі відnовіди нема.
В на~лідок конференції nеревили нову рнrістрацію членів УПОР.
Тимченко,

Шрамченко і К-о

на реrістрацію не явились

-

за nартією.

Від

1

•Самоосвіти"

зі Львова,

дістав

остались

5-6

замоnпення на

nо-

·

брошюр.

Вже одіопав "Українська Революція" і "Сусnільну Будову 11 •
·
Наnисав для УРУ в листоnаді "Рушійні сили сусnільства". nишу далі.

20.ХІ • 3 о.с і· дання:
-----директорства,

І<уратор::11.:
• .. Б'~лецькии...

через

а я натомість nризначений.

ЗО •ХІ • - 1 ~ХІІ .1 92 9 • Буn · на и
· ф
· ··
------------------пон еренц~~
відбулась до бре. Я дві чі n.ис туnав •

у.

хворо б у

Фр анк фурт1.·

Це надзвичайно цікава установа. Познайомився тут
оповник видатних соціялістіn.

1д

Вийшов од нас і !Шцюк.

g~!!~~ Одвідав Institut fUr Sozialforschung.
що складає

.
в:lдмовиnся
· в

н

jM

• К он ф еренц і я

а Мах

Beer'om,

- 96 ~:.!!!~1.2g2i Приїхав ввечері стомлений і простужений до дому.
б.
ХІІ • Сvбота. З ас~дання
·
Курат ор~~
· ·· с оц. І нет. І н ф ормащ·. ~·· Н •Я •
--------~-----

про

но-

вий фортель д-ра Завазала. До Міністерства nодали заяву-n~о~ест "чл
ни українсьІ<оrо правительства" і ті люди, що "nрацювали" 1 FJ:ac, але

імен не сказав, Не тр~дно догадатись: Швець, Галага:н, М,, Клименки.
Вони "nрQтес-rують" nроти "однієї rpynи", що захоnила одна в свої ру
ки Архив.

Завазал думає,

що

він ••доложить" міністрові,

це

"важно",

що

що треба Архив

"сітуація"
11

міняється,

що

зачинити" і тn.

Григоріїв звелів слівробітникам nрипинити заняття і скликав Кура
торію. Постанови nрийнято відмовні ло всій лінії, але оnортунізм вс

таки оквозить. Григоріїв учора демонстрував демісією,
туnовання
Більшість
Дістав

коли його пос

визнається неnравильним. Неnравильним визнав я і
признала nравільним, щоб не ускладняти ситуації.
від Балабансвої дві книжки.

Григоріїв,

БогацьRий і Русова були у д-ра Завазала і

ин.

т.т

заявили

•.

nро

тест, по ус!І'ановленій в Кураторії nporpaмi, nроти "nротесту" якихось
невідомих "бувших міністрів". Це Завазал сnробував через Галана і
К-о

орrанізувати nроти нас

ація змінилась",
нити

заняття

вистуn!

Він

заляRав Григоріїва,

що

"ситу

що "міністр буде рішати" і що він рекомендує nриnи 

в Архиві.

Григоріїв

взяв

і

nриnинив,

-

оRликавши Курато

рію. Коли ми висл~(али його доRлад, то було ясно, що Завазал далі
інтриrує. Ось тому й nослано делеrацію, якій Завазал сказав~ що зов
сім не давав наRазу npo nрипинення занять в Архиві, а лише 'дружески
радив" Григоріїву і тл. Що Кураторія,
розnорядj:\атись і тп. Словом, він явно
їва

nеред

ЯR власниR Архиву одна може
хотів скомnромітувати Гриrорі

Кураторією.

1Q:.~f!:. Засідання Наукової Ради Соціолоr. Інституту. Доклади: Білець 
кого - Драгоманів і селянство і мій - Інститут соц ія льних дослідів
у Франкфур ті. Пот і м згадка npo 5-ліття нашого Соц.Інститута і визна
чення на доRторів гонеріс кавза: Білецького, Багацького, Григоріїва
і Русової; nро ф есорами: Кобилянського на соціяльну латолоrію, Григо
ріїва на історію, Багацького на літеоатуру, Білецького і Русову на
літературу і neдarotиRy і мене на теоретичну соціолоrію і nолітику.

14.ХІІ. Засідання Народньої Української Ради. Людей з 30. Протест
nротй-терору на Україні. Петлюрівці скомnромітовані сnілкою з Поль
щею.

З1.ХІІ.
-------

д·~став

листа

.

в~д

М • Ц еглинського,

з

19 . ХІІ .,

..

якии

nише

в

ве-

ликому обуренні на тактику Мандрики від імени Комітету "Оборони Ук
раїни", що: 1. nрацювати треба лише для Краю,
2. на жадні ttпартії
Клименків

і Мандриків"

грошей не

дадуть,

З.nроти Мандрики вистуn

лять,
4-.ме:ні обіцюють доnомогу на nриїзд і в Празі,
на nостійну працю в Східній Канаді.
Відnисав

довшим

листом.

-

але щоб я їхав

- 971 9

З О

Р І К.

----~~~~~~---~~

1 січня 1930: Б . ·
· Гр
. ..
р
ня
·
------------- ули у
игор~~вих.
озмовляли з
• • npo будучн~сть.
Він думає npo Америку. Але треба иншого: rримнути кулаком no столі,
чи ••грюкнути дверима".

Микола nише, що без nраці і три місяці . за nо м ешкання не nлачено.
Багато т.т. вітає з Новим роком, але ніхто не nлатить членських
вкладок.

Одержав заnрошення від nроф. Благи бути референтом української
соціолоr. думки і nрацювати в новому журналі чешеької соціолоrії.
З гонораром навіт~.

§~!~ Од~ржано лист від Цеглинського до Григоріїва - всі обурені.

Дійсно, лист,

якоrо я ще не читав від соціялістів і nриЯтелі». В

де-чім критика слушна, я це nризнав, але т.т. зо мною не згодились.
В "Народній Волі" надрукована заява Цеглинського, Боj:~ емського,
Матчака, Кафтана, Баrрія nроти діяльности Ма~дрики.

Пишу "Сучасну укр.

соціолоrію" для часоnису Бrіаrи

-

Халуnного.

1Q~!~ Нара>r.увались і nриняли nевні nостанови npo дальшу тактику.
1§~!~ Була вечірка Пражськоrо відділу Українськохо Робітничого Сою
зу.

Було мило і весело.

Був у Білецького.

g§~!~ В tімназії Артимович зая~ив npo димісію.
Боrацький і Пасішник nриходили ради~ись npo кандидатуру
директора. 'Говорили npo Білецького, Іваненка.
·
·

нового

Лист від О.Кобилянської.
Настрій у мене nригноблений, але я забуваюсь за nрацею.
Був у Подєбрадах, заnрохала Академична Громада rенеральним nромо 
вцем. Промовляв я один, nотім сnівали гімни. Бурхливі оnлески всіх
nрисутніх.

g§.:.!.:.

Було наше засідання. Розбирали . чергові сnрави. Цікаві .інфор

мації: у большевицьких ;смєно:вєхо:вських; колах внутрішня боротьба~
утворилась оnозиція, яка не хоче бути далі лише "голо:вастіками";?;,
цеб то лише шnіонами, мізерією, а "рівноnравними громадянами";!;,
веде це якийс~t Павлюк, а за "урядову лінію" Роні о. Поскільки у й.о
rо жінка %Идівка,

а в

сов.

місії nанують жиди,

н.я. nодав ;на основі nевних Джерел;,

то виграє він.

що високий урядовець :в Мін.

Земельних Сnрав довірочно говорив npo те, як урядові с фери ставлять
ся до "української сnрави". Відношення уряду до українців, мовляв,
не було й досі вирішене. Товчок дав меморандум українців до nрези
дента Масарика. Щоб автори меморандуму не стали фактором, то їх . nо

nереду треба здискредитувати. В урядових колах дві течії:

одні

за

те, щоб діло вести з r•шаnовалівцями" ;шорсткі, неустуnчиві, неслух,
яні, але орrанізовані, мають nporpaмy, здібні орrанізатори і · тn.,,
друrі- за теt щоб знайти "nосnушних", про це старається Галаган,

але це не леrка річ,

бо еміrранти розnорошені, та й нема матеріялу,

rr

ІІ
- 98бо ні nетлюрівці ні инші не
ним, або якась невідомість.

nідходящі.

Питання "й досі не вирішене"

Або Шаnовал,

через трудність:

ес-ери і ті

що

з

кого nускати на

Підкарnаття.
Це є підтвердженням того,

що ми давно і
т о ч н о
вже виясни
ли. Завазал і :К-о ttвиnихають" Галагана, Швеця і Ко маленьких нікчем,
дійсно 11 послушних", але свідомих nродажних людей, що продаючи укра
їнську спр а ву - nродадуть nотім і чехів кому завгодно.

б.ІІ.
----- На

~

був

цеи день

nризначении
u

суд

з

Л .Кnименком.

мої два свідки не nрийшли через непорозуміння,
Перенесено на 1?.ІУ.

12
• 11 • НЯ
-----•• ~' Б олеслав З алевськии були
u

у

З авазала,

що

необхідність ліквідації ;галія перед тим

за два дні

Животкові,

о к и

що

ніяких грошей не дадуть

n

Перенесено,

бо

неодержали nовісток.

б

заявити

про

сказав Грибові,

сnрава Архиву не

ви

.•• в їх користь!;. Завазал згодився з Кро0тою і сказав: да
ватимуть 1j2 - Зj4 року. Ьоргів не можуть заплатити. Як що ~tін. Фі

рішиться

нансів не дасть того, що М-во хоче, то будуть закриті всі російські
і українські установи. Одержуватимуть лише студенти, особисті стипе
ндіяти і може rімназія, а все останнє
бові і Животкові мабуть відtювлять.

18 • ІІ' Я . Н . Я б
-----~
• • ули

npo

и. ф ТИ.
npO

у

ганебну акцію nоліці~,

то

буде

С nрава М-ва ~.
:Крофта

тому,

що

влада

ЧСР не має

Стипендії

:К ОЛИ Н •. Я •.

ИНо

з nризирством.

нічого сnільного

-

Горбанюка ми

каже

-

.

ліквідували

з nодібними

ще торік,

Про

"Ви моj:сете nо
затіями

що вона nроти всякої nолітичної діяльности еміrрації"

"Уряд"

Гри

розnов~В

здивувавсь ;цілком щиро;.

"владу" Швеця і А.Макаренка висловивсь

вірити,

скасовано.

хоч

-

вже

сказав.

вони нам nри

силали "о(!?іціяльне" nовідомлення npo свої "функції".
СnравуМ-ва взявся розслідувати. Здивувався, що дало йому Мініст.
Закорд. Сnрав nашnорт. Було ясно, що він про цю акцію нічого не знає.
Отже це все майструє шайка Завазал і :К-о. Але які люті і завзяті во

роги України. :Коли б Швець і А.Макаренко уявили собі, в якій вони рол
Про Підкарnаття така відnовідь: М-во не може взяти на себе
о p-

r

а ні

з а ц і

ї

nраці українських еміrрантів

на Підкарnатті.

Вза

галі це сnрава не можлива. Там ;на Підкарn.; боротьба двох течій російської і української, М-во в неї "не хоче" втручатись.
Та і в
вихрує ціла маса суnеречних nоглядів. Отже не можна •.•
Ми nояснили, що кажемо не npo орrанізацію еміrр F. . . ції на Підкарn.
Міністерством, а npo усунення nерешкод для орrаЕізації на Підкарnат
ті українцям праці nраці самими еміrрантами.
нас

І<рофта:

ми

можемо

хто хоче туди їхати,
1\ІІи:

йде

npo

те,

лише

npo

індивідуальні

виnадки

хай заявляє і ми розглянемо,
що

й особп

не

можуть

там

говори'Jи

але

-

коли

не орrанізації

працюв о:rи;

коли хто

з

нас туди поїхав, то через два тижні ::lдм і-ністрація викине. Я тому й
не їду сам,

щоб не ставити їх під коип:ро мітацію всю нашу З-літню

nрацю в Празі. Праця має історичне значіння, а фактом вислання мене
чи Н.Я. з Підкарnаття вона була б зкомnромітована.
Він nромовчав

це

Кінець взаємин.

ll

і

говорив

далі

своє~

Видно,

що

·

нас

ненавидять.

..

- 9925.ІІ .Вів,.оnок. П
и.
. ..
•
•
резид1 я ~~уратор~~ nостановила зв1льнити слl.вробіт
ників Архиву і Інституту з 1 березня. Завазал nоставив вимоrу, щоб

·----------•---

nомешкання Архиву було

звільнено до

1 квітня. На днях одер1:сано і офі

ціяльний nапір npo це. Історія Архиву закінчена.
В семінарі читав доклад npo анrлійську розвідку Мирослав Гриrо

ріїв.

Усnішно.

2б.ІІ •
------

Б

улив

С

.

енат1

на

. .
no б аченнl.

з

чеwськими

.

соц.-дем.

я,

Н

.я.,Боrа-

цький, Довrаль, Залевський, Животко. 3 їх боку були: Дундр, Соукуn,
Габерман, Філілінський і ще кілька. Я зробив заяву про стики еміrра

ції і nотребу nереходу на Підкарnаття. Од їх rоворив Дундр ;соукуn і
Габерман nо-троху зникли, "на-хвильку", . обіцюючи "неrайно вернутись",
але так і не явились;. Дундр заявив, що nотребують у своїх міністрів,
щоб nоставили в Раді Міністрів цю сnраву 1 тn. Ще инші nитання. Я за
явив, щоб "Право Ліду" не називало "контр-револ.
тих,
що большеви
ки нищуть за "Сnілку Визволення України".
Розмова зробила неrативне вражіння. Видно, що вони в~:=е давно nе
рестали бути nрихильниками української сnрави.
Потім ми в кафе
rомоніли nриватно
свої су~;tні сnрави.

''

•tonepa"

4
• ІІІ • д о~rаль
----що я і н.я.

nepenoв

таки дуже

ів

npo

·

дов1рочну

розмову

"скомnромітовані"

.з П етр1вим.
·
П етр1в
·

заявив,

останніми лодіями · ;вистуnи

Кnименків і І<-о; і Петрів себе не вважає уже звязаним з УП'С-Р. Під
"чесним словом" таємниці сказав, що бачився на лекціі: . "і nотім" з
rенералом Головіним, який висловився, що Росія і Україна в тім разі
будуть сnільно,

коли обидві

будуть

м о

н а р х и

Заанrа~ав Петрова. Петрів сказав Довrалевt,

що

ч н и м и і

"було

тn.

б дуже ціка

во nіти туди, щоб все знати", але він це зробить, коли "наші rолова
на це згодяться, з якими він, коли надійде час, буде npo це го

рі"

ворити, цеб то зі мною і н.я.
Ясно, що він мабуть вже nорозумівся
nерестрахуватись. Не вдасться!

9. ІІІіІеділя . приходив
------------

таємно

до

з Головіним,

але у нас хоче

с ера ф ими І вановноl... ;п илькевич, .с•3• 1

nан Камінський, щоб nереnисала щось ;nporpaмy військової освіти; і
nри тім сказав, що на осінь їде вчитись у військову ШІ\олу .•. Голові
на. Головін, мовляв, видатна і nорядна людина, яка в "територіяльно
му смислі" нам корисна. Поїде
к і л ь к а ! У·· Головіна є вже 15 rе

нералів, nравда, вони називають себе русскими, але в дійсности є кі-

.

лька родом українців.

Ясно, що в акцію Головіна заанrажований і цей дрібний · ш •••.•
9.ІІІ. в неділю у Харькові розnочався nроцес nроти СВУ - nідсуд
них 45. Одержав вирізки з "Пролетарської Правди" - виїх·лки з акту об
винувачення ;надруковано 28.ІІ.,1 і 2.ІІІ.;. Там же "резолюції" "ро
бітників" про вищу кару для nідсудних з оrляду на величезне історич
не і nолітичне значіння акції СВУ. О, большевики це розуІ:Ііють!

11.ІІІ. Надруковано телеrрами з Москви, що на 1.ІІІ. і'колективізація
виявилась в такому розмірі:

або

14,264.000

rocnoд.

сколективізовано

об'єднаних в

110.000

55%

сільських rocnoд.,

сnілок. П~оща земель,

- 100 що

налех~ь

Rолективним

госnодарствам

гсr~ів.

87,863.000

Ці відОІ.іо~ти були якраз до речі: Гуревич в соціолоr. сеr.шнарі

читав

доr-ша,n; про

ІtолеRтивізацію.

йде з 1929 Р• В 1928
60.000, а за осінь і
Форма~

артіль,

р.

було сколектив.

аіму ..•

де

Цікаво.

14

міліонів

об'єднується

Бурхлива

"r<олеrстпвізація"

госп.-~~ . в

27.8?8

господарств.

земля,

інвентарь.

1 92 9 -

робоча :qдоба.

Сталін в січні заявив у статті ;"Правда", 21 січня 1929;, що ~де
не про ослабленн1! ''кулака", а про знищення класу куркулів. Колективі
заЦія проводиться на Україні, Північному Кавказі, Повош::і, Уралі,
Московщині, Сибіру, але де-які области звільнені від краl.:ної "колек - тивізації". По засадах статуту - ц е
ф е о д а
ь н а
п а н щ и --

n

н а. Селянство витримає, коли большевики забезпечуть ї;::у. Селянство
~отнями роtсів було у кріпацтві, - аби їжа. Тепер обстг.виr-rи не ті буде війна, осtсільки буде голод.
Дістав з АІ.Іерики
дол. на подорохс. Все таки ІІtг.ло. Манрика пи..:.
ше, що "Ух-~р. Труд. Об ~ єднання" може мені забезпечити місячно 100 дол.
на роботу й ;;шття в Парижі.

50

12.
ІІІ .
-------

Б

~

3 алевськии. .,

переказав

.

сьогодн~,

...,

якиись

"

прави :и;: ,

.
-

мона.~:->Х1СТ

3-ць переказав йому і Довгалеві про розмову з якимсь радшшоr.t
чехом, котрий ка,:се, що "євроnейські економічні кола не r.ю:: :уть 'вJ:.е

далі

терпіти

большевиків;

коли

провалиться

"колективіз аці я",

де війна't.
А як не nроваляться? спитав 3-ць:
війна" відповів чех.

15
. ІІІ •
-------

С екретарь

.

м:а..н.

Б енеша

дзвонив,

nитаючи

мене

знайшов телеОон н.я., то дуже ввічливо nередав,

не може через
мін. Кро0тоr:> .

виїзд бачитись·

з

нами.

Він дуж е

то

бу

"і в цім раз і буде

ч·и

Н .я.,

а

коли

що Б енеш ::~а.шсує,

прохє..є

погоnо~·:ш ти

що
з

Минулий тю:ще нь велика "ажітація" з новим витвором п. 3аnазала:
Кураторія 1 ' для опікування українськими устанопами. Вияnилось, що
у Лакомого зібралися 4 урядовці з M-Da шкільництва, 1 з H-Da. закор
донних справ j_ ще якісь. 11 Кооптували" Галагана, Швеця і Петра Мака ренка. Сhатут таrшй , що більшість чешська все рішає. Зnільняє і при-
11

значає perc'l·opin, директорів, професорів і служащих.
В Університеті і Педаг. Інституті переnолох: образились,

во через те,

що :м-во задумує

особли --·

зробити перепірку кпалі ()і каці !:і профес.

Артимович таки Dідходить з rімназії. Вже лагодять директора:
Сімович і к-о пхають Тимченка, Богацька і Пасічник Іваненка, инші
Білецького, а Оuельченко сам аrітує за себе.

-

g§~!!!.!. Були річні збори Видавничого Фонду. Голосів L!·б. Розбились
пополам,

23

nроти

23

голосів.

·

Скінчив писати "NJ.іжнаціональне становище Українсьrсого но..роду".
Спочатку писо.D сnокійно, а nотім схви:Лювався. Жах, а не сто.нопище .

ХарьІсіDс ьrсий процес nригноблює: nовна каnітуляція Є()роr.юва., Че;...
хіnськогоt Ніковського, Гермайзе, Товкача і Dзагалі всіх, опріч Гр.
Холодного. який не nризнаDся до вини. А nci инші обвинуnач~Jть себе
і

nихпалюють

ців

ра.двладу.

Читати газсти з ХарькоDа неймопірно тяжко.
більш rо.небна. ніж Грушеnського і К-о.

Каnітуляція пстлюріп

.. 101 Одер;::а,л}І листа;

що Соц. Інститутоnі

буде сnинано

1

nідмоrу

лиnня"

бoprin не nоt<рИІоть.
П:ї_сля nідл:иса..ння 1~. ІІ .1930 р., угоди Болrарі.ї і Юrосла..nії nоча ~ 
лись мешеденські терористичні nистуnи: 18.ІІ D Кочана.:::с. 3 .~О. І. n Пі -·
роті, б.:ссІ. :в Криnііі nаланці, 9.ІІІ. D Струмиці. Орrа.нізз.ція маке
дон-,ьr~их реDОЛІОЦ).онеріn - ОРІМ "Свобода або смерть" nише, що динамі
том і реnольверами лідірвуть македонці основи Югославоьrtої держави
1 юикличуть реполюцію, яка знищить сербську тиранію і розбудить ве
nикі дер;:,о.пи nриємного сnання, в якому не помічають мсшедонс· ької
nроблеми.

-- - - - - - - - - - - - - -

2:.;_!;У.~ БуD еуд Грузинів з Айолло. дивови2:шо: суддя зnіль:ниn Айолrіо од
nідnов:і.до.льности через

мітетом і Айоллам
с

е

onno

n

те,

р и

n

мовляв,

а т н

що

відносини міі:с

грузниським

ко

що ~йолло десь nозичап ~ро~і для

it

б с, а nот:і.м даваD грузинському ном~тстоnі - це приD <J.ТНJ.. в~дносини.
Нечупана тенденційність судді nідозріла або l.ш.uуть грузини і Ай .
з м о в и л и с ь, бо грузини самі сказали, що ма..ли грощепі

стосуt-ши з Айоллом nриватні. Де тут nравда, де іптриrа - не розбереш.
ГоJІОDНИ:Й Політичний Комітет УПСР обговорюnаn хар ьr~іnсЬІ(ИЙ nроцес
на niдC'l'O..D:J. зо.писіn у Лод є брадах, де слухають по ро.д:ід . Вра::с і ння nри ··
rноблюr'Jчс , nодєбрадці часто nокидають радіо з со~.;>оr.1ом j_ огидою. ЛоD··
на капітуляція nідсудних nеред большевиками. Тоnrшч заявнn, що я ні
би як npc;"~CJI'D.BEИK УНР тісно сnівnрацюю з Бенешем. 3nідrш у їх таке

незна..йомстnо

з дійсністю

маємо нічого

<:nj_льного

-

просто диво.

Нев~е їм непідомо,

. uxo

з УНРівцями і

зоnсім

ис

що ми не

сn:і.n прсщІоємо

ні

з

яким · уgядом.

__
.... ___
? , IV.

Б'jтла нарадо. ЦК УПСР.

§.·}У..~ Одср::~ав лист ексnрес од Камінс ькоrо. Проnонує пок:J.нчити "миром 11 ,
nін надруr~ує

ми

10

сnростування,

яке

no

суті

ні чого

не

сnростовує,

а

коли

я і Н .я:., но. це не nо годимось • та він на. суді DИ!юлоче 11 все" з є.
літ і процео виграє. Інтриrантськи~ шантаж "nатріота". Видно, що

-

його іноп:і.рує

9.IV.
--··----

Гr.лаган.

Нарада ЦК УПСР.

Багато

ronopeнo

ківський nроцес.

1-··---О • IV • "
.Lздили

R 1.. Н • Я •

до

.

сл~дчоrо

D

npo

т~ктику.

Обговоуено харь

.

позnу nроти

сnрав~

нашого

Т1'
л.а

мінQькоrо.

11.IV.

Прощання з членами Соц.Інституту . nеред виїздом до Америки.
------гоnарили про нову затію, яку орІ' :J. нізоnують Омельченr\о і Коби

лянсьІ~ий

-

11 - 12.IV.

орrо.нізують новий архив для чехів!
ПSІТНИЦЯ і сvбот~.

- - · - - - - - · · - - - - - - · - - - -· ·--·-- "- -·-· - - -

r-

З uИрЗ.ЛИС Ь

n

·-·

ПОдоро ... •

1§~!Y:.l!2;;!t~~:. Виї~"'аD з Праги n мандрівне. Прово~:=али н.я. ,Pycono., Бі
лецький, Уланов, Паливода, ;:~и вотко,
Косенко,

Балаш і инші.

Довгаль,

3алеnоь:шй, О .Пилькеnич,

!І І
ІІ

- 102 Олюея розлла.t~а.лась. У мене стисло горло
рафувались. Станиславський до вірочно сказав
забороняє ввіз уttраїнськО): nреси в ЧСР.

•

як рушав nоїзд. Фотоr~ .· ·
таємний цирІ\уляр, що

npo

1хав добре.

М

А

Н

Д

Р

І

В

К

А

ІІ.

---------------~--~----------~~

14.IV.

Шrв:-~

9

в

rод. був у Thionville.
Зустріли Тупицький і 5-б товари
викпад. На викладі 50 душ~. Вечеряли разом душ 20 своїх.

5 rод.

Обідав у Силенка.

Ліr nізно.

!2~!У~ Снідав у Силенка. Приїхав з Омекуру Анатоль Тарнавський і

зробив смj.ливу nроnозицію.
У-вечері nриїУ..а.D до Парижу
Гроuади
я ін(·)ормуnаn.

-

..

1-----6.IV. ГІ опагодив

сnраву

карти

у

до Миколи.

Пізно ходили до

С unar d L.~ne

сею ;дру;:шна Микили Юхимовича Шаnовала.

С.

на

3 •/

..

ви~зд.

осідку

Об'~дав

Т о-

з

Був у Балабанов ої.

12-=.'!У.:.. Писав листи і тn. У вечері був Микола. Вели волну розмову.
18.IV.
------

у

.

вечер~

нарада

з

т.т.

у

Ми

коли.

!2:..~У:.. Збирався. Снідав з Миколою, Потім nриїхала Тося та Риuалка.
Виnили

горілку,

Вислав

9

лодаревану Серафимою Івановною Пилькевич.

листів

на всі

вітри.

На морі. Сидtо ва "Lancastria". Чудова кабіна. Завт:ра. Велиt<День;
Зараз 12 rод. ночі- nараход "nливе no морі тьми". Людей мало.
rду D невідомість. Треба боротись за наше діло.

3 Миколою
ротьбу.Працrоє

згода no всіх nунктах тактики. Він за активизм і бо
баго.то і nолітично виріс. Дивна видер,;ска в такому баг

ні, як "уtсраїнський Париж".

.

20-26.IV~ на океані. Світлі чудові дні. Я nрацював• тиняnся, вчив
----~е--~
англ~исЬКїJ
мову t

диви~сь

каві. Люди ввічлипі.

на nрост~р.

1жа добра.

Розваг

чимало,

але мені

не

ці-

Каюта чудова.

gz~±Y~-~~8~~~~ nриnливли до Ню-Йорку n ночі.

28.IV. о 10 rод. рано вистуnив на берег. Формальности МQЛі. Підійшов
nрёДётаDНИІ< Cunard Line
В.Ананієв з телсrрамою, якою його уnовно
важено зустріти
в

сnравах

мене і доnомогти!

В телеrр.

було

сш:tзо..но.

що .я

їду

nереселенських.

З українців

ніхто

не

зустріn,

але

коли я nриїхав

до

Albert Hotel 1

то через 10 мінут nриїхав Цеглинський, а згодом його жінка. Проговорили з Цеглинським окремо до вечера, а тоді nрибули т.т.
кий та ин. і ходили разом вечеряти. Були Белькрів, ~·.1 а.тчаR.

Божемсь
Прогово

рили до 1 год. ночі. Я втомився д~~е.
Розмова з Цеглинським
ненавидять Мандрику. Вистуnили не nроти
УПСР, а nроти Мандрики . Відклали рішення сnрави Мандрики aJ:c до мого

-

- 103 noaopo~y а

І~нади.

Про Архив nорадиD nодати заяDу до ~Rраїнськоrо

Роб1тничоrо Союзу в Скрентоні. Висунув цікаnи~ nлан ~Dорення осе
редку в Парю:1.

g~~!!~ Нарада моя а Комітетом Оборони України: ЦсrnІіНСЬІщй, Матчак,
Sо,Іtемський, Кs.0'rаи. Не було Баrрія.

~~У~ Субо~а. Виїхав до Монтреалю.

2.V. останніtі вечj_р у Цеrлинськ.

(Rouses Point).

Одерj::ав no телеrр. 50 дол. від Мандрики і листа. Сj_туація значно
зuінила.оь: вj.н розійшовся з Ферлеями і т. т. Тво:ь>ят ь
утfо.
Прибув у Монтреал о-nівночі. Ra кордоні була nриrода.: мене nриЗ>
хали зустріти двома автами: Васса з жінкою, Мандрика, Мироолю~ Кос
трицький, Созе.нсs.кий, Красуц~tкий, Іван Созан., а це nющюtало nідо.
зріння у Канад. іміrр. інсnекції, яка відмовилась вnустити мене :в
Канаду! Піоля довrоrо клоnоту nо~хали Ііазад до америіt. ~.ноnекції,
:?
де розмаnи мої з амер. офіцером вnлинули на канадійця і Dін скаnіту
люDа». Становище було кеnське І Але nepeм:ornи і nриЗ:::::али о
до Монтреалу. Сnинився у nроф. Васса.

4---•V• ВИ клад. Уоn~шно.
·
С n і вав

. 1

дв~ч

12

(

rод.

хор.

Розмовляв у nечері і в ночі з т.Мандрикою.

2:.У.:. Приняв т.Мандр.

до осноDноі: орІ'анізації.

§.:.У• Вимад в Т-ві Драгоманова. Встуn сказав т.

Замітиа npo мене з • явилась D rазеті

Прпї:::::аD т.

Брили не ький,

з яким

11 La

Мо.ндр:vща.

Presse11 •

буду і: здити.

_..,.
___ Відвідав Консерваторію.
?.V.

8.V.

Виилад на Пойнті в Т-ві Шевченка.

_
__
9. V.

Залоз:сено

_.

0

(Point).

Молоду Громаду".

:t.Q~Y.:. На.рада з ··~~олодою Громадою" •
Побачення з місс Др.Рід. Цікава розмова. 3о.nро:·~с.ли наnисати
останній розділ до її книrи npo українців.
У дра Блека, нач. иолоніз. деnарт. в уnравлінню дерщ1вних запіз

ниць,

а nеред тим у · шефа

Cunard Line.

!1.:.!.:. В-ранці нарада з Т-вом Драrомз.нова. Мою "У~аі:наьку визвольну
nолітику'' nриймають на

100 %,

як сказав ПисарсьІ~ии і ин.

В 3 rод. виклад на nойнті npo nрацю в ЧСР. Поrромиn большевиків.
У-вечері свято матері в Жіночі~ T-ni, яке мені nодарило 20 дол.

12.V.

ПриїJсав до Отави.

Було багато людей,

але виклад не відбувся,

!о-nоїзд nриї=~ав nізно. На другий День виклад не відбувся, бо
не даD

nin

за.лі.

Познайомився з Лучковичем, nослом. Був у nа.рляменті. Оrлядав
місто З DеЖ). nарляменту. Груnа укр • nриїхали з Альберти-їдуть авта·~

13.V.

(

- 104 ми в Євроnv.

З Лучкозичем

говорили до

nів-друrої

rод.

n

rючі.

1~.:.У.:. БачиnоR з міністром еміІ'рації. Не цікава ро3мова..
О

rод.

2

15.v.

виї:;:ав

9

о
rод.
rонЧарик і и:r:;.

до Тороята.

nрибув до Торонта. Зустріли Брипи~сь~ий, Лібер. Папка,
Одну добу nеребули в roтeni УМКА - щ1::;:, orr-tдa ~ nартс.ц-r.

Chatenu Laurier.

Чудо rотель в Отаві Приміотил~сь у n. Кухти

-

ію:~ .

в

.J·o rk

Fа·st.Говорили до

4

rод.ночі.

Одер:::ав листа. від Олюсі, з додатком від С .Ф. Русоnої, Сорокіна,
Мандрики. БлуІ<е:tли кілька. годин no місту. Сьогодня nерший тут вистуn.
Ях-tась nнутрішня втома •..
Був у Га.мільтоні і Торолді.

1____
Че'DВНЯ
,.. ___ ..... у В'~ндроз~· - no б а.чення
Кочкода:н, ~·-'имочко, Микитюки,
ко, Чернецький, Сербай і ин.

~.::.У!.:. nюсла.ч у Гамільтоні

5.VI.
----VI •

т.т.

з

Д'~троиту~
...
Л ата., ~едоришин,
-

Войтоnич,

В.Л.:\зечІ~о, Модрей• ..

•

виr<Лад у Торолді.

.
----10-11.VJ:.
1
--------1_9.~Е!:!!!~.::. Виї:::ав
б.

з

Головчак,
Добре.

Зг.сj .ц::шня

в

nарку.

Вюшади в Торонто.

Виїзд до Коністону.

- - . . --а4 ,_.........

лиnня.

Вінніnеr.

Зустріч на. станції.

з ВінніnеІ'у.

g_:.'~!!f.:. у 0о:і)т-Віллj_ямі

_______
...
З,VІІІ.

в дорозі.

4.VIII.

в-ро.нці

.

Торонто.

n

О

4

rод.

nоnолудні виїха.в у Цітройт.

----~~~ір у Лати і

ізда. автом.

З1.

D Торонто авт ом на З'їзд.

Viii.
-------1-~~Е~2§~

:е-рах-щі

-

D То~оЕТі на З'їзді.

~.::.!!.:. В дорозj_ t

залізницею.

З.ІХ.

Сnочиnаю.

4.ІХ.

Лис'.і.' nід Олюсі.

____

.,.._ Лекція D Дітройті:
14.ІХ.

_____
21, ІХ.
-----·g§~!!.~

"Нац.nідносини на укрз.їнсьш,х~:: землях."

20.ІХ.
.... ді>уrа лекція в Дітройті:

Тре'Ря лекція в Дітройті:

"Сусіди Укра.їни".

"Завдання укр. nи звольного

Четвер'!' а лекція в Дітройті:

1.Х. Приї::::а.в т.

Зс.ле:вський.

~.:.!.:.Лекція:

"Іото:рія України."

2.:.!.::.

"13елиt-tа революція''.

Лекція:

12.Х. Нед;ілп. Збори змовщиків "ОУ".

"Драгоманов.

"2Y"'.r...7' 11 ~

- 105 !Z.!.;~ Зо..сіданн11 "ОУ": скс.ндал. Боротьба. ЦеrлинсьІсGrо ІТ!>О'l'И uеис.
1~~;~ Віче М.Січинськоrо.
gQ~;. Прик~а розмова з М.Січинським.

Лиот в~д н.я. з обосноDанням оnортунізму.

23 .х.

Засідо.иня ••оУ" з участю Цеrлинс ькоrо. Скандал. 1.l'. т. зD.хищапи
----мене.
зо.х. діотав листа від Мансветова, що лосада дл~ т. ЗалеDськоrо . в

іірйіЩиnі nриняте~., лише ще не оформлена. Мандрика nише, що на йоrо
б •ють tому,

що він мій "жовнір'•.

----------.
. . .--v..----...

1

листоnада, Сvбо'І'а. Л.

Війна йде nроти мене.

· .. vYD
,::

1.сля лекц1.1.

ІІ

·
· есnод~Dс.но

сам дома.

..

nрииш-

пи люде
Жіноче Т-во з nривітанням · і nодарунке.ми. Б о. чил.ись до 3-ї
rод. ЛиЛІ-t за моє і Олюсіне з.цоровля. Для О люсі nодаруно І~ - чудове
кімоно.

6- -.ХІ.
- - - ...
.Ц~ДИD

150

дол.

·
·
Ml.CTa:
На nароnЛаВИ l.
Взяв росnиси naponлaвiD і nоїздів.
ДО

ЦеНТру

·

·

ЗЕ:lЛl.ЗНИЦl.

•

в ИСЛ .J. Б о ЛЮС J.·

§~~f~ По лекції тов. і слухачі залишились на якусь нараду.

~!..!!:. Тов. Лата сnовістив, що рішили видати мої кн.и::..: Іш. Вибрали КО···

міте'l': Оемеrен t Бахур, Пастернз.к 9 Голо в чак, Лазе'п~о. В::~е деклярУJ3а.
ли 1040 дол. Хочуть зібрати 1500 дол. Це мене т р о ::::и втішнло.

10
---.ХІ~
--- О ,

nий день,

~

якии

....

мучительнии

день.

В Cl..

..

nо1.хали

далсІ~о

::: сти мені nодати nриходила nані Лата.

Б. Залеnоьt~ий мав листа від своєї дрУ':сини від

хав йorot щоб він прочитав т:11Аісця де
~ ·

є

на.

-·

~gа.рми,

на

ц

У-вечеЩ. приїхали.

27

і ··

j;;оЁтнЯ. Я nро

зrо..дка Щ)О Олюсю.

-

11~~ Говорили з Латою, щоб швидче скінчити курси. Він · nідтримує

мене. :Вони всі бачуть мій страшний стан. Я зовсіr.t ::::орий.
Cttopoчy ле1щії. Виїду в неділю 2З.ХІ. або 2б.ХІ. від:::::одить":Ма.в ~ ·
ретанія". Помчусь на зустріч своЗ:й дол\

1g.:.Ц.:. Цілий день nисав листи. Потім мене забрали е.Dтом. Поїхали о
2 - Йt nовернулись зз 7-й. Я зовсім ослаб і лецви :содІо.

12~!1.-А ГовориD на nротестаційному вічі nеред З .ооо шодей. . Усnішно.
З віча nої:::::али

з В. Тимошенком до

мене.

П-ні Tимotrt~o

зла.rодила обід

і добру ropiлr~. Ми добре виnили і я nомітно оn'яІdв, але тільки
на момен7. Пот:і.м nоїхав на лекцію.
Вернувсь в
rод. ночі.

Виклада:n:

Культурний n:Qoцec.

11

12.:.~!!. Мав nи:клад: Економічний і nолітичний nроцес, а вD е чері 2 ле
кціЗ:

з

ооціоrра (,?ії України.

nереридали аnлодісментами.
Наnпсав листа до Тосі.

Лекція була дуже усnішна,

бо :разів

4

- 106 21.П. Пятниця. В

--------------tії.

Умовили~ь.
і

.

2з.хr.
л екц~я
---~-r~Dopиnoaь

·

·

вечер~ зас~дання

2

оеоби.

nод~л

V

•

у кра~ни.
..
п·~еля

лекції

завдання.

Залишивоя ще тиждень!

ще

·

ом~тету длв видання моєї ~оціоло-

:r..
• ...
mpo cycn і пьно-nро~ес~инии

·аро

2З ·ХІ • П ~еля
·
-----•

к

· ··

·

лекц~1

В слідуючу неділю тут nрощаюсь і ї~у.

...

заnрешении

о

б.~дать

у

Л· астернак~n.
.
.,..,
Л азечко і
ь~

Обід nротігся до nізньої ночі.

Ночував у т.Пастернака

g~.:.!!.: nовернувоя до ''свого" дому.
2б.ХІ.
------

С ьогод~.

чу виїхати в
Завтра

6'

я з ~рався.
неділю ЗО.ХІ.
в-ранці лекція.

Б кладав

книжки,

.

вnорядковУБаВ р1чи.

Хо-

До неділі зможу ще виt<Ласти 10 лекцій.
Вже маю
Оічиноький в Дітройті до мене не заходить.
Не знаю чи зберуть rpomi на видання книжок. Не знаІо навіть чи
будуть виnлачені гроші nовністю за курси.
Рахун~и весь час змінюються. Дивні люде - на rорілк,у витратять
масу грошей, а за науку nлатити не хочуть.

4-9.

27 .п.
------

в

28.ХІ.

В

------

.

-ранц~

.

вечер~

.

.

лекц1я;

ввечер1

роавага

у

т

.

имочк1в.

.

лекц1я.

g~.:.Ц.:. Лекція. Залрошений на nрощальну вечірку до Микитюків. Але на

лекції n-ка Пастернакева nідійшла заnрохати до себе на DечерІа. При
їхали з Якоону Пилиnчуки, Свобода, Рогач. Конфлікт з Микитrоком, який
не

nускає

туди

•••

У Ганнусі Пастерн. на очах сльози. Я обіцяю с:rюротити на
ну лекціІО і заї::;::ати до їх ;готовились, здалеку nри1)::али mоде!

Поїхав • Переконав
нати

•

що Ум треба всім їхати до МикитІоЮ..:е

годи

J·
- з' єд

вечірt~.

12

Приїхали сюди о
год. Музика і танці.
Пані Лата в докорах
чому я "nокинув" їх. Пояснив, що nривіз Ні
друrу вечірхtу, щоб :есім було не образливо. Кат.Мик. як·. хrло.рс.: "зав
тра з Вами nоговоримо т.Шаловал".
Гніваються на Ган.п. що заманила
мене. БаDІmись. Вечеря друга. Тост говорив Головча.І~. Бавились довго,
nіднятий настрій. Скінчилось все nізно.

-

~Q~!!.t_!:~8~~!!.:._ Прощальна лекція. Говорив npo трудову Уt~аїну, со ці -·

влізм і щастя. 1\а::суть, що це була найкраща з найкращих лекці ~l .
Був я втомлений. Не хотілось nакувати, але мусів ї:::ати о ?-й
год. Мене nочD.ли умовляти лишитись, щоб їхати на другий день. Пере - 
конали

і

я

•••

лишився.

1-E~l8!!!! у Dечері виїхав nісля вечері у Лати. Прово;:,али на станцію

- 'Jjj Тимоч!tи, Лати,:· · !v!ики'!'юки, Кочl{одан і ще 2-3 особи. Лоnрощавея ~ о
12-й rод. в;:,е лижа в у ваrоні "і. • • nисав листи.
·
.
..
.

2_rnl(!!!!! no -?

.АлЬ~аю..,

rод. вечера в nоїзді. Від холоду і ~ніrів .nonaв,

n . оонц~ t .

ку. Залевський був на. станції
nс ьким і О • Гончарем.

з.У~І • о в -и. .
------

C.u nard Line

·

..

rод.

і

nриишов

Oostom. Hous.

· Oдe:Q;:;an · листи

коло

с.яєв<;>, теn11о ,. ні сліду cнirin. ПриХ;,:аn до Ню Йор

-

розминулис~~ Вечі:р ni:>oniв з Б.За.ле-

· · ···

: · '::·'

з а.лещ~ькии.
. . з алаrодили

nід Олю ні,

nише

,що

nриїде . на.

··

сnраву

_

ви~зду

в

зус .т:рі ч ве?і до Пари

·

жу.

06 11-й rод. nриїхали на 'iAquitaniaн.
Власrтуnа.nся. Говорили з т. Залевським, аж : nottи ;rxnepi
стані. Потіr-ж я трошки nисав і niшon сnати. Onan добре.

4
• nr . о ьогодн~. . в•е
-----океан!

на

.1

морз.

як

чудово

сяє

сонце

L

я It

зо.крито · nри

.

..

nелично-рз.nнии

Якvtй душевний сnокій!

10
.ХІІ • О 8 - и
....
-:------

год.

Тооя.

не

. О .l!.--ri no

Олrосіні

Вечеряли :

ранку

Ш ерuу:рз
#(
і

в

•

· обіді буn на Сент Лаза.рь.

••

було

.,

.

..

Зус'l"ріли . м·е~е ~·і1икола і

Хотіn їхати до Праги.

Умоnш1и залишитись

(S..:t. .Lazare) : ·

•.

·

:!§:.!!~:.. До Парижу nр~їхала Олюня, зус·т:Ріли на станції.
~2:.Ц!:.. буn-щ D м.Корбей на річних збор:tх Гроr.:+ди, де .я з~о6ив ... :Рик
:
Фотоrра(.)уззались разом в - чотирьох. Миколі даD 1.l.J.5 . до зІ. Витра.1'ились і nої::.щли до Пр~rи 3-ro січня 1931 ро~у.
. r:
'
·
лад про ото.ноnище на Українських землях . і заnдаЕня ~м~rреЩії • .

' 1--2-~2:.._1 __ 12~~.:.

.

"... ;·.

•
(Revnice ·u

Pr~y)

·

~-~!~Ш!-~_§_Е~8:._~Q.:.!=!!~:.-!"!Е~f~~~!!-82 _~~~~ц~.:/НосильщиІ<
до ніс
.
.
.
.

наші

..

лакую~и до
Под ор о::~

дому.

•
•·

Холодно

зморила. дуже

Затоnи·ли . грубкУ • .· Ma.neв·ЬI-\tt Dечеря.

M~~~~~~~-~~~~~~~2~l ·
~:..f:.. Булг: у нао Сераф. nилькеDич ,. Єnrенія З~л~DСЬШJ. і п.о .Боrацькиі-1 .

2:.!.!.

nриїздиn Н.Я.

§:.!!__ заходиD
9.І.
...........

-

довго rоворили .

Паnло Олсксандрови,ч ;Боrацький;.

nриїздив

-

С.Черкас е нко •
.
.. .

1О.І.nриїздиn

Гр .Денисенкq.

-...·---

\

11.!. nриїз дили C.Pyoona, Сера.ф.Пилькеrі'ич, н.я. і-']?иrоріїn• П.О.Бо---rацький,

Євг.Залевська.

Іf
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1g!.!.!.

Ми Узд:или

n

Праrу до н.я.

1~~!~ В Пр~зі ~ Засіданні Голоnного Політичного К-ту УПСР.

!2~!~ Ми були у Цеrлинськи:х:. Я nислаn сnою nрацю про Массрика ;німець
'КУ/ до Бла.ги,

Ха.луn.ного,

Сорокіна,

Від Блаrи дістав rонорару ще
Вислаn

фон Візе і

553

кор.,

n

Познань.

з nоnередніми

859

кч.

чимало листів.

В rазе~і nрочит а n, що 26 -2?.ХІІ. n Бофало буn З'їзд Оборони
України. Вибрали ноnий Бикенни й Комітет: Войто D ич, КолоніПчук, Ка
лушRаt КрасноселLський, Поторока, Січинський. Котролм:а. Ноrдісія:
Анна Лаnнq., Цеrлинський, Божемський. Бикенний :Комітет буде n Детройті.

:

Н.Я.

призначений упоnноnаженим Тресту на Еnропу

no

українських

cnpana:x:.
22 січня.
----- ~~---

:
!
І

Сьогодня свято соборности і самост~иности. В Прс..зі святкують. Диnно1 т.т. nішли на "єдиний фронт", разом з монар::::истами і фа
шистами отnорили "Комітет": головою Омельченко, член ще один с-р, а
далі ••• 0аІ!Іисти і монархисти! Цей коr,1ітет nризначиn nочесну президію:
Горбачеnсьtшй, Оrл.-Паnленко, Pycona, Шелухин, Щербина! Ре(Г)ерентом "tенераль:шrмсt lli eny'..cин, а потім •.• фашист і монарХИQ'!'.

·

А овято nлаштовує ••• с.-р. Омельченко.
Вчо р а. е а кінчились нар9-ди Голоnноrо Політичного Комітету. Поча -
10.І. ~ nотj_м 14-ro, а оце nчора j21.I ·І· Постаноnи: ЦАК розпус 

лось
тити. "Українсьх-tу Кореспонденцію" nриnинити з 1-го шотоrо • маІОчи · на
уnазі утnорення иншого період. орrану.
Сконстатоnано 9 що nci т.т.

не nоділяtоть думRи npo "єдиний фронт 11 , залишаючись на nо.ртійних nо
зиціях.
Контактний Комітет злікnідуnати, вистуnиnши з йоrо. Але ці
наради незnичайні.
Я Іщотуnиn з критикою "нового курсу" . "Укр. Коресnонд." і ин.

Лист н.я. і Зозулі сnідчать npo напрям на буржуазну ко~.ліціІо. Орrа -
нізація 22 оічня також. Ноnий курс зD.вели н.я. за уча.стrо Денисенка,
nалиnодиt Зозулі і ~~nотка.

nроти:

5, nроти 5.

R, Боrацький, Довrаль, З~л е nський , СтанісЛQDСЬУ~Й -

ВитDорилась rфава

rрупа.

він nроти радянської демократії,

Денисенко

отже

-

отnертQ

nризна в:

що

проти соціял. рсnолrоції.

буржуазну ресnубліку: на зразок ЧСР jСтатті н.я.
ржі є н" n 11 У1~р. Кореспонд. ''і.

і Зозулі п:ро

За

"28.

В чис. б ва 14. І. в Dідпоnіді редакції "Укр. Кор." :Мур ашкоnі

І,rетьманцеnіj сказано, що "Укр.Кор." може містити статті і
r е т ь
м а н ц і D. Дійоно велике падіння! Це щос нсймоnі:рно- оnорт~·ністич
не. Денисенко і ІС-~о зрадили уоціялістичну npotpaмy в загnлі, а не не
лише

.·

с.-ріnську.

З монархістами не сnівпрацюють наnі ть буржуазні ліберо.ли.
Мені задумали витикати, що в "Новій Україні" спів].)обіт:ничали
Сокович ± О'Вілінська, називаючи їх вже "rетьманцf!ми", щоб оправдуDати себе.

g§~!~ Був Балаш. Розповідав усячину про внутр.парт. течії.
Я вчу

акції

есnанську мову.

Випрацював

nлан укр.

культурно-n:росв.

Тресту. Вислав листа т. Залевському no сnравах Тресту і nарт .
Тут я1~ось сумно, сіро. Де бата в ГЦК зробила гнітюче вра,:tіння.

- 109З Детройту нема ще з_ві_рт~к.
карс ь:ку акцію

----.!.--v.----..
24.!

Сvбо1.'а.

він з но :в

•.

Чека~ гроruей,

' .

··

·

< :·

·. ·.,:

щоб розnочати дру

·· · ··

· _.

Був у Празі ·. · я-- ї.здиа , .до · н ~ я . :· додому

· .. ·
npo З'їзд

nід деnресією.

no
.

р.о3мовляти,

Лис~ від т. Б.Залевськоrо
Оборони України. Цікаво
було ••• 14 делег., а разом з Виконавчим Комітетом
голосів.

19

••

Були гості: Мостовий, Коломійчук, ,Цоторока,~Дут~ак п
Корnан,
В.Левицький, Красносельський. Цеглинський· "мив" Мандрику, Залевсь
коrо і мене.

"З'їзд" · був настроєний крити.чно-,. до:.. "діяльности•• Вик~К-тету,

тому Цеглинський зразу заявив у з~іті, що в ~овий Вик.Комітет не
увійде. В Детройті деякі .·т.т. nосуджують . що · це nовний розвал о.у •
. .. .·
.'
.

.

~1.:.!.!. ... Ql~2!!.:. Відбу~ос~· ч~тnеР.т~.:~ . з'а~ід~~-~~ · ~оловньrо nоліт. к-ту

УПСР, щоб nереrл~нут'и р~шенм·. ·з · ~·асі·цан:,ЦJ:ї, :~ npo nрипинення "Укр.Кор.''
Заnочаткував цей nерегл'Яд Григоріїв; викликавши мене· · вчора на nре
зидіяльну нараду.

Засідання було довге,

до Півночі. Паливода і

Зо-

3уля аnробували, щоб я "nереглянув" свою оцінку їх акції, "Укр.
Кор.", доказуючи ;без доказів;. ·, . , що. · •·' • · зміни хурсу . не було.
Знов ішло npo відновлення "Укр.Кор.", як nідnриємства ЦК УПСР.

Фінансовий бік замочуsт.~св
всіх.
.

- . nросто є
, · . .. · ·. , · .' · . ..
..

.. ••

• r'

·'

•

•

''

баж~ння nереклас.ти борг

.

:

'

~
·, .:,.

.,

·

·

на

1.-~!2!2!:2~ Радились з Л.~ .·Бо"r·~~ьки~ ·, . Що·. ро·б~;и . і nрий~ли до. думки,
що "Укр .Кор." не можемо взя-ти : на : nартію,- . щр взагалі ·видавати цьо
rо орtану не слід, що , ~артійний орrан;тихневик · ЧИ ин.; можна видавати лише з nостано:аи· · Конференції УПСР. .
·
·

Президіяльио ·обrоворю"Вали . сnраву. "Укр. Кор:.· " і nриняли одно
5 nостанов: "Укр. Кор •." ~: nриnинити, ·обмежити свою nрацю :в
Соц.Інсти-rуті, - Вид.-ФоJІді., робітн. ·орrані·зація~ і видавати nартіЙ··
ний орrан.
. .

g.:.!!.:.

голосно

Гриrоріїв вимагав, щоб ЦК на nисьмі дав йому уnовноваження на
роботу в Тресті, щоб. ~·nотім не нарікали" і тn.
Врешті no всьому· . усtано·вили з't•оду.
· ·· ·
'

(

о

'.

4.ІІ. n.о.Бог. nривіз м·ен:t ·' nцсьмен'ну заяву н.я, _ , що він з оrляду
ііа777 недовірря до йоrо з · бо·І.<У. обох чіІен5.·~ Президії ;цеб то мене
і n.o.Бor •І виходить ~ nрезидії ' і Цк
Несnодіванка! · на· Засід.

Президії

... За8ва

няли одноголосно і мир~о роз.ійшлись.

не

·адресована на імя , цк.

с~за~

нічоrо,

рішення · nри

Це вЖе nресія. Мабуть наради

вся з тими і рішили "нат~снtr:И" .• .

2.:.!~.:. Вийшов останній . н.омер ''Украдн.ської_, Коресцонденції" - 4?.;..й,

де стаття "На nрощаннЯ" св_і'дчить, . що· Инша · фірма буде видав'і9.,т ·и · uукр.
Кор." і що редакціЯ закіІиRає nу6Лику ·

·

nідтриму'ва-rи то й орtан ·. '••

§.:.!!.:. Сtанисла:вс ький ~~р-от ко ·6каза:в·· мені nерещ ·одї здом, що . мав nо
бачення з з., який йому nоставив ультиматум,
зад свою заяву, а то ••• далі tрамвай рушив.

щоб до 9.ІІ.

взяв на

- 110 І

Була моя nерша лекція в Соц.Інституті npo "Владу". Після неї бу
ли в ка0е, Там же К-а і Стан. говорили: К-ка nоставив СтаІ : . "ульти
матум", щоб взяв заяву назад. Грозив розколом.
Видно, що "nрава
течія" таки йде на скандал. ,
Я nишу відnовідь Н.Я. з фактами.

~.::!!:. Були у нас Черкасенко, Пилькевич, Залевська на обіді. У-вече

рі

слухали "Ліщиноньку"

в рестор.

Горака.

1~~!!~ Був на суді з Лотоцьким. Його адвокат вимагав усі витрати,
як умова

"миру".

nозицію,

що

Гром.

Комітеті.

кого-Клименка,
Клименка;.

Я не

нікого

згодився.

не

називав,

Адвокат

nротивної

які nризнають,

Суд nерервав

яко свідка,

Почався

Все

гаразд.

що мова йшла
щоб

Я заняв

ініціятера трусу

сторони nослався

заqідання,

чи його лист

суд.

як фактичного

npo

на лист

в Укр.

Залевсь

Потоцького ;в статті

заслухати nізніш Клименка,

відноситься лише до його статті

чи і

до

моєї.

:!2..:.!!~ Одер~:сав відnовідь від

Н.Я. Вернув його заяву з листом.

І

1§~!!~ Моя лекція в Т-ві Письмен. і Журналістів. Були nереважно на
цісти! З наших Багацький, Станиславський, Русова.
Мартинець у "слові" заявив, що в-осени стався
націстами і

між

"Вітали 11 мою заяву nроти Комунікату, виданого "блоком'' в Галичи
з осудом революційного руху. І вказали, що мої nарт.т.т . казали

ні
і

єдиний 0ронт

ооціялістами.

робили nротилежне,

але

вони

вважають

незручним nіднімати

цю

тему!

1§~!!~ Радились: я і П.О. з Денисенком, Паливодою і Станисл~вським,
як вийти

з

"кризи".

Денисенка видно,
і

Довгаля

що

Станиславський одкликав
вони

за одно

з Н.Я.,

заяву.

З уваг Палив.

і

nоводяться nроти Станисл.

некоректно.

!2..:.!!~ Сnільне засідання Видавничого Фонду. Я виклав nроєкт вистав
ки Української Культури в Америці. Безкровний назвав його блиску
чим. Бородоявський nідкреслив, щоб фірма була Фонду.
Дістали воі стиnендії -оnріч мене.
Це й требувалось довести!

Хай же
І•
,~

теnер

стиnендіяти

nовірять

мені

npo

характер

nідмоги

•

Це

вказівка т.т. і ин. - може таки зрозуміють, що значить ця nідмога
і на що вона обрахована.
Але ЯR добре на душі в мене! - сnав тягар! Ось теnер мо~:сна виїхат
відціль куди-небудь- на "власні сили".

gz..:.!!..:. Засідання Гол.Політ.Комітету. Принято nроєкт "Трудової Укра
їни".

Я nочав

звіт

про

свою

nодорож до

Америки.

2~!!!~ Засідання Гол.Пол.К-ту. Кінець звіту. Обговорення nляну nра
ці

УПСР.

1§=1~..:.!!!~ Листи від т.Залевського. Сnрава Тресту зле.
,

,,І

- 111 1~;12~ІІ.

був у Двур Краnове.

раїні,

міжнароднє становище України. Стомився, nриїхав у ночі.

--зро8ив виклад npo Шевченка, npo національні відноаини на Ук

16 ІІІ
--.:.--:.

npo

Прочитав у rазетах тenerp.. .

з ~ексіко-Сіти, що nрезидент Ру-

бі о одхилив nлян сnавянеької колонізації. Трест мабуть не втримаєть ··

ся, бо •сен-nольська

tpyna

не внес11а грошей". ·

Радились з П.О. БоrацьJ<им, що в. заr:алі робити. :
Одержав з Братіслави, від т .. С •.Зеркаля nершу відnовідь npo n1д
TPJ.UII<Y' "ТрудовоХ України" - 14 nередnлатників, які B):te заnnатипи

nередnлату

1

Читаю

дещо - зложили- на nресовий фо'нД.

·

1 Лоrику" Лос ького і "Лоrи'ку ·ест'ествоведенія" Орловського.

Наnисав директивного листа

no

УПСР.

До Соц.Інституту дзвонив з М-ва урядовець,

nитаючи, чому нема
моєї анкети . і що треба, щоб я · nо~лав найскорше, ~то мовляв задер
жуєтьоя моя стиnендія. Після . настоювань деяких т.т. одіслав анкету.
Головчак nисав, що вишле 305 дол.· на друк "Соціолоtії".

Мандрика не nише з Новоrо · ~о·ку. Знищив нашу акцію в Канаді

onpтyJdзмou

..

gg:.!!!.:. Заrальні Збори • Контактного Комітету. "Нац.Раду'і ухвалили
націс'tи і Галаrани •. вийшло

ор~ані~ацій. Всі наші тако .....ж.

14

21.:.!!і:. Відбулись Загальні. Збори Вид~Фонду. - Я знов rоловою Надз_.:ради.

§~!У~ Явгенія Прокоnівна _ ЗалевсЬка в~їхала сьоrодн~ на - ~ідRарnатт~.
'

2~!У:. Був у Празі на . суді · ~ Потоцьким.. Чехи вимаrали ві·д_ о~~-х сто.рін
"миру".

•помирились":

я заявив,

що

в · с-rатті

не називав Лотоцьког·о

і не обвинувачую йоrо за інсnірацію трусу в Укр .Гром .• К~еті, . Адво
кат Лотоцькоrо, жид Гержман, відкликав скаргу і відмови~ся - од своєї
вимоги, щоб я nокрИв трови. Отже я дав лиш~ гербову марІ~ аа ~ кч.
та своєму адвокатові 200 ·кч. Цікава була боротьба, · що,б . я nідnисав
ту, формулу, що nідnисав Шелухин, Омельченко t Климен~о_ •. Я. не .. зrодив ....
ся, заявивши, що я не можу видава~и леrітимації Лотоц~кому на частніотьl

Буз у н.я

••

·

Поро~умівся

. .

··

npo

чергові

.

сnрави.

g~~!Y.:. Мій доклад "Бойкот і культура і'. Вказав нg_ Q?акти • - бойкот Дра-
rомано:ва, Куліша, Грушевського, Винниченка і . ин.- "Незале~Іність" оnо
11
бойкот сnівробітникам "Но~их Шляхів
npo'l'и Черка~енка~ Вия
снив ооц.:nси~. rрунт . цьоrо явища. Д~бати були 2 1;2 r6д. н.я. за
nолітичнии боикот. Говорили Марченко, Денисенkо, Отанисла·вськи.й,
Григорі~з і ин. Оuельчиха зробила виnад nроти мене. · .
Були в америк. консуляті - nідnисати nапери в суnовій сnраві
.
віщає

н.я.

з

nольською

газетою.

.

..

Бахур з Детройту nише, що ГоловЧак вислав rроші.

g2:.!Y;

25

літній ІОВИЛеЙ в.н.Уланова.· Еули комлики,. українці і "ко'за

ки. Ф.Щербина 1 Г.Щербина, І ·в.Макаренко, Федорів, Оr!іельченко ;і. ин.,
як українці Підкреслюють вищу "к-6зачу" солідарність, брат_ерство і тn

.'

.

- 112 Донець І'ен~ ·. С'fариков робив доклад ;жахливий; npo Уланова, як "козака"
Промовляв н.я. і я, П.Боrацький читав привіт від Соц.Інституту. Си
дів · Д.Антонович ;від Університету; мовчки, Рефератів комлицьких не
чув. Уланов відnовідав гарно,
1
,
1

По, qвяtі ~aлиut;fnи11ьf·:
:ч: яff
1

rо:ворили nр~вtтно' 1

:

:

'

:·

1

ffJ Че:Р,каqеук~, ,,Ула~qвJ Sa1Jнpts ~ ирші1 ·~ ~ 1·1 f
.
.
,

'

.

·

g§:.~Y:. Був у-ранці в Соц.Інст. Шелухин. Розnовів н.я. про •'т-во Охо

рони Памятників" · ;rолова Шелухин,

члени Уnрави Омельченко, Швець,

nетрашівський, в.nриходько;. Т-во говорило з Славиком. Шелухин nро

nонує, щоб т-во "nідшукала
nомешкання" ДJІЯ "архивів .. і тn. Це інт
риrа Сла:вика ;через Обідно го/. Обідний nомістив у "Ділі'' несмашну
рекляму: "Укр.Історич. Кабінет у Празі''.
Шелухин став головою "Союзу Українських Орrанізацій" замість Га
лагана. Нова уnрава: Шелухин, Моралевич, Деминський, Самчук, Гречиш
кин, Куликовський, Міценко. Ре:в.Ком.: Галаган, П.Макаренко, Перець.
Отже: nісля nровала Галагана з "Нац.Радою" і Ше:вченк, святом "реорrанізація". Ясно, що це інтриrа Завазала. Вже Лоський не врятує.
Очевидно, Шелухин має "nритягти" сили. Цей nрофесор nриходив ''поін
формувати'' нао npo свої "мотиви" - чому nішов туди. Він буде "реор
rанізувати"! По особистому nринціnу, 1 делеrат від 15 українців. То
ді можуть встуnити українці і з Польщі ;через делегата;. Щоб "всі''
об'єднались. Коли цієї засади не nриймуть, то ця остання сnроба об'
єднати вnаде і тоді він, Шелухин одійде.
Ясно,

що

вже

в

сітях Галагана

-

Завазала.

Оnов~дав д., no словах е-д К. з Подєбрад, що 1?.ІУ. в Празі бу
ла "державна нарада" ..• Приїхали з Варшави: А.Лівицький, Шульгин,

Лотоцький, Л,Чикаленко, Сальський, Сулятицький, Ковальський • з Па
рижу: В.Прокоnович,- nражські: В.Садовський, Б.Іваницький, К.Безк
ровний, Іваніс,

Прохода,

Славинський,

Мацієвич і ин.

Програма нарад:

а;Лотоцький склав уряд "мін.внутр.сnрав" - замісць його л.ч.
бjВо
линська rpyna "nослів · Б.Б.: Певний, С.Тимошенко і К-о -шкодять, ве
де сама діло з nоляками,
в;nорозуміння з Андр.Макаренком - Швецем
"директорію",
r; "уряд nовороту на Україну". Все те саме •..

npo

Нещасні

маніяки

•••

Хочуть nідвести законний rрунт nід "директорство" Лівицького
nриnряжкою Анд.Макаренка - Швеця. Які nостанови "наради" - невідомо.
А.Лівицький був nід

,.охороною"

чешеької nолідії,

що чехи "nідтримують" цю справу. А сnравді nростіше
онаж, щоб все знати і - n а р а л і з у в а т и.
Інтервенційний бред.

як дехто

-

каже,

розвідка, шnі

Папивода розnовідав, що чешські кола nлянують "об'єднати" україн.
еміrрацію, але щоб і я, і Шелухин там були. Ось воно і є! В Варшаві
українцями керує Гірса, а тут хочуть "об'єднати", щоб керував Крофта.
Еміrрація

гине,

гине

•••

Останні листи :від т.Залевського - Трест скінчив свої "nерсnекти
ви". ЛИсти Довгаля, Балаша, Залевеької -сумні картини Підкарnаття.
14.IV. оnовіщено Есnанську ресnубліку. Король втік до Парижу -

Лондону. );{итиме мабуть в ЧСР в замку графа Замойського ;сnішський
окруr;.

Сnрави братів Стршіберних

-

Заїздив Черкасенко. Розмова

nодія

npo

в ЧСР.

"бойкот" сnівробітн."Н.Шляхів".

11~

-

- ..

Лоrода холодна. Ніби весни ще неаа.
Пищу

27.IV.

npo

народознавство.

Понеділок. Б

· п

· ·

·

і

уру

н я

ув у раз~ - хот~в nерев рит~ рахr~ки
• • к.
сnізнився, тому . я nішов говорити вниз ;в кафе; з КаміноьІt~м; але скоро туди надійшqв Станіславський, nотїм н.як. Зводили все до секрета
ріяту. Хоті:ли, щоб я . назвав кандидатів з яким би · мені кр~_ще nрацюва
ти. Відмовився. Це був хід якийсь? Поїхав до дому а:втом, : щоб не сnі

-----------------

знитись

на nоїзд.

''Народну Волю", число 43• з 1(5 квітня~ де статт-я Шелухина
"Польська · азефовщина" rrp·d'Ти ~О- , Несnр'аведлива. . Аналі,з. n.равничий"
Одержав

дуже

nоверховий.

Буде окандац.

·

-

·

g§.:.!Y.:. Дома. · Лист від т. Лати з . США. Заnев_няє _, що через тижде·н·ь ·виш

лють

дол~ на ооціольоtііо. ·

500

·

·· ; '

g~.!.!Y.:. З~сідання Головного nолітичного Комітету :rriCP. · Тяrл.ос-ь· . .до · 11

rод. веч. · Секретаріят доручено · n.·.о.во~ацьк~~у, ~.як.Гриrор іїв доnо
магатиме в орrанізаційних · оnравах.
Не вірю.
Довжелезні балачки. І.Лаливода заявив, що до "цього ст ану довела

моя тюtтика",

цеб то· до ізоляції . УПСР· :в1д · еміrраційноrо українського

·

дрібного міщанства...
Денисенко і Паливода

.. -

nроnонували дещо, з чим я nогодився. н.як
настоював, що треба з емі~рацією сnівnрацювати. ·: Нарешті все Звели · до
того, що rоловне: Пресеве Бюро ї "Українська Коресnонденція".

Безнадійно-буржуазне розуміння завдань УПСР. В кінці ·я різко і
твердо заяви~, що з всоrо становища . не зійду: праця nа,Ртійна:, nроти
буржуазна і

Соціолоrічний Інститут

Розійшлись без nостанов.
про одно:

фію

д

о

'nраги'

не

· ·

Григоріїв хотів nостанов. Денисенко все

робітництво не має

тnавня 1931 •
1---•----------

.. · · :

з _начіння

".. . .

nо.1.хав.

•. . .

''
•о держав

з

п

..

.

ари,,\у листа ~

з'~зду @ілії Української громади у Франції,

з

Корбеї.

ф '

·r ра-

ото

Приходив

П. Богацький, rоворили вечір npo вся·чи·ну - nрацю.
Чув музику - робітничого nоходу в Ржевницях, а у~аїнські соціялісти отогнуть

за

буржуазією

•.• . ~

-

!2-.:.У.:. Доклад в Аrрикультлній Ак~д- емії ЧесЬкій npo "Село і Місто".
~:!.~У.:. Листи від Залевського і ..В .левицькоr· а з ~орт Віяму.

g2.:.Y.:. Робив доклади в Со'ц. Інст'итуті ~
~~.:.~~ При~содила Софія Федорови~ . Русова, . ;ооворили на 1;'РОt4адоькі, теми.

g2.:.Y.:. Лист від Головчака про вИсИлку rрошей не видання ооціольоrії.
§:l.:.Y.:. Одержано з Братіслави від т.т. 300 кч. на Пресовий Фонд "Віст
ник УТІСР

...

Переслав

т.

Зеркаль,

збірка

від т.т.

- 114 -

1-~~~!~~2~1~ Дістав від т. Головчака З80 дол. = 12.692 кч, на видан
ня "Заrальної Соціолоrії".
не.

Це справді добрий вчинок українців для ме

Здаєтьоя, тільки українські робітники і
Отже буду працювати над книжкою

були для мене

добрими.

•..

8----•VI • С вяткували 75 -л~ття
.
С •Ф ··~~ово~.
"...,....
.. П ромовляли:
якась чешка, Людей
"кружка ш~ва" •

багато.

н.як.Гриrоріїв

Привітань багато.

nередав

мені

nрочитати

я,

Б.~лецькии...

.

~

Ионцертний відділ. Потім

листа

від Мандрики,

який

nише, що:
база наша звузилась no всій Канаді, УТО в стані консерва
ції, а Мандрика ••• співnрацює в "Канадійському Фармері". Все nоказує,
що

він нас

nросто

зрадив.

1Q~Y!~ Був дощ і мо~ ~менини. Приїздили С.І.Пількевич і С.Ф.Русова.
Заходив П.О.Богацький. Листи від інших.
Пишу •систематика суспільних наук".

26 •VI •
------

р озrлядав

~~нансов
V

•

і

справи

о оц. І нституту, у кра~нського
..
р о б.~т-

ничоrо Університету.

1.VII.
Сеnеда. 3- агальн~·
---------•----

Зб ори Н ауково~
.. р ади с оц. І нституту. д, оклад о .

Ейхельмана та Білецького.

1 О • VII • В.
П Ш
-------~д
• -ка,

Людей було

багато.

Словаччина, . одержано

251

кч.

на Пресовий Фонд

"Вістник УПОР".

24.VII. І менини о люс~.
· Були Ч еркасенки, Ру сови, п·~лькевич.
------4.VIII.
Вівтоnок.
-------------~--мораль і

наука.

Ч

еркасенко nрочитав нову п
Цікава.
Інцідент Омельчихи.

, єсу

"Г

аз

"•

п

б

ро лема

-

!~.:.Y!!f.:. Одер,:сав лист від Б.М. Залевського. Животко критикує "Вістник

УПСР" за лівий наnрям nисання, а !.Завзятий критикує за nоміркованіст
і .•• за ухили праві. Тов. Завзятий має рацію!
Була в Р>:севницях тижнів 2 пані Цеrлинська. До . нас не зайшла.

1----•---------~с еn.nня 1 9З1 n • 3
.
ак~нчив

б

к

r
no

с

· ·

І

свою ро оту
он рес
оц~ял~стичного
нтернаціоналу у Відні. Засідав від
липня
1.Серпня. Приїхало
делеrатів від
країн. По звіту секретаріяту Інтернаціонал об'єднує

6,2

25

43

700

міл. членів; має 369 щоденних газет.
Подавляюча більшість партій - марксівські, Інтернаціонал - робіт
ничий, цеб-то ідеологічно і фактично ці партії - мійські, індустріяль
ні. !х nолітична кінцева ціль - перебрати владу від буржуазії, стати

на їх місце, яко керуюча суспільна сила, що володіє ;державно;знаряд
дям продукції і веде сусnільну, госnодарську і культурну nолітику.
В ідеолоrії nартій Робітничого Інтернаціоналу одно nитання зов

сім не розроблене:

які мають

бути

відносини міста з селом? Коли в

- 115 будучоrк.у оJоnільстві залишаться села і міста,

як аrреtати з окреми

ми оусnіj:Іьними функціями ;села. : з оельськ~м госnодарством, а міста з
nромислом, обміном, трансnортом~ наукою,- сусnільною адміністрацією
то-що;, то залишаться і фатальні ріжниці: nолітична, культурна і
госnодароьt-tа диктатура міста над селом з · . її . неминучими наслідками

визиском села, його культурним . і матер~ядь~им · убожеотвом,

· ,· .

..

., ··.

длеrліотю. села.
Одні марксиати відnо~ідь на ; це nра~:t~ичн~ ВЖ«? дали:

-

nовною nі-

бо. льшевизм,

як

nослідовне _ nрилQ~ення ~ас~д ~ap~Qa · i йр~о ррихильниківt nоказав свое
страшне обличчя. Траrедія . сещ~. · В ссс::р . ;а на .. Україні ще й траrедія

..

українсько~ . націон~льнрсти; , €; ·досить J;"різнрІQ nересторогою! Робітни
че міс'l'о с гнобителем села та ще й таким, що
своїх методах
вершив уоі відомі десnотії і всіх визискувачів.
Инші марксисти ;соціял-демократи; самі злякались кpina13oro звір

no

nepe- .

ства большевизму, ~дштоnхнулис~ від його, але ідеолоrічно вони не
розірвали з марксизмом: як · вони уявляють будучу орrанізацію сусnіль

ства? Ооціял-демократи не ~аю~ь конструктИвної nроtрами, в якій би

-

було теоретично узасаднене в~зnолевня села з
nід міста.
Для нао в заоадt ідеолоrія · Робітничого . · Інтернаціоналу,

·

як об' єд

нання J..~ійських n~ртій . nролетаріяту та . інтеліrенції індустріяльно
торгоnельно-мійських с·куnчень; ' не До
n р и й н я т 't я: жах боль
шевизму досить навчає, куди веде nослідовний марксизм- це ' ра.з, nо-

-

літика ооціял-демократії, що зростається з каnіталізмом
два.
Цікаво, як українські соціял•демократи . і рад~к с.ли вели себе~

оче
видно голооу:вали "за''
стабілізацію версайської Евроnи; . ЛіІ'и Націй
і
за отабілізацію неволі України. Які вони горді, що долізли на
"широкий форум", на якому не мають
nрава голосу.

-

•••

Ми не робимо

собі

ілюзій.

. .,.

· ·.

.

·

·

.
....

·

маркоизм ~ вороr .тру~ов~го с~ла. Фатально це обертається гостря
ком і nроти визволення українського народу, що є оеЛянсь~им на

92-

..

94- %.

Мійськ~й ,nролетарськИй соціялізм, чи комуністичний .• чи соЦіял
демократичний, не має в своїй ідеол9.rії, nporpaмi і · nолітичнійwnрак
тиці

визволення

оела.

І

вже · це

одно

означує

наше

становище до

иого.

А коли до цього додати · ще й nрактичне nідношення ма~коистіn до укра
їноького оела,

то

наше · відиоmеннЯ стає

ясним до nрозорости:

надій оnоїх а Робітничим ~нтернаціоналом,
не

жадних

яким він є теnер, · звязати

·

можемо.

Укра.:і:нський соціялістичний рух на резолюціях Робітн~ Інтернаціо
налу не nіде вnеред: · на службу · буржуазії · не rііде ·,. а. в инnіий бі!; Р .І.
не веде і вже не nов<ще, хоч би "rРомадський Голоо 11 jльвівськии-.С .3 ·/

і називав неnравильно його . Тр у { д о вим Інтернаціоналом. · Це не
селянський, а робітничий Інтернаціонал. ТруДовий буде той; що вияс
нивши nроблему села і міста, енергично йтиме · до такого сусnільного

устрою,

в

якому будуть

єдині трудові

громади.

Мусимо nр~цювати . для . nриходу Трудового Соціяліот~чноrо,
жуазно-ліберальноrо мійського Інтерн~ціоналу.

Приrноблююча реакція ·.

·

.

а

не

бур -·

Hanиco.n . О'.t'аттю з критикою на міністеріябель --

·

них лідерів, . що йдуть слідком · за· буржуазією.

В газе~а~ зnістки про нові арешти на Україні. Арештовані: Стасюк,
Христюк, Чечель~ Шре.r, Ма~;h>енко. Є відомости, що·~ Пирхавку, Стад
ників.

Грушевськогd не арештовано

кву. Історія nовторюється.

через

хворобу,

але одвезено

'

в Мос-
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які

втекли

"С оловецьку ~торrу•
и•• -

лро

відтіль до Фінляндії.

Жах-жах-жах.

листи

селян,

Рабство , народу,

1~~Yf!!~ Одержав від2т,о.Басса, , Торонто 1 134 ідол, н~: ~ресови~· Фонд
"Вістник УПСР"

і ще

Дол,

від невідомої

особи.

Зайшов ло обіді хлоnЄщь з лідлисним листом "на вінок", який сьо

rод українці

хочуть

nокласти

на nамятник

чеським воякам.

Я сказав,

що

не можу нічоrо дати, бо на Підкарлатті чехи душать український народ.
Ввечері П.О.Боrацький nриніс листи. Між иншим відnовідь Мандрики
на заnит лро його ·
відношення до УПСР. Цінізм, брехня. самохвальство,

кnеве~а.

1-------5 . VIII • П озавчора ~здив
..
мене!

на

" суд 11 • Галаrан

nодав

лро

малу

у кра~ни
··

Галаган на суд не з'явився! Не знаю, чи на
цім кінець.
Проф.Басса nрислав ще 10 дол. Ми росnреділили так: 4 дол.

на

на

nресовий g)онд "Вістника УПСР", 4 дол. на Соц.Інститут і 2 дол. Станіславському, в рахунок гонорару.
·
Читаю і лишу. Пригноблений. 15 літ даремної nраці, витрата часу
і

здоровля.

~2:.У!!!.:. Нагло Міністерство оnовістило, що з 1 :... го вересня цілкови
то

ліквідується

'1\ІТ.:

26. VIII •

rімназія.

•

....

•

•

r·

•

· ..

- - - - - - - - 3 •v.u.H~C'J;. nриишов nрилис лро л~кв~дац~ю
~мназ~~.
Приїздила с.Ф.Русова. в цей час nрийшли діти rімназії /дВОЄ ді
тей Хлюрщшх, Буrаїв і ще якась дівчинка;: nрохати лро "nоради'', що
їм робити. "Вчитись" - відnовів. Хвилювались і говорили. Прийшла Л.

в Університеті - лише до
ж.
Словом лоrром українських інституцій і орrанізацій • .
Про це в еміrр. московських rазетах ;"Руль" і "Возро~:сденіє"; бу

І .Шляхтиченко. і сказала, що вже є nрилис і
січня
Інститут Педаг., Студія- те

1

ло

1932.

надруковано

ще

в

червні

місяці.

Москалі

з

н а л и

лро

це

все

р а н і ш. Все це "сnільна сnрава" братів-славян.
·
Але яке чиновницьке варварство лід nроводом міністра - соціялl
За 4 дні має розnочатись навчання, весною nриняли 1-шу клясу, а
зараз

зі.
ти

••.

наnишіть,

каже,

дітям,

щоб не

з'їздились.

А

вони

вже

в

доро

3а два місяці не ~аллатили учителям ітn., nідrотовляючи nогром.
Радити? Порадити міr би я одно: не розnорошуватись, орt'анізува
лолітич1;1у свідомість.

gz.:.Y!!!.:.

Несвідомим нічим

не

nоможеш.

Була нарада в готелі "r'раф 11 • Приходив Приходько nрохати з

доручення зборів. На нараді були присутні: я, Григоріїв• Боrацький,
Паливода, Приходько, Лисянський, Кобизьський, Хлюр, Садовський, Боч
ковський, Галаган, Чернявський, Мїрний і ще 2-3 особи.

Політичний nідклад, котрий я вияснив, nризнали всі. Цікаві ін
формації. Чернявський мав розмову з Слішеком, який отверто заявив ще
раніш, що він 2 роки л~дготовлює ліквідацію rімназії. Мірного і Га
лагана

-

лро

сnраву

з

сферах до української

Кураторією.
сnрави.

Бочковеького

-

про

nідношення

в

.

.
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Скінчили ~Ибором тимчасової

npe зидії

для скликання ві ча .•

УПСР.

Лист від Ємчука з Гамільтону, , висловлюється nроти зрадника

.
·~ - - ~ ~ - ~ - ~ ~
·Єдина і нероздільна . Ісц8.н1я- мі'ф. Ісnанська ревС)лЮція розд

мухала nробуджені- nраrнення нарадностей до воді і незалежности. Сьо

rодні -її DИмаrа~ть: 1-;Ка.'талонія;· Що . rоворитЬ . ;ta ·.мові · ~е .сnорідне

нііі з nров~ноальською, 2;Баски, мова котрИх є nеретворена зі старої
мови ібереької та ліrурської, на решті .з; Галіція• мова .котрої nодібна до

·

nортуrальської.

·

·

Страх маокоnських шовініс~ів nере'д · .каталонською оамос;тіЙJ1остю
не даs . оnати. Б.Мирський в _ статті "Самостійно.я оnасность" довод~ть,
ЩО ДЛЯ ісnансЬКОЇ ресnубліки 11 .сеnарИТИСТИЧНа небезnека найrрізніща,".
Каталонська небезnека, nерш за все, не "ліва" небезnека; сеnаратис
тичні традиції скрізь,_ а особливо в Ісnанії, · нічоrо сnільноrо з ''лі

визною" не мають. В3аrалі сеnаратисти n .І~nанії, на думку "досвід
ченоrо" й "осnіченоrо"· n.Мир_сЬк9rq, є рее.кціонерами. які однак ради
досяrнення своєї реакційної , мети roтoni й~и . і З анар~отами та ко
муністами 1 бо . СаМОЮ характерною рИСОЮ DСЯКОІ'О С~МОСТіЙНИЦ'І'Ва Є СВі ·-·
жість радикалізму . nож.ців • . .Д~я чоrо ж n.МИрський вислоі3лtоє такі "муд
рі" істини npo реакційність ' всякоrо сеnаратизму? Щоб хоч n такий
сnосіб задовольнити сnою ненавість "єдино-недіrіимця'~ до noix сеnаратиатів в

·

бу-D ,Росії.

2----•------~---~Jли
ве-nеоНя 1031. ~

"

·

rромадськ~

І(

зvори

"

·

• Е. х,

·

··

.

нaronopиn

рянський. Кожний дбає .за с~бе , як може _. Обрано комітет.

n,

.. д

.

др.

.·.

·

н~ст-

2~~!~ nосол Дундр nредстаnив міністрові І.Дерер~D~ у~аїнеьку. деле
rацію

n

сnраві шкільництва і за неї

говорив. Пан Cjnrnй /У якоrо ме-

·

· ·

.

,_"

каю; nобував у Плуrаржа і Патейдля ~
Гімназію урятовано. Лед. Інститут · буде · закритии

1

січня 19З2.

!g~-!:. Н~ГриrоріїD вийшов з редакції ••вістнИка УІіСР''. Хоче, щоб ні
чоrо не nиеати nроти чехів, бо "нас вишлють". Не хоче "nідnисувати"
те, чоrо не nоділяє. Лро Лідкарnаття у нас., мовляn, нічого не вияс 
нено.

~2.:.!.:. Новина: · чернЯвський заявив, що він "С ·-1'~, нD.ле,:сить до· друrої
орrз.ні~ації,

з- якої''вийшли" Боrацький, _ Денисенко. Палиnода, . Животко

і инші. Я сказав,
її nрацІО.

що такої

орrанізації · не

знаю,

бо не

чув нічоrо

npo

~1~!.:. Радивоя комітет для захорони шкільництва, обраний 2.ІХ. npo

хід оnрав з •nредставниками" Пед. Інституту ;гУла. Риндик, Січинсь
кий;. Особливо жахляк Лисянський, !ула, Хлюр.

~Q~!~ Збори nредставників укр. організацій. Засновано Раду Представ 
никіn Українських Орrанізацій в ЧСР. Як до цього дійшло? ·.

Ширші rромадські збори було скликано на 2 вересня ц•Р• З'явилось
чимало nредставників ріжних орrанізацій, оnріч "Союзуtt n.Галаrана,

- 118 і друrий•цеН'fр 18 ~ •виконавчий Комітет" протестац1.иних акц1.и. Від
шкіл були окремі nрофесори,
тою. Довrі дебати виясняли,

:.

яко приватні особи з інформаційною ме
що більшість nрисутніх тримаються одна

кого nогляду на nоставлене nитання.

Залишено nоnередню комі~ію і до

ручено. їй вnі~ти в .. конт~~т з керуючим~ ор~анами шкіл, що~ вИяnит~
МОЖЛИВl.СТЬ

Cnl.ЛЬHQl.

аКЦ1.1.

9

ЯК

В

cnpaвl.

сnраві вияснення становища еміrрації.
засягнувши

опінії

n

школах і

На цих зборах вже був

ШКl.ЛЬНИЦТDа,

ТаК

1.

nзаrал1.

В

Комісія це доручення виконала,

скликавши

збори

на зо.х.

застуnлений не тільки Соціолоtічний Інсти

тут і 1імназія; але й Пед. Інститут, і Мистецька Студія. Універси
тет і Укр.Госn.Академія св.оїх nредставників не nрислали,

хоч і були

"nриватно" де-які особи з їх лекторського nерсоналу. Так само були
відсутні "централі n, що сnеціяльно "дбають" npo всі інтереси. і nра -
ва.

Український Комітет n ЧСР і инші орrанізації були.
Цікаві оці явища "відсутности": чутки nішли, що Університет

має становище:
Університеті,

бе рятує•

на еміrрації українського громадянства нема, а

як висловивсь один з його nрофесорів,

консеквенції

виnлиnають

Університетом і Укр.Госnод.
Зуnинимось над ухвалами

зібраних

npo

ji

які ще

зай

"кожни~ сам се-

.

як може".

Певні

n

з

становища,

Академією.

наР,ади

ЗО.Х.:

занятого

виразно

Ненормальність . його

очевидна.

створити Раду nреДставників

зголосяться; орrанізацій,

якій доручити nодбати

збере~ення українського шкільиицтва і сnрияти nоліnшенню nравно
го становища української еміrрації в ЧСР.
Безсумнівно, це єдина достойна nостанова, тим більш варта уваги,
що на рідних землях nогромлено к,ультурну nрацю та nідірвано nідста
nи її розвитку. Плачевний стан вищого · шкільництва на Рад.Україні,

відсутність йоrо на Кубанщині і всіх инІіІих наших землях
сама

за оебе.

При цім стані

ництва на еміrрації
Ще

глибша деrрадація

3

- було
•.•

лехко

чи nасивно

-

говорить

nоставитись до шкіль

б культурним самогубством. А що потім?

цим де•хто nримириться, але активні громадські люде -ні. То
му й виникає nотреба nостаnити nитання про створення української
вищої школи з вільних наукових сил на близчому українськону терені.

~§~!!~Засідання Ради Представників Укр.Орrанізацій. ВийШли ' з Ради

T.;.:no

"Єдність" і"Т-во Інженерів", вважаючи, що ~раще, щоб ці справи
"'Рідна Школа", нікому не відома орrанізація D Празі.
Т-во Прихильникіn УГАкадемії відмовилось встуnити, бо Рада, мо~
ляв, має nолі тиs1ні
ціли, а головно
ці функції належались би
Академичному Комітетові. Заяву nідnисав Гольnельман.
Обрали секретаріят: Шелухин, Білецький, Паливода, Стати., Швець.
вела

••••

1! 1

Еміrрація

буквально

-

гине:

на

задніх лаnах nеред

·

· ·

чехами.

~Q~Ц:, Одері:~ано від т.т. з Бразилії 7б.З5 кч. на nреооDий фонд "Віс
тник УПСР"

2~!!!.~ Надіслано з Канади збірку на пресовий фонд ''Вістник УПСР"
270 кч.

По цей день зібрано на ПресоDий Фонд "Вістник УПСР" 1912~65 кч.

- 119 419.20

і на доnомоrу хорому т. М.Ни-му зібрано

кч., икі йому й nе

реслано.

gz~!!!: Обідали у Б~rаЦьких в скл~дчину.
ЗІ ,ХІІ .19З1 • . В.
"tJ'nCP
· ·
.
.
·
-----------·
~отник ~н
·nочав виходити в~д 1 червнй ц.р., вийшло
до 1.ХІІ, 14 чисел.
Видавав Головний nолітиЧний Комітет УПСР, pe-

дarynana Колеrія:

лу

наnиоав

Л.Боrацький, Н.Гриrорі~n ї я •. Б~л~іс~ь матерія

я.

11

З новоrо року буде~оіо видавати журнал

9

1

З

2

Р

І

Трудова Україна".

К.

-------~~-~~~~---~~-

2 січня 1аз2. В
Б
. З
...
---------~--- ислав лаз~
реценз~~.
В "Соціолоr, Ревю",

вийшла моя стаття

npo

укра-

nрацю.

Окінчив І частину "Ляхоманії". Втомила nона мене дуj:с е. Всього
сторінок.
H~nиcan 1-е число "Трудової України". Редакція: П.Боrацький і
Буде це центральний орrан УПСР на · euirpaцir.

буде

я.

IV.1931

книга

їнську соціолоrічну думку і

255-260

!~~!~Виклад Гриrоріїnа Ь Соц.Інотитуті Про nолітичні nартії.
Лист nід адвоката Януша, щоб я заnлатив ;як ручитель; 435
за Довгаля,

ти ці

rpomi

котрий nозичив у

11

Слав.

кч.

Вза~мности". Постановили сnиса

з рахунку Соціолоrічноrо Інституту.
Прийняли до відома вихід Гельдельмана з Соц.Інституту.
т-во Прихильників

до їх.

УГА nрислало

листа

з

заnрошенням nетуnити

Заnрошення лідnисав Гельдельман і Салицький. Треба їм буде

відnовісти nрилюдним листом.

Денисенко nризнався,
членом Уnрави.

що ще

з лиnня в цім Товаристві і

є

там

12~~ Нарада з товаришами. Я зачитав nроєкт відnовіди: всі, оnріч
ва 'l'e, щоб надрукувати, як отnертий лист.

Денисенка,

§~!!.:. Бийшов мій "Отвертий лист" В оборону українського шкільницт

ва на еміrрації. Відnовідь Уnраві Т-ва nихильникіn УГА D Празі.
Почав nисати, ~~ав буде 2-3 сторінки, аж набр алося тоrо 23 стор.
Втомиnоя, але 'l'реба так було зробити. Хай еміrрація з нає як було
і як має бути.

12~!!~ Від т-ва Українських інженерів n Братіолаві дістав листа,

nросять nрийняти їх делегацію n сnраві титулу "ію:~ снер". HanиoaD
~м листіnку і nризначиn лобачення D nонеділок,22.ІІ., нn 4 год. на
Ше)tікоDій ул.

3

в Празі.

nражоькоrо

Вийшло

2-re

життя

число

ніqого

цікавого.

"Трудової України'!

- 120 22.1Iю'l'oro. Понеділок.1932

12·

Інституту.

П

б'

·

П

··

п·

с

о о ~д~ ви~хав до
раrи.
~шов до
оц.
Тут робота йде кволо, де-кому вказав на не виконання взя-

-------------------------- тих завдань~
боти ніякої.

~~ nідганяти
Просто жах.

все тих же,

що

набралися авансів,

а ро

-

По 4-ій год. nрийшов nредставник абсольвентів УГА з Братіслави,
інж.А.Яременко, з листом від т. 3еркаля, що займаєт:ося цією сnравою.

З інформацій листа і nредставника виходить,

що

:асі~

а в тім і рек

торат УГА,відмовляrоться будь що робити в цій сnраві• мовляв, не на
часі. Абсольвенти nіслали його nросити мене, щоб я взявся за це діло.
Мовляв, як орrанізатор УГА.
Пообіцяв їм nомогти в чім зможу. Очевидно будуть нові ходження
мініотеро1'ве.х. Надоїло вже мені. Тяжко буде щось зробити.
В ЧОР розростається госnодарська криза. Скрізь йде скорочення
штатів, інтеліrенція без nраці.

no

Українці для них "цізінці".
Кінець другої

25

лютоrо

1932

частини.

року Микита Юхимович Шаnовал nомер в м .Р,;: евницях,
біля Праги в Чехо-Словаччині.
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Програма nраці Українського
го;

в

Празі,

Інституту Громадознавства ;соціологічно

Чехо-Словаччина.

Загальне завдання Українського Інституту Громадознавства, як уста
нови науІюво-дослідницької, є дослідження, вивчення И означення явищ
соціяльности: їх nричин, звязку, ро з витку і конкретЕих Q орм, цеб-то
вивчення людського

сусnільства.

Вивчення

соціяльн их явищ

з

погляду

механік~ або динаміки nроцесу без вивчення самих об'єктів, між якими
nовстають відносини - без індивіда й скуnчень індивідів в ріжних гру
nова~ня, простих і складних та більших агрег~тах їх- немо~ливе, то
му досліщ:~ення соціяльности nочинається з конкретно-оnисового вивчен-
ня людини-j_ндивіда та її скуnчень по nрироді фізичної однотиnовости
;раси;, а також окремих територіяльно-етні чних і nолі тично-самос'l'іЙ
них агрегат~в ;національностей і держав;.
Конкретно-оnисове вивченЕ я
народів і їх суспільно-культурних витворmв - мова; реліrія, наука,
nисьменатво, мистецтво, госnодарство, . техніка і т .д. nовш ш о бути nо - 
ставлене на nершу чергу, щойно після того може бути ведене вивчення
вже cauoro соціяльного nроцесу в усіх його асnек~ах ;nолітичному,
культурному, госnодарському і т.д.;, з вишуканням і означенням зако

номірностей емnіричних і
nричинавої
дінки,

Все

залежности

як індивідів,

вивчення

в

абстрактн~х законів його,

nевних явищ і
так

і

ріжних гуртувань

Інституті

з установленаям

означування детермінаторів

nоділено

nове

j:x.

між трьома

відділами:

І~Народоз - ·

навство ;конкретно-оnисове), оnріч свого nрямого завдання,нає метою
nочасти вnконувати ще й завдання соціолоrічної статики, одначе
ста
тика економічна й механіка господарського пt>оцесу в суспільстві є
вже

задачею

всього,

що

ІІ.Відділу-

стосується до

Економіки ;і

госnодарства,

техніки7,

з

де

скуnчено

вивчення

огляду на надзвичайну nрак

тичну ва;;~ність економіки й nотребу відлов· ідного .унагляднення всієї
економічної

проблеми

сусnільства.

В

ІІІ.

Відділі

скуnчене

загально

соціолоrічне вивчення суспільства в його цілості, як чисто теоретичне
виявлення основ суспільства, так і роблення nрактичних висновків
з

такого вивчення, цебто формулування наукових nідстав nолітики.
Опріч чисто теоретичного вивчення орrанізації сусnільства і його
розвитку Інститут ставить собі ще практичну мету: вивчення і зформу
лування
nрактичних nроблем, що виникають з Іюнкретних nотреб украї
нського народу в дану добу його існування. Докладнішу деталізацію

nлану й програму nраці Інституту .·Громадознавства видно з слідуючої
схеми:

Відд:Lл І.

Народознавство. Установи при Відділі: 1.3агальна бібліоте
ка Інституту. 2.Архів-Музей визвольного руху і еміграції.
З.Семінарі: історичний, літературний і инші. 4.Кабінетщ:
термінолоrічни~, мистецький.
·

Відділ ІІ.ЕКОНОМІКА Й ТЕХНІКА. Устан0ви при Відділі: 1.Гослодарський
музей України і сусідніх країн.

мі;:шародньо-комерційної nраці.
кооnерації

і

инші.

Відділ ІІІ. СОЦІОЛО!ІЯ І ПОЛІТИКА.
часопису "Сусnільство 11 •

2.Курси консульської і

3.

Семінарі:

·економічний,

Установи nри Відділі: 1.Редакція
2. Семінарі: соціолоrічний, соці-

- '1 яльно-nолітпчний,
З.

Бібліотека

nраці,

соціялізму,

теоретичної

журналізму,

Драгоманова і

инш:ї..

соціології.

;Український Інстіrтут Громадознавства в Празі. СУСПТlfЬСТ:іЗО. · за· редак--:

1925. Стор. З -Хроніка.;.
~Е~~~!~~~ Організація Українського Інституту Громадознавства в
Празі nочалась 1 - го листоладу 1924 року.

цією М.Шаловала.

Книжка І-ІІ.

Прага

~-~-~-~-2-~--~~-8~-~!~E~-1~_!g~!~!~g2~-~~~~~~-2~ц~~~~E~-!~~~E~~!~~~
Масарикове

До

Ооціолоrічне Товариство

лоаирення соціолоrічного

в Празі.

знання і

з'явилася організація Масарикового

nолегшення сусnільних студій

Соціолоrічного Товариства.

Організатором товариства буи цілий ряд чеських учених і громадсь
ких діячів, як лроф.др. Фоустка, Д-р Халуnний - автор великого курсу

соціолоrії, лро0. д-р Блага,
nарламенту лро@.
і инші.

Установчі
ні

д-р І.Мацек,

nокійний nроф. д-р 1рубер,
редактор

соціолоrічного

збори товариства відбулися

соціолоrічного

семінару філософського

12

січня

1925

факультету в

nосол до

огляду л.

р.

Жалуд

в nомешкан

nрисутности

та

кож і чу~их гостейt в числі котрих були від Українців л.директор Ук
раїнеького Інституту Громадознавства М.Шаловал, секретар Інституту

-

та инші. Збори відчинив nроф. Фоустка, обраний на їх голову, а д-р
Ульріх був обраний за секретаря їх.
Були nеречитані nривітання від неnрисутніх. З nривітанням від Укр.
Інстит. Гром.
вис·rулив його директор М. Шаловал, котрий лідкреслив

особливе значіння соціолоrії для народів загрожених в самому свойому
існуванню.... І Чеське
Соціолоrі чне Товариство і Украj~нсьrшй Інсти
тут Громадознавства являються новими організаціями у своїх народів,
і з тим більшою радістю
Українцям доводиться вітати Това]_)иство і

11

елодіватися

на

сnівnрацю.

Винесена лодяка Панові Президентові Ресnубліки ТІІасарИІ{ОВі

за доз

віл назвати товариство
його іменем і nостановлено nрохати ~ого доз
волу перевидати його "Rukovёt Sociologieтr.
;сусnільство. Прага 1925. Том І-ІІ. Стор. 155-156.;

Збори: Українського Громадського Комітету. КонQ)ЛіІ{Т виник весною
і nотроху наростало взаїмне нерозуміння. Річ в тім, що у нас було ду
же багато роботи. Орrанізація росла дуже швидко. У величезній орrані
заційній роботі завжди заложена можливість дрібних сутичок, які nотім
розростаю'rься в конфлікти багатьох людей між собою. Так було і в нас.
Конфлікт отався. Моє становище об'єктивно було ва,:ске тим, що я, буду
чи на чолі орrанізації, не мав права бути nасивним, 11 вичикувати",

"умивати руки",

ставати

"осторонь",

акцію, подію переживати активно.
Тим, хто думає, що нема нічого

міr сказати
р.,

отверто:

це

найтяжча

а навпаки:
лекшого,

як

мусів

ко;:сну справу,

'rстояти на чолі",

я-б

з усіх nраць.

Кон0лікт протікав в доволі nарляментарних формах в зимі 1 924-25
але він ускладнився, на жаль, новими обставинами: в оnозиції ви-

- 3 явились люде, що стали в недвозначний звязок з 11 совітськими'' елемен
тами, а nоскільки оnозиція не одмежувалась від тих людей, то бороть
ба nриняла інтензивний - в суті річи nолітичний харо. Іtтер. Пізніше
виявилось, що більшість оnозиції не мала нічого сnільного з "смено
веховством", але вже було nізно: боротьба двох tpyn стала широко ві
домою навіть в чешських колах, які nідтримували УГІ<, і ці кола nочу
вали оебе ніяково. - Хоч УГК вже майже закінчив свою nрацю і хоч йо
му треба було натурально скінчити свою діяльність, але ко~флікт nри
скорив ліквідацію УГК, чого nочали вимагати і чеські кола.

Мені
т.,

nроти

було

особливо nрикро те,

котрих ми

нічого

не мали

що в опозиції

сnинились де-які т.

і

з

розходження

якиrАи

було · лише

продуктом орrанізаційної інерції. Одначе, нічого не зробиш. М.Шаnовал.
;ВІЛЬНА СПІЛКА. Неnеріодичний орrан Української Партії Соціяліс
тів-Революціонерів. ·Збірник 3. рр .1927-1929. Прага-Львів. Стор .123j.

~-E-~-П-2-~-~---~~-~~-~!~-§~-2~Y~12~2~-~E~~~~-:Q!~E~-~-g~~~-~~E~~~~"·
М.Шаповал - · ОТАРА І НОВА УКРАЇНА. Листи в Америку. Видання Українсь

кої Громади, Ню Йорк

1925. Стор. 32.
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1. Проф~Ф~Якименко- ПРАКТИЧНИЙ КУРС НАУКИ ГАРМОНІЇ в 2-х частинах.
Підручник для шкіл ріжних тиnів. 3 задачником. УГВФ.Прага 1925.
Стор; 132.
2. Про() • . Н.Чайківський - Алгебра. Курс середньої школи і для самонав
чання. Книга І. Стор. ХІІ + 452. УГВФ. Прага 1925.
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7

липня

1925

р. минуло рівно чотирі роки існування й діяльности Укра

їнського Громадського Комітету в ЧСР.
ініціятиви кількох членів У.Г.К. у вечері того дня в nомешкан
ні "Української Хати" відбулись інтимні товариські сходин11 частини
членів У.г.к., в яких взяли участь також і члени Уnрави У,Г.К.: м.ю.
Шаnовал, Н.Я,Григоріїв, М.М.Галаган.
Тисячі Українських емігрантів, якими заоnікувався У.Г.К., ство
рення огнищ Української культури: Української Господарської Академії,

3

Українського Педагогич ного

Інстит·уту ім.

М.Драгоманова,

Матуральних

Курсів та Реальної Гімназії, заложення Селянської Сnілки для культур
ної роботи серед трудових мас української еміграції з низкою фахових
курсів, організація Українського Громадського Видавничого Фонду, nід

тримування ріжних українських культурних установ і організацій,

як

мистецька студія, музичне товариство, nублічна бібліотека, національ 
ний архив-музей, організація науково-дослідницької установи - Україне
ського Інституту Громадознавства - все це є найкращим доказом систе
матичности й серйозної nродуманости nраці з боку керівників У.Г.К.
Такі, загально кажучи, nідсумки зроблено й у щирих дружніх nро
мовах учасників товариських сходин членів У.Г.К. n четверту річницю
його існування та діяльности.;"Нова Уираїна" Праrа, 2-3,1925.Ст.164;.

--- 4 -
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Гляди: "Нова Україна" -Прага, чис. 2-3, 1925, Стор. 164.
"Нова Україна" - Прага, чис. 4-6, 1925, Стор. 150. .
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Мо о ко .:в с ь к і
лічитися в

о сл и.

n

В серnні місяці Прибув до Ч.С.Р.

Карлових Варах ;Карлсбад;

стину цього
Української

n.С.Мазу:ренко;

однак

більшу ча

"курсу" nровів у Празі, Подєбрадах та инших скупченнях
еміграції і не в лазнях, а в намовах знайомих і незнайо

мих nомітніщих громадсько-nолітичних українських діячів nовертатися
до дому, nроnонуючи де-кому навіть кращі nосади.
Вже за скільки місяців до nриїзду n.Мазуренка мали ни відомости
наміри Соввлади та
її клоnоти з еміграцієІJ.
Проnаганда ttсмєновєховства" в широких колах еміграції Dиявилась

npo

npo

шкідливою, бо селяне й робЕтники, що nоnали на еміграцію, як вояки
ріжних антибольшевицьких армій, nовертають до дому в свої села, ху
тори й заводи, стають наМнебезnечнішими nролагаторами а~тибольшеви
цького ладу,

як живі

визнано доцільнішим

свідки

вигід демократичного ладу Європи.

"обезглавіть еміграцію'',

тобто:

Тому

nереианить тіль

ки nомітніщих nолітичних діячів на nевні nосади nід безnосередній
догляд з nерсnективою nустить їх nоволі шляхом Савінкова
Без

nровідників•

/+/•

моnляв,

еміграційна маса росnорошиться і втратить

своє

3

nолітичне значіння.
цією метою Соввлада рішила вислати за кордон
кількох своїх таємних nосланців, як до московської тан: і до україн

ської еміграції. Серед них оnинився й n.С.Мазуренко.
Чи зна~ він npo всі інтенції соввлади, чи тілью1 де-які,

· не

відомо. Фа.кт,

що

n.

-

нам

Мазуренко nриїздив і нам'овляв, БуD навіть у

де-яких членів нашої редакції, заnевняв що "українізація йде всерь
оз", бо большевики, викликавши цього духа не nетані загнать його на
зад; що надходить пора "розділу сnадщини" і комуністи . екстенним nо
рядком nерефарбовуються в захистні кольори, щоб хоч що небудь вряту
вати; заnрошував до участи в nравлінні одного з "кооnератюзних" бан

ків,
і

який мав би nід гарантії соввлади nозичити грошей за кордоном

т.д.

.

Приходив навіть з свідком n.Дятловим, який, кленучиqь М~рксом і
Енгельсом, доводив міць соввлади й заnрошув~в іти їй на nоміч. Однак
." обидва одержали

вказіІJки

на

nоріг

і

з

тим

nоїхали

на

совєтські

хуторі.

Після тоrо n.Ан.Приходько й инчі nосіnаки соввлади загаласували
на всі щелеnи лайкою на адресу еміграції і нашо~о видання з окрема.
Розуміється, злість їх бере.
Дурно тільки nриїздили й не обдурили.
Щож теnер nан скаже?

;"Нова УІ{раїна"-Прага,

чис.

4-6.1925.

Стор.143-1LІ4.;
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Заходами б.голоDи У.Г.К. М.Ю.Шаnовала здобуто 22 стипендії по 400 кч.
для учнів УІ<ра.їнської Реальної Гімназії в Празі, і 30 стиnендій no
550 кч. для студентів Педагогичного Інституту в Празі.

;"Нова Україна''-Прага,

j+j

чис.

- 5 4-б; 1925.

Стор.

Нові стиnендії[.

157.

н к о в
Борис, рос. nолітичний діяч і nисьменник j18791925/• Член боєвої орГанізації соц.рев. nарті~, учасник терорио
тичних замахів, 1917 р. військовий міністр; вернуnся з еміrрації,
загинув у тюрмі в Моеюзі ;від ЧеКа;. jУЗЕ, Том ІІІ. Ст. з;.
О а в і

П-~-~-П_Q_r_! __ 1Q~-~~-~!~-1~~-g§~~!~1~gz~ __ 2Q:~~!!~-~E~-~~[~E~~~
ю D і л е й

Д-ра

в.

r

і р с и.

28.ХІ. Д-ра в.

fipcy

nривітали

3

nятидесятиліттям численні делегації від ріжноманітних еміграційних
організацій В Ч.С.Р.
Від імени Укр.Інституту Громадознавства, Укр.Педаrоrічного Інститу
ту, Укр.реальної rімназії та Укр. ГромадоськоГо Видавничого Фонду
nривітала деJ,Іегація в складі м.шаnовала, Н.Григоріїва, м.галагана, І.
Мірного та Є.Вирового, nричім Укр.Гром.Вид.Фонд nередав ювилятові nо
вне видання творів Т.Шевченка, а Пед.Інститут та реальна rімназія
nривітні

адреси.

Відnовідаючи на nривітання, Др.В.Гірса nідкреслив особливе задово
лення

Ч. С .Р.

з

тієї

•ви,

культурної

мовляв,

трохи раніш.

nраці,

яку nровадить українська

nереживаєте ті часи відродження,

Українська

еміграція

творить для свого

еІІrіграція

в

ю<і ми nережили
народу те,

що

для чехіn зробили "будителі";Палацький і инші;. Мені радісно бачить,
що серед української еміграції є люди, які розуміють свій історичний
обовязок nеред народом і віддають на виконання його всі свої сили. Я
щасливий, що міг вам nомогти в цьому великому ділі. В добрі й лихі
години я

не

nереставав~ і

не

nерестану

бути

nриятелем УІ<раїни.

що укр~їнський народ досягне nоставлених ним цілей.

Вірю,

Нехай живе

Україна,..

Від громади студентів Укр.Педаr.Інституту Д-ра в.Гірсу nривітала
делегація

в

складі

n.n.

О.Бабія,

М.Обідного

і

я,огородника,

яка

nода

ла йому nривітальну адресу від студенстJJа Педаr.Інституту. Відnовіда
ючи ювиляр між иншим сказав: "Я надаю в еличезного значіння вашому Ін
ститутоnі і тій ролі, яку ви, no З \ кінченні Інституту, Dідограєте у
відроДі:сенні свого краю. Україна nотребує багато людей з (~ю..хоrзою осві
тою і nевні галузі заnовните ви. Мусите докласти всіх старань, щоби
з найбільшим заnасом знання nоDернутися до-дому і наі1· 1qюще nрислужи
тися для

добробуту свого

народу.

rічного Інституту успіху в

Бажаю

їх роботі

і

студентам Українс~кого

Педаrо

щиро дякую

мені

за склсщені

nривітання".

Від Укр .Університета в Празі nривітала делегація D сrшаді ректора

nроф.О.~олеси та nроф.Артимовича.
Від т-ва Кубанців nривітала делегація

Макаренка,

.
в

складі

проф.Ф.Щербини

та п.

.ш-еа піднесла юDилятоnі ілюстроване видання t'Гайдамаків"

-

Т.Шеnчеш<а.

Українська Господарська Академія в Подєбрадах урядила D сей день
святочне зібрання, на якому доц .І .БочкоDський прочитаn доІшад про ді

яльність Д-ра в.Гірси та її значіння для розвитку української куль
тури.

j"Hona

Гляди:

УІ<раїна"- Прага,

чис.

7-8,1925.

М.ШаnоDал- Приятель української

Н.Григоріїn

-

Д-р В. Г і р с а.

3

-

Стор.142.;.

культури.

нагоди 50-ліття.

j 11 Н.У.",7-8.ст.1;

Др. Вацлав Осипо в ич 1ірса народився 28.ХІ. р.1375 D :м. Шеnет-)тн;::;

- б на Волині продині чеських колоністі в . r'імназію та у~іперситет скін
чив у Празі,
дпа роки

де р.

1904

виконуїJав

добуп диnлом доктора медицини.

лікарську nрактику

но.

Після цього

клініках лразьІ\ого

медично

го факультету, а також лівроку військоDу 9бовязкопу слу;:~бу 1 як сані
тарний :::сорунжий:. Р .1910 ловернуп на Україну, де лра.цюпа.п як асистент
хірурrічної клініки nри Киїпському уніперситеті, nізніПше запідуnав
лікарнею

І\нязя Лоnухіна-Демідопа та хірурrічним

nіддіЛОl.і Кирилівської

лікарні D Киїnі, де здобув широкі симnатії й noDaгy громадянства,
писОІ(ОrуJ.!анна людина, та nризнання фаховціn, як пи ::значний хірург~

як

Вихоuаний nід безnосереднім вnливом гуманістичних ідей nроф.Т.Ма

сарюш, д-р
а і

:r'ipca,

гро надоької

дивився на свій фах, як на засіб не лише nрожиття,

служби,

nолегшення людських страждань

взагалі.

Пеnний день на тиждень був у нього зарезервоп~ний для немаючих,
яких nін лічив безплатно, ломимо того що й кожного дня лриймаn бага
то таких, од яких міг рдержати D подяку лише добре
свої кошти купуnаn пін і ліки для своїх пацієнтів.

Д-р~

:r'ipcy

як найкраще

1

3

Не раз

на

зн~ла вся чеська колонія на Україні та й ~ін її знав,

бо,

національним,

слопо.

об 'їзжаючи хорих,

госnодарським і

ці капився їх життям гро r.tад ським,

т.д.

nочатку nійни р .• 19І4- др.В.О.:r'ірса взяв жиnу участь

Чехослоnа

n

цькому заІ-с ордонному реnолюційному русі, як
член :Киїnського Чехосло
nацькоr'О· І\омітету, nрацюnап no орrанізації чеських дру;:шн, а також
як спеція:ліст xipypr n ріжних київських військопих лікарню:: .

В лікарні де nрацював, д-р

:r'ipca.

урядив окреми й відділ для ранених

чеських вояків, яких збірав з ріжних місць.
Разом з тим брав найактиnніщу участь n орг~нізо.ціях чеських nідді
лів, пказуючи на те, що доля чеської сnрави залеш1ть під них, Чехів,

які nеребувають nо-за межами Чехословаччини,
ротьбі,

від їх жертв ради

Чеський визnольний рух

їх уч а. стп в

збройній бо

неї.

n

Росії й н~ Україні

в часі с п ітової війни,

як відомо, розбиDся орrанізаційно на три течії: nетербурзьку, москов
ську й киїпську ;кожен осередок хотів пести nровід;, а nолітично на дnі: консерпатипну, яка уявляла визполену Чехію коро л іпстпом, з
руським царем

на

чеському короліпському троні,

стреміла до стпорення вільної,
кої реслубліюt.

Перша

і

деz.юкратичну,

нікому неnідлеглої,

гуртувалася

самості й ної

навколо д-ра К.Н::рамархса,

яка

чесь

-

друга

лроф.Т.Иаса.р:ика. Між тою й другою течією існували nереходопі nідтин
ки. В Росії й на Україні більшість nропідників чесьІ<ої політики нале 
жала до кансерnатиn ної течії, реnрезентантом якої на УІ-<раїні бу::з го
лова КиїDського

Чехослопацького

Комітету n.Вондрак ;пла.сник

готелю

"Прага"/• Репрезентантом ресnублікансЬка-демократичної постуnової

меншости був Др.В.1ірса.

Полонені чехи й словаки принесли з

nід іх вплипом

стала міцніти

.

собою "дух рідної зсшлі'',

і

течія реслублік а нсько-демоІ~а.тична,

яка

швидко уnійшл~ в безnосередній зDязок з nро ф .Т. Ма сариком. Приїзд до
Росії nосла І ;,Дюриха, що виїха в з Чехії з · улоnно::за::с енням від Д-ра

Крамаржа та. А.Швегли,
nольний рух в Росії

на деякий час вніс дезорrаніза.цію в ч~ський nиз

й на Укра.їні та скріпив консервативну течію

Дюрих, хоча й лqбуnав nеред тим р Парижі,

..

І.

лрацюв<:..в де-~киШ ча с з про

Т.Масариком, Др.Е.Бенешом та Др.Штефаником, був обр а.нии навіть засту
nником голоnи Чеської Народньої Ради в Парижі, голопою якої був Т.

Ма сарик, однак, nрибувши до Росії,
кансерпатиn ної nолі тики,

nовернувся до старої русо q)ільсько і

наміченої ще

раніш Др. Кра м а:р ):: ем,

і

вис'Туnиn

- 7 nроти чеськоУ реслублікансько-демократичноУ течіУ,

n

тіu числі

й nро

ти т.масо.рика.

Однак реnолюцін і актиnне nтручання чехословацького nійська, opraнiзonatzoro на УкраУні та полонених n справи чехослоnацької колоніУ n
Росії поклало край діяльности Дюриха. Чехословацьке nійсько, що сто
яло на Україні

оповістило

Чехію республікою,

а т.масарика її

диктато

ром.

3'Узд усіх чехословацьких орrанізацій,

що nідбупся

n

23

Киїnі

кві

тня р.І91? nід головуnанням Д-ра в.!ірси створив nідділ Чехословаць

кої Народньої Ради в РосіУ із 30 осіб, який і став вести далі nоліти
ку по nказіnках НародньоУ Ради n Париж~. Поnередній "Союз Чехослова
цьких Тоnаристn" оnовіщено краєвим органом, голо~ою якоrо замісць п.

Бондр ака обрано Д-ра

B.r'ipcy.

Разом з тим Д-ра в.:lірсу обрано й у пре-

зидію Відділу Ч.-Сл.Н.Ради.
Консервативні чеські елементи де-який час ще

nроявляли себе учас
"Славянское Единеніе' 1 , корніло:uському по

тю в реакційному товаристві
nстанн~ і

т.и.,

однак ресnубліканська-демократична ~ечія

nід

проnодом

Д-ра В.:lірси та. инчих однодумціn проф. Т .Масарика jB . ~1акса, Ю .Клецан
да/ uиразно

nід

цеві nолітичні

них одr.~ежуnалась

справи

за

і

заняла

скріnлення

позицію

невтручання

в

власної сили,

пере:uеденнЯ

своєї

міс

nолітиюІ.

Др .В ~r'ipca підтримуваn найближчі стосунки з nро0есором Т .Масариком~

Коли той nриїхав на УкраУну,

д-ра lірси і nереховувся
nикіn

на

то,

буваючи в КиУnі,

часто сnинявся у

нього навіть nід час nершої наnали больше

n

І\иУn.

Др.В~r'ірса був на Україні репрезентантом nолітики про0.Т.Масарика

•

його бли:чим сnівробітником.
ВиУз::~аючи з України, проф.Т.:Масарик доручив д -rюnі

зти чехословацьке nійсько
сію, Оибір, Вл~дивосток.

з

України до Франції

через

.
B.r'ipci

переnе

Європейську Ро

Р.1918 Др.В.r'ірса, виконуючи це доручення, nиїхаn з УкраУни.
Однак ускладнення відносин

чехослqnацьким

військом

в

з

большевиками затримало його разом

Сибіру,

де

він npaцюnan,

ділу Ч.-Сл.Н.Ради.
В t<інці 1918 йому все ж таки пощастило

як

з

заступник Від

здійснити переїзд

значноУ

частини війська до Владивостоку. Там Др.В.r'ірса стnорип з nрисутніх
членіD Від. Ч. -Сл.Н.Ради
ньої rpynи чсл.війська,

зана nід Заходу.

окрему колегію, яш старалася про потреби сід
що наслідком конфлікту з соnєтами була відрі

Та колегія боронила інтереси війська перед місцеnи

ми урядами ;установами; і заступниками чужих дер~саn, тоб-то: як n
консульському зібранні у Владивостоці, так і n зібранню дипломатичних
заступникіn союзників. В наслідок nиключних умоnин було вирішено оку

пуnати чехословацькими nійськами Владиnосток і переnести дальші nійс
коnі

аz-щії

·з

метою

злуки

з

західною

групою.

Після

досягнення

злуки

nійсьr<а ·Др .r'ipca буn обраний військовим з'їздом в Оr.r ську зноn;у- членом
В.Ч.С.Н.Ради

та іменоnаний

заступником В.Ч.С.Н.Ради у Владивостоці.

Після ліквідації В.Ч.С.Н.Ради Др.r'ірса іменований був через мініс

тра nійоькових справ Ч.С.Р. ген. Штефаніка 3аступником Чсл.влади у
Владивос~оці і н:1 цій посаді буn аж до с :;_, ог ~· приз на. чення nавневажним
nослом

r'ipca

Ч. С . Р.

n

Росії

в

листопаді

р

.191 У.

Пос<:tдJ.~ посла D Росії

залишиn тільки після nовної евакуаціі чел.

зnідки й со.м

nиїхаn

з

r'рант ІІ" в серпні р.

XXXV репатріяційним
1920.

Др.

війська з Росії,

трз.нспор·гохл: "Прс:1идент

- 8 По nриїздj.

Ч .с .Р.

D

n

наслідок n ер ео бтяжености Іді ні стра. За.к. Cnpan

Д-ра Е.Бенеша., Др .в .r'ipca nризна ч е ни й буn уnо n ноnш:~еним міністром
для організації

nедення

cnpan,

nнутрішньої

чений буu nослом у
неможлиnість

служби Міністерст :u а З а кордон:них Спраn

але . не nстиг

Bapmany,

замінити його

кимсь инчим

n

виї~ати туди,

•

бо nияnилесь

Мін.Зак.С пр а.n. Р.1922

в.r'ірса, як заступник Чехословацької nлади браn участь
конфере І;ІЦії

та

що стосуються Сходу Євроnи. Р.1921 Др .В.r'ірса призна

.

n

Др.

J:~енеnській

Др.в.rірса організуnаn і керує доnомогою культурні ~ nраці nсій емі 
грації, яка перебуває в Ч.С.Р., n тім числі й укр а їнській.
В сnоїм nідношенню до емігранті n nін nияnиn надз n ича й ну гуманність
не

тільки

n

·nеликих культурних діл ах ,

кий еміrрант має

а й

n

буден них стосунках:

nся

змогу особисто nрийти до д-ра В.Гірои і nикласти йо 

му nci оnої ::салі й одержати nідтримку n тій чи инчіІі · lf.юрмі. Розl.JИТОК
всієї культурної nраці української еміграції в ч.с.Р. на И більше заn

дячує Д-ру в.r'ірсі, який nостаnиnся до неї не лише з nоnною свідоміс
тю держаnного мужа, а й з гарячою симnатією щирого nрихильника nриг
нічених народіn. j"Hona Україна", чис. 7-8,1925. Отор. 126-129/·

ц-~-~-n.Q_r_!
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Міжнарод ня Кон 0 еренція соціялістично-реnолюційних nартій.

1925

р.

n

Парижі

nідбулась міжнародня

конференція

27-ЗО.ХІІ.

соціялістично-ре

nолюці й ниz nартій, які не належуть ані до ІІ . ані до ІІІ Інтер ~ аціон.
До Міжнароднього Бюра цих nартій uходять nредста n ники:
1 • Італі й сьІtої соціялістичної nартії-максималістіn. Орган "Аnанті".

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8•

9.

Німецька незалежна соціял-демократична партія.
Французький союз соціялістіn-комуністів.
Норnсзька робітнича nартія.
Партія r.юскоnських ліnих соціялісті u -реnолюціонеріn

Жидіnський "Бунд" з Польщі.
УкраїнсЬІ\а

nартія

максим~л~с-

/т1.n,

соціялісті n -ре в олюціонеріn.

Партія білоруських соціялісті n -революціонеріn.
Партія литоDських реnолюційних народників.

Кон~}еренцію одкриn голоnа французької nартії,

ціялізму і

і

синдиІ<алізму т .Поль Люї,

nідомий історик со

nриnітальною nромо:сою. Далі

:u ис

туn али з nр огршл о n ими nривітаннями Артур Велля-Італі, Ліб:r:tнсхт-Німеll
ччина, Шта.йнберr

..

Москоnщина,

Гакон

Меєр

-

Hopneriя і М. Ш аnоnал

-

Україна.

Склад Оекретаріяту: генер альним секретарем А.Балаба.ноnа-Італія,
членами: ·. Поль Люї і Летранж - Франція, С з.льnі - Іта.лія; Гакон Меєр
Норnегія.

Місцем осідку Бюро

nизначено

Париж.

В принятих резолюціях nизначене неrатиrзне nідношення до ІІІ Інтернаціоналу і до большеnицьких методіn.
.
Осноnною ідеєю конференції було не змагатись до створення не n ого
інтернаціоналу, щоб цим не сnричинюnати заколоту n рядах мі и народньо
го соціялізму, а наnnаки: змагатись з ~ обєднання - nолітичне і nрофе
сійне -, Dсього міжнароднього соціялізму, як він розn иn аn ся до світЬ
Dої nійни. j"Hono. Укр:з.їна", ч. 1-2,1926. Ст· ор. 1 62j.

- 9Укра.Хнський - Комітет в Празі.

13

лютого ц.р

• .в

Празі під головуванням

дире~ора Інетитуту Громадознавства відбулися установчі збори Украї
нськоrо Комітету; на якому був _ відчитаний та одноголосно принятий
статУ'r комітету.
_
.
•

До складу Комітету увійшли: М.Ю.Шаповл, М.М,Галаган, Н.Я.Григо

ріїв, ·. про@.О. О .Ейхельман, др .с .М.Лі тов, к. К.Ц;У:р~:tанів, др .М.І .Мандри
- ка, · Г,А. Чсрнухо., С ~П.Горський, Є .С .Биро вий, Ф.М,Qтешх-tо, _ І'.І.С .Курах,
П.Л.~[ш<аренко, П.О.Плохий, проф. С.Ф.Русо:щ:t, С.Н.Допrаль, М.А.Поnсуй

.

.

-Шапка та . инші.

Збори обрали . Управу Комітету в складі:

Ге>;ріїD:

члени уnрави

-

др .с .м~Літова

.

r9notи управи · - Н.Я.Гри

та : . К.К.Цурканіва,

:

.... Збори

доручили Управі nодбати про організацію ·"Союз.у Укрр.ї1-t'ських
·. Орга.нізtщій" D ЧСР для координації справи за.хис·ту ма.те:g:Lяльног.о,

· купьтурноrо й правного становища української еміграції •. ' ... '
/J'Нова Україна"

п-~-~-~-Q_r_!

. ·16

чис.1-2',

Стор.

-1 -926.

164j.
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лютого ц •Р.

в nомешканні Інституту Громадознав-ст па відбулася заз

далегідна взаємно-інформаційна нарада nредстаn·:нИків у;кра.їнс:ьких орга-

. нізаціі4

в ЧСР ОІЩИКЩіа no ініціятиві Інституту Грош:щознrівства, Ви
давничо. rо Фонду і УІ:tРаЇнського Комітету; н~ нар'аді' були зо.стуnлені:

Інститут Громадознавства - - М.Шаn~вал і · nроф.О:ЕИхельм;з.~; - Український
Видав-ничий Фонд

-

М.Галаган і, Є.Вировий, - Українськи,й -_,F{O~fliтeт

·-

Н.Гри

горіїn і ·др.Літоn, Українсь~а- Реальна Гімназіf{ - ·nроф.:і(р.Яр~нла і n.
Хлюр, ЦЕСУО - n,В6лохів і л. :Бойків, Кубанська· Грома.да - · rt.-К.Плохий,

Жіноча . Національна Рада- nроф.С.Русова,

.

··ю·з - · п·,к.Цурканів,
нуха

Військово-ДемоКрати·чнИй Со-

за редакцію "HoDa Українаі'

Ректор Українського

.

Університету проф.

-~др · Мандрик~ і Г.Чер-

-.

.

.

Д-р _О,НолGса і Дире· ктор Пе-

дагогічного Інституту nроф.Л.БілецькИй листовно_ повідомили, ЩО вони
не моrлw прибути череЗ те, що - тільки напередодні вnечері дістали зал
рошення і не в'стиr,ли ще засягнутИ -оrіінії ві:;Цnрn_ідних органів.
Всі nрисутні одноrолос~о

висловились в

засаді - за·~ _ необхідність ство

рення Союзу Українських Орrанізацій в_.' ЧСР для координації своєї npo.. ці в напрямі забезnечення nравних, ~а.тgріяльних і - ~.оральних інтересі :іJ
української

еміграції.

· .,

-,

·

-

,

- ·- · ·

Необхідність координації nраці .укр ,~ ~ орrані~ацій _всіна· nрисутніми
nризнана просто імnеративно.

Треба nобажати,

.

·

щоб ця сnрава вдалась,

тяжкі ісnити. /'Нова Україна/'; чи~ .• .

.

.

~-:_

бо- nel?e~ еміrрацією стоять

1_-2 ~ 1926 ~ . Qтор. ·'163j..

ПРИ Л О ГА
14. До ст. · 21 · .19,_ІІ.192б.· ' Об'єднаннЯ соціялістів ...
----~~~-------~-~-----------------~--------7---~-~~~-------~------

Українаька Соціялістично-Радикальна П~ртія.

14 лютого 1·926 р. відбув

ся у Львові сnі.льний 3' їзд Українс,ької' Радикал-ьної Партії і Українсь
кої Партії Соціялістів-Революціонерів, що істнують та ведуть свою ді

яльнj,_сть ·. на. українських Землях ·з~;нятих · Польщею. ·
У.Р,П, і У.п.с.-Р. ствердивши в Довшій n~тійній ро~оті згідність
свого світо~ляду й однаковість сnоїх завдань рішили злитись
nолітичну організацію українських nрацюючих мас під назво10:

D єдину

- 10 -

..

· .'

'~Українська Соціялістично-Радикальне. Партія"
З тією метою відбувся у Львові 14 . лютого

~'Х~д, н~ який nрибуло

112

- УС-РП.
1926 р. сnільн~й

nарт~иний

дел~гатів обох nартійних оргqнtзацій,

що

..застуng,ли 3540 дійсних членів УРП і УПСР. · В числі делегатів . було:
. ~еrіян _65" робітників 4, учи·те_лів б, nросвітянсsких nрацьо~ників 4,
. ко.оnера,торів · 8,- nриватних слУ'лсбовиків 5, nисьменників і і::урналістів
, 4, вільних занять ;nравники, лікарі, техніки і т.n.; 16. ~оли брати
лід увагу делегатів селян,

то це в . nершій мірі nредетаnники зоргані

зованого в . лартії мало-з~мельного та безземельного селянства.
Винісши постанову лро

в

злиття обох nартійних органірацій УПР і УПСР,

єдину ІtУкраїноьку Соціядістично-Радикальну Партіюtt

3 'їзд

заnроnоновану редакційною комісією nартійну nрограму.

приняв

·

По nриняттю організаційного статуту вибрано Головну Уnраву і Сек
ретарія~ Парт~ї. Головою Уnрави обрано т.Д-ра Льва Бачинськоrо, міс
тоголовою 'r. т. Оемена Жука та Д-ра Івана Макуха; головою с·екретаріяту т. Осиnа Навроцькоrо.
. .
.. На nрИкінці З ) їзду на салі явилась nольська nоліДіЯ і розв~зала
. 3 '.їзд, хоч вимоги закона що до зборів , були вловні ВИІ(Онані, як ств ер

. Див . сам nоліційний комісар. Це саме ловторилося вечером в . nомешканні
· лартіl;, де засідала nартійна Головна · .Рада. Поліція зажада~а · ч.пенів
: . ~арті~ної Уnрави, не мотивуюча .цього нічим, : щоб вони вийшли з nомеш. .· кання. Коли nриоутні заявили, що з.о свого ломешкания не вийдуть навіть
· ·nер·ед .оилою, комісар nоліції ' за.~~ив, що залишиться nрісутнім на нараДах.
..
.
. ХараJ(Теристично, що така nрактика стосується тільt<и до . у~р~нських
· · с'оціялістичних -nартій. Пол'Ьсркі nарт і У відбувають свої наради . вільно.
- .
Рівнрчаано зо зїздом українських соціяліатів-радикалів відбувався
. ~у Львові зїзд сіоніетичних організацій зовсім вільно й без nерешкод.
Ця неоц~акова мірка доказує. ,

дві катеrоріїt

nравних і

що nольська влада nоділила громадян

безnравних.

j"Нова . Україна••, 1926: чис.

1-2,

·· на

·

ст.163 і чис. З~, · о:.-) . ~14?·/~
.. ·..

\

М.Шаnовал - Паu•яти Товариша JСкороченоm.
с.- . . ,
nоховали ми в землю навіки.-товапишарія Дараrана..
.
На чорну 'rPYRY його, вкриту вінками .:3 червQ-ними :t · .оинь·о-і~овтйми
. стьожками nадав

20

березня лаnатий сніг~

·

Густо летів сніr, nадав і танув.
Багато вигнанців з України стояло навколо ро.;;рит. ої ~оrил;и,_..що ос.ь
ось

забере

од

нас тлінні

останки Товариша.

Поета, козака-революціонера,
люції, Соціялізму.

соціяліст~,

· - ·
ентузіяота УкраrнИ. ~ево-

·

Всім думалось: його . доля- симвоп нащої.

. ні

Тому і~ЛИВО лунав nохоронний сnів, особливо щиро лунали лрощаль
nромови, і накочув~л~сь сльозИ на очі. Останцім було n:Р·ощальие
.

слово Йоrо бойового То~ариша, який nоnрощавсЯ з ··НИМ бойовю:t· окликом-

Слухай І ·
,·
·
.
· ··
Про сот~ика українс· ькоrо війська Дарагана хай розловідять його то
вариші no еброї. Олово за товаришами ло зброї.
Я вnерше nобачив товариша Дарагана вuітку року
двома ще

колеt'ами nрибув

1922,

3 Кв.лішськоrо табору до Праrи.

коли він
Виходячи

з

3

- 11 nомешка н ня Українського

Громадського

Комітету вї:~е

надвечір,

я:

побачив

внизу в коридорі 9 біля входу з вулиці, трьох засмалених подорожніх
людей, що звернулись до мене з запитом, як їм попасти до У .·г .к. Вони
назвали мені свої пріз~ища~ і ~разу я згадав, що це ті трй українці,
що були nеред кільк.ома· днями · затримані чеською адміністрацією при пе

реході ~ кордону без · до~волу. !м було · дозволено з арешту повідомити
У.г.к
котрий телеграфним шляхом зробив . необхідні заходиt і мандрів-

••

ники бз:хаrополучно приї.хали до Праги
В У .г К. вже не було урядування,

npo

•

nриміщення їх на станиці

4

•

і

• ·

я

·" б.ез

реrіст.рації"

дав

·

наказ

.•••••.•..••................................. ·.•..•...•. . .....

Передо мною стояло'троє старшин українського. війс:ька,
за дротю.ш, морально розпорошеного,
ками на роздоріжжі на поталу всім.

покинутого

полоненого

політичними

провідни

І цей високий юнак, в бідній-бідній ·одежі, худий аж чорний з пала
хкотінням в очах йде в світ, як перекотиполе.
Мене увесь час на еміграції давить цей образ духовного сирітства
україноької революційної молодеж•·
'
..

- -·

Юрій Дараган був прИділений на матуральні курсИ в . Подєбрадах, бо
він не всnів

закінчити останні

класи середнЬої

школи на Україні

через

мобілізацію на світову війну.
На другий рі:к він одержав матуру і встуnйв до Українського Педаго
гічного Інституту на Літературний Відділ .
.
'
:

......

Не раз

..
................................................
......... .

потім сходилися ми і

говорили·

мені свої nоезії, які меші · подобались.

··

Україні".

ною

Свою

збірку "Сагайдак"

він дав

npo

1:1ову літературу .Він читав

ЗалюбкИ · друкуваnи їх в

·

"Новій

до друку у Видавничому Фонді.

Вес

року була гаряЧа дебата ва . заг·альни;Х зборах Фонду на тему:

1925

чи друкувати взагалі поезії у ,Фонді· чи · ні?
А якР~ ї:~е він був · щасл·ивий, коли чув промо:аи в з~хиот nоезії, коли
виявляла~ь її вели~езна со.ціяльна роля, і коли . загальні збори більші
стю nрий1mли nостанову, що Фонд може друкувати nоезії.
В осени ми на Летенській Горі над Влтавою, в nарку, ••• і розповідав перебіг

.

свого життя.

Батько українець,

у Петербурзі.

.

мати rрузинка. Жив у . Тифлісі, · nотім · в Єлисаветі,

Мріяв_ стати nоетом,

nисав вірші сnочатку російською мо-

вою і довrо "хворів на Блока".
ПОТ l)ЯОЛа його українська революція.
nерейшов в українську.

Був

·· .

·

стар·шиною російської: армії,

:·
..................................... ·.......... .,.. .............
·.. .

На Україну,

одужати,

на Україну nоривався думками і

щоб стати великим nоетом.

всім тілом.

Думав

там

Він не nідозр:і.вав t ·: що . Велики~ Пое-

том він ~:ее був цілим своїм єством.
Потім
його одвезли в санаторію~

.

·

.

. .

.

.

,

Звідти він nисав мені част,о. В. листах ма:йже не зг~дував. про хоро-

бу,

а все

про

літературу і

Він у.;•е nеред тим

був

громадсько-nолітичні · слра.ви.

чле,ном nартії укр·.

,. · . .

. ·

партії соц:,іялістів-р,евол.

Мріяв про отворення в~ли~ої , революційної пар~ії, що nід праn~ром
соціяліз І:!У внетупила б' на

·•••

борооrьбу · за оста?-'очне визволення · Укра1ни~

Не ~ir сnокійно сп6стеріrати нещирости і брехні,

і н~хабства:

.

•.

жорстоkоdти

зривався з нlг,. кидався на ЦИХ nротивників. Був. , фанати-

ком.

·"! . ..

'

.

, ...

-

- 12 На nоча-rку цьоrо року nередав через- тов.аришів,. які одвідували його
І .

в - санаторії,

nобажання,

товарише zц

березня ц.р.

10

. ві nроти великих вікон,

щоб я nриїхав

•••

Я nоїхав до

ньоrо

з

одним

Худий, аж nрозорий,

ле,;щ-в на овоєму ліжкоз яких видно . було далеко .na.GIJI O. гір і білі

хмар~, nливучі над ним. • •
·
Передав мені рукоnисну збірочку nоезій, nроха,в, . щоб я :зараз же
nеречитав nри йому вірш npo шnиталь в Щеnіорному. Я ду-J:се nохвалив
цьоrо вірша,

що

березня

'1?

.

кінчався велично~
І

нічесоже бисть!

р. Юрій Юрієвич nо.чив· віч ним с.ном, давши nеред

1926
•••

смертю заnовіти

;"Нова Україна

11

,

чис. _5-6,1926.Стор.

3~-37/:

. ·.

З ЛІТОПИСУ ДНІВ БІЖУЧИХ.

----------~-------------

Би сть тишина. . - в Шиnюр'ні ·у ·шЦJіталі
Биоть тишина та тіні
Що

від

сухот

· висть тишина

безмежної

Ми знали,
Отаман

І

вмирали

тоски

•.•

•.•

що nотай улюблений ві й ськами,

виїхав

Ми чули,

..

коза~и,

-

мовчазними

на дов ro

•• ·.

На

зав,:щи

•••

на серцях лежав могильний ка~.1 іііь

воском танули

гартовані ряди •••

І осінь йшла ••• : і nлакала безрадна •.•
Рік двадцять другий- мовчазний віДчай •••
В таборі мряка - наче сивий . ладан
Інаnівтеnлий з сахарином чай •••
- Хто це робив? - Прига~уєш, не. зна єа
- Чи Гуня, чи Павлюк, чи Гор ді єю-\о 1\ость?
Стояв олуnлений, fрагічний ''Каліш"
Ридав · Nord - West і - - Ні. чесрже бисtь!Листоnад 1925 р.
.
. ··
.
Юрій ·. Дараган.

;нова Україна", Праrа, чис." З-4,

.

.

·. .

1.926.

.

Стор.

66.;;
.

П-~-~-п_g_r~! ___ 1§~-g~-~!~_gz~-~~!Y~!2g§~~2~~~-!~~~~~~~~~~-Q~!~~i~~
,

*

..

• ••

Союз Ук:р а ї н сьІшх Організ.ацій в ЧСР. В суботу _ З. ІУ .1926 ві-дбулася .на
рада ·· nр.едотавни:ків українських уст~н·ов і організац~~ з Праги, Подєб

рад, 'Пшібрану й Бр но, яка ухваЛила створити
нізацій в ЧСР".jСУО в ЧСР;.
17.IV. відбулися установчі

Збори СУО в

..

токола:

'·

11

06юз У~раїиськйх'Орrа

ЧСР,

н а як~х nідписано

1. За Інс~итут Громадознавства> М.Ю.Шаnовал і nро ф .О~Ейхельман.
2. 11 Укр ;Педаr. Інститут nроф.Л.Біnецьки й і др.Б.Гармашів. ·
З. "
Уh-р.Реальну Гімназію nроф. Д-р Я.Ярема · і М~УJІюр.
4-. 11 Укр •Видавничий Фонд М.Гаnаrан :t Є •.Вировий.
5. " Укр .Ко м ітет в ЧСР Н.Гриrоріїв і . К.Цуркан.
·:
б. "
Бщ:солярське Українс~ке · Об єднаннЯ nроф .с .Шелухин. ·

?.

' '
Студентську 11 Вільну . І.'ромаду" . в Піпібрамі П.Красноніо.
Празьку Українську філію Інт.ернаціональної Ради J:{інок nроф.

11

8. "
с •Русова.
.

/"Нова .

.

·Україна" .. Пра~а,

·

,.

·

чис. з-4,

... ,. , · ; · '
1.926. Стор. 1L:-9•/•

-

npo-

- 13 -

Q-~-~~-2-r.~---12~-~~-~!~-~2~-~2-Y~22~§~--~~~~~!~~-Q~~~~~-П~!~~E~~
н.rригоріїв - 3
n р и в о д у
з л о ч и н с т в а.
25.V.1926 р. в Парижі вбито С.Петлюру ніби-то за ~:~идj_вські погроми.
Нале;:шмо до тих, що багато в чому розходилися з · С .Петлюрою й од
верто боролися з його . nомилками. Однак вважаємо
виразно зазначити своє обурення й nротест проти
Над

за еві~ обов'язок
ганебного злочинства

НИІ.І .

Наша боротьба з С.Петлюрою походила зовсім · з Инших причин,
ротьба
кого

большевиків,

Шварцбартів та ріжних кол мосІ<овського

.

rромадчнства.

Ми впстуnали nроти С.Петлюри,

го діяча,

що

в

ніж бо

й жидівсь-

як nроти відnовідального українсько

останній час своєю nолітикою ;на наше щире переконан

ня, яке ~е · змінилось і
державно-національного

тепер;, об'єктивно шкодив сnраві українсЬкого
визволення. Большевицьк~ ; , московські та жидівські елеиенти ненавиділи його за те, що він nрацював, і в nерші
часи не бЕ7зусnіш:но, .nля скріnлення українського визвольного руху.
Наше противенство до С.Петлюри виникло в остаІ-ІНі часи, в звязку з
тією його політикою, яка розпорошила український·рух на окремі течії.
Большевицька 1:с, московсько-жидівська ненависть до нього виникла знач
но раніш, саме · тоді, як С.Петлюра зробив найбільше користи українсь
кій сnраві, працюючи над утворенням української визвольної армії для
збройпого захисту суверенітету українського народу.

.

Коли большевики часом і - висувають nроти С .Петлюри ті самі аргумен

_ ти, що й r.ІИ, обвинувачуючи його за умову з шля ::;: с-тською Польщею ;вар
шавський договір з Поляками 22.IV.1920 р. Уnорядчикj, то роблять це
не щиро, а з демаrоrічною лише метою, самі в ду~і радіючи тій умові,
бо вона давала їм змогу дискредитувати весь украЇІЮЬІ<ИЙ. визвольний
рух в

очах української . народньої

маси.

льську yr.roвy, · вони nромовчують про

Нарікаючи

на С.Петлюру

за

по

с в ою Риз. ьку умову з поляками.

С .Петлюра · nрацював багато й ломі тно для українсьr<ої сnрави задов
го до револІ:Jції. Та й в час революції його nраця не була звичайною.
І на ціu nолі йому належиться - безnере чн о одно з перших uісць.

Мосr~овці наr,tагаються охрестити іменем С .Петлюри DесЬ у1~раїнський
визвольний рух революційної доби, щоб звести те..юін сnособом дей рух .
до

особистої

затії ;на,

зразок

генеральських авантюр;

і

здискрециту:uа

ти. :Г..ІІи з цим боролися й 6оремся.

Уkраїнс ький рух не

особи,

народ

в · цілоt.fУ.

безперечно

до

певно

забарDлення і

Одначе

С .Петлюра

нале<.сав

а мс..си ,

тієї

'

....

незелИІ , о ї

кількости осіб, які своєю особистою вдачею і працею надазали йому
то

не

лише

неrативного

харщ<-теру ;над

чим

ми

в

свій час спинялися;, а й позитивного, до якого в nершу чергу треба
віднести виразність і твердість nозицій у збройній боротьбі, за яку
йоrо · так знеr:авиділи всі москоuці. з-а цю саму рису діяльности С .Пет

люри,, голові-rим чином, московці називають його івонем весь український
вИзвольний рух ; тоб-то: за те, за що ми його найбільше цінимо.
го

Однак і одкидаючи
визвольного руху,

рухові

навіть

в

nришивання імени С.Петлюри ' до
ми визначаємо його безперечні

останні

всього українсько
заслуги в цьому

часи.

ЛегІ~о пояснити причетність С .Петлюри до війс.ьнових ·справ, як зоn
нішнє за: ~ опленням військом в перші часи революції, в часи успішного

повстання проти Скороnадського і т.и. Але чим ' nояснити його невnинний
звязок

з

інтернованим

нього ;з цілком

військом

в

ті

зрозумілих nричин;

часи,

коли

вzе

невдоволенням?

воно

дихало

Чому nі н не

на

пішов

- 14 слідом l':І.Грушсвського, Ю.Тютюнника і
вав звязку з інтернованими вояками і

В цім ~ого найбільша велич:
вив дуМК~

про

т.и..? Чому весь чае
не йшов у І<а:носу?

в тім,

не nори

що ніколи ні разу не вия

капітуляцію nеред ворогом,

весь

час

І.tріяв лише

про

боротьбу, і тому <:сиво відчував свій обоnязок nеред тими, кого він
;навіть не сам, а разом з иншими; nокликав до боротьби за українсь
ку самостійну дер~авність.
Вірність ідеї української державности, несхильність nеред воро
гом, вір~ість товаришам по боротьбізнання С.Петлюрі навіть тоді, коли ми

шись

.

з йоrо nолітикою.
Одначе це сnрава наша,

внутр~шня,

це те, що викликало·наше при
розійшлися з нйм, не nогодив

українська,

і· не Шварцбартам

та їх оnікунам рішати її.
·
Ми знаємо, що С.Петлюру вбито не за nогроми, бо він · їх не ро
бив і не доломагав їм, а боровся з нИми. Це для всіх учасників. ук раїнеької визвольної боротьби занадто відома річ. С.Петлюру вбито,
·як одноrо з провідників українського визвольного PJr~JГ, в надії цим

сnинити той розмах,
ських сатраnів

якого він уже досягнув,

на Україні

стати

на

захист

змусившІ~ навіть москов

українізації.

Вбито

не

Шварцбартом, а тими підлими україножерами, Які зг.ховалися зо.. Шrзарц
бартову спину, настринчивши його доnуститися найганебнішого вчивку
вбиття безвладної,
Вбили: ті, хто

·.

обезброєної, беззахистної людини.
боїться назвати імя Шварцбарта в своєLІу nанстві:

н~ злодієві шапка горить.
·
·
Разон з усіма сnоїми nрихвостиями вони намагаються зганьбити С.
Петлюру, взагалі намагаються здискредитувати весь український nи~ вольний рух часів великої революції, щоб цим ослабити нсrатиnне вра
бо

жіння

своrо

злочинства.

Хараr\терно, що й те "отаманське" сміття, .за nобло.~:шивість до
якого ми нарікали на С .Петлюру, . тепер о ·бернувшись у 11 сміноnіхи",
елинить і nаскудить С .Петлюру по наказу нового· нача-льстщt та · ще й
дорікає нам за неnослідовність у віднос ч нах наших до С.Петлюри.
;див. "Нове }:\иття", "стаття" отаман:з. М .Харусй;.
·
Які б не були наші відносини до С.Петлюри - це відношення ук

раїнців до уІ-tраїнціn,
одно

сnільне

що в основі 'своїй з того й другого боку мають

стремління

ськоrо народу.

Це

до

держаnно-національного

наша сnрава;

яка т.іль·ки нас

А ЧУі:~инцям і nродажним хамам До неї
Ганебне
Уnорядчик; і

цької,

насильство інспіроване
відомо для

чоrо .,

-

відомо

ганебні

визволення укра~я

торкається.

зась.
ким ;звичайно Москвою!

статті · московської· большеви

а nодекуди й небольшевицької преси ;московської

еміграційної~

Упорядчик.;, блягузкання отаманів-перевертнів не зганблять навіть С.
Петлюри, а не то що всього укра~н.ськоrо руху. Hшзn::tr\;,r, С .Петлюра nо

лі тично DI.Iep ще р .1920 в наслідок сво. ~ ї но.щаспивої концепції, з 29.
V..1926 як один з сімволів того, що зроблено уУ.раїнс:Ьким рухом в р.р.
1918-1.920. j:rtl!oвa Україна", Прага, чис. 5-б, 1926. Сто~. 52-55·/•

Секретаріят Мі,:снароднього Бюро революційно_;соціялістичних nартій
скликав на 12-13.VІ.ц.р. в Парижі ширшу нараду для·.обговорення орга
нізаційних сnрав, а також для установлення наnряму , що до головнішо
го завдання Бюро
єдности міжнароднього соціялістачного руху.

-

- 15 На нараді присутні: Поль Люї, Є. Те.рдьє - Франція t Артур В еля й
Сальві - · Італ~я, Tapn, Гакон Меєр і Моє - Hopneriя, І.Ште й нберг
Московщи-на, М.Ш~nовал -Україна, В.Альтер- "Бундtt з Польщі, Т.Лібкнехт - Німеччина і ген. секретар Бюро А.Балабанова.
Нарада 12 і 13.VI. займалась розглядом nитання про об'єднання між
народнього

соціялістичноrо руху в

ської незале:-::ної соц.
ІІІ

партії

звязку

з

:.

недавнім вистуnом Англій

з проnозицією про пороз;у-rління між ІІ і

Інтернаціоналами.

Ознай омле.ння делегатів
гарячу дискусію,

що

з цим nроєктом викликало за собою доволі

тяглась два дні

і

закінчилась постановою:

треба

засягти· оnїнії Англійської нез .соц.rіартії, як ініціятора, а також і
взнати думку Швейцарської соц.;-дем. nартії-."
·
3 огляду на це, нараду було · nеренесено на 26-2?.VI.
Нарада знову зібралася 26. VI. Відnовіді обох nартій були дуЖе nри -
хильниками

до

наміру МБюро

активизувати

справу об'єднання . бажанням

контакту І:ТБюро в цій великій для со ці ялі з му сnраві.

й італі lіської делегацій ;Люї, Ляфо~,
nершим ·пунктом резолюції

ІІІ Інтерн.

з nроnозицією

було

Веля,

nринято,

що

Частина француз.

Сільві; стояли за те,
МБюро

звертається

зійтися ' для обговорення сnрави

до

щоб

І:І

і

порозумін

ням разоІл з ІіІБюро. Після ди·с-кусії nроnозіцію
не прийнято.
В дrІсr<усії nредставник УПС-Р, М.Шаnовал, вказуваn на г ли боч~ну .nри
чин_, розІилу, що від часу війни розвинувся між соціяліст ш.ш , на . за
соби осягненя єдности шляхом вироблення ясної nрограми революційного

соціялізву,

на неr-.tожливість встуnити в nереговори

рий nе:~1еслідує соціялістів і винищує їх,
соціяліст.

партії

з ІІІ 'lнтерн. ,

кот

і nі д пс.нуjJо.нняr,r котрого·

·

nе·ребувають· на · нелегальному стані.

М.Шаnовал nредстаnив меморандум іУПС-Р, D котроr.іу подано в с-тислій
формі nогляд на ідеологію й тактику "'ооціялістичного :рух:у . Від імени
УПС-Р він заnроnонував замісць зDертання до ІІ то. ІІІ Інтерн. увійти
в ділове nорозуміння з англійськdю і шDейцарськоІJ · nо.) тіями, скласти

з ~ими разом !!!!~~!!~-~~~!~!·~ для nроnаганди дійсноРо соціялістичноrо
о

6

єднання.

Представника УПС-Р м.шаnовала підтримала Норвс;:~СЬІСа ро б.

яка

зч,явила,

що

nроти

звернення до

Інте;рнаціоналі'в

і

nартія'

за .!(о місію .

При

тім Г. І.Іеєр заяDив, що норвежська nартія ставить до МБюро nобцжання
npo необхідність вироблення засад революційного соціялізuу; вільного
Dід оnртунізму, реформізму й большевизму. В мемо:рандуні УПСР еказано:
"дикт атором" має бути nринциn nраці 1 на основі котрого трудові маси
робітн:иІш t соляне і трудова інтелігенція - могли 6, як суку·nність . т р :;.. дових uac, організувати сусnільний лад, в якому не місце для диктат у
ри ані оІ<ремої партії, ані nолітбюро, ані тим менше окреr.tих t 1 вождів 11 •
А.Балабанова nідтримувала ідею "комісії"· , а не 11 n:Qю.юГо зnертания".
Ві~ Qранцузької делегації т. Тардьє заявив,що . треба раз назавжди
скінчити nолітику звертання як до больше ІІи ків, так і до опортуністич
ного ІІ Інтернаціоналу, а говорити - п р осто до робочих мас і кликати
їх на nозиції реnолюційного соціялізму т а надіятися на оnої сили. ,
В результаті наради було вироблено Dідозву до :робітникіD і сеш1н
з з'ясуnанням сучасного становища і закликом до об'єднання всіх nра
цюючих в один єдиний інтернаціонал, який дасть Ід огутню. силу для nе

ремоги nраці над каnі таліетичним виЗиском. Було ще розгляне но ,Доклад
українського

і

бундіDського

делегатів

nектиш~ соціялістичного руху · в

чис.

5-6,1926,

стор.

69-70;.

про

становище

в

Польщі

і

перс

звязку з тим становищем. j" Н ова · Укр."

:: .,
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Поневолена нація тим і відзначається від вільної, що з нею ніхто
не церемониться: накидають їй "свою волю", як наче-б то її власну,
говориться від її імени без її відому, у неї без її згоди "нандат
бере ся", як висловився один nублицист. У неї забірають територію,
забірають її саму в nолон і заnевнюється, що "вона щаслива", особ
ливо, кола вона мовчить - це ознака благоденствія. ·
Так·nоnодяться з українцями всі . сусіди, і так роблять і де-які
сnритні українці.
·
·

Що на це мо~на сказа~и? Бороти~~ nрати насильства та й rоді.
Перед нашими

очима відбувається

акція,

що

матиме

ті

самі

наслід

ки, що й нівецька "гетьманщина". Це своєрідна "окуnація" України:
так би сказати 11 nлатонична". І "уряд" над нами nризначено, і "голо
ву дерї:саnи". Гетьманщина з Берліну, яничарство з Варшо.nи. Походжен
ня однакоnа

і

доля буде

однакоuа:

загальна ненависть і

nризирства

.

н~оду.

Перед нш.tи nідозва "від Уряду Української Народньої Ресnубліки"
nідnисана: Андрій Лів~цький, застуnник Голови Директорії і Головно
го

Отамана

військ Укр.Нар.Ресnубліки,

Ради Народніх J..Іfіністрів,

Вячеслав Прокоnоnич,

генерал ВолодимИр Сальський,

Голова

Військовий

Міністр.
Кожний українець, в якому не завмерли nочуття гроr.шдськости і nра
ва, здrшг:не nлечима: чому це n .Андрій ЛівИцький стає "застуnником
Голови Директорії"? Коли є Директорія, і коли є Голова у неї, то яс

но

t

що моj;~е

бути застуnник Голоrш.

Але

Голову і

же обрати -:ільки Директорія. Про Директорію
рії n·.Андрія Лівицького не о бірали, він сам

не був, ст;:сс стає незрозумілим,

його

застуnника мо

не чути, члени Директо
ніколи членоr.1 Директорії

як він · міг стати "застуnНИІ{ОІІІ Голо

ви" Дирек"l'орії? Узурnація і самозво.нстnо? Так. ПрипустіІ.І, що він
"застуnник Голови Директорії';
але де- ж саr,ш .ТJирскторія? В якому ор
гані і коли він головує замісць голови? В Дир е кторії, але ~ Директо
рії, в якій би п.Лівицького обірано застуnником голоnи, взагалі
в

природі не існує.
·
Він ::•е і зо.стуnник Головного Отамана Dійськ Уі-ІР. Персдопсім немає
самих nі:lіськ,
ного · отанана?

неr.tає Головного Отамана, то до чого ;:, застушшк Голов
Припустім, військо було б. Головного Отанана r,ю:т:ла б

nризначити тільки Директорія,
органу,. тоr11у ніхто

не міг

але й Директорі'ї нема,

як урядуючого

nризначити п. Лівицького Голоnниr.1 О~аманом,

а вій·сьІсо "l'ак само не могло його r;ибрать, бо його тако і:' нсва.
Чому ж n.Ліnицький вистуnає несподіnа.но в Цій ролі но. бруку Варшави? Чи є якийсь nравний титул для цих ма.таморфоз?
Відозва має D собі такий устуn:
.

"По оr.їерти незабутньо го вождя, виконання обоn' язків Голоnи Дирек
Головного Отамана військ Укр а їнської Нє.родньої Республіки

торії,

nерейшло

до

Голови Ради

осноnі закону

12

Народніх Міністрів Андрія Ліrшцькоrо

листоnаду

1920

року,

.а

на

Рада ІЧ:tродні.х Ь1іністрів

в засіданню 1 червня 1926 року nрийняла цей акт до дідоІ.rа та виконання".
.
Он як! Але закону такоро нема. Директорія, яка єдино могла б ви
да!а"l'И закони D межах сDоє~ комnетенції, закону 12 листоnаду
ні npo яке "nрестолонаслідуnання" не1.1Идавала ·. Значить, і са.м

на який посилається n.Ліпицький,

і н~слідки з й6го незаконні,

.

'

1920
"закон'',

не дій-

- 17 сні і ні для кого не обов'язкові в самій своїй основі. Через те вся
махинація з "застуnником Голови Директорії і Головного Отамана" є
нічим иншим, як
n о л і т и ч н и м
ш а р л а т а н ~ т в о м
і
с

а м о

з

в

а

н с

т

в

д л я
у к р а ї н с
Вони заклИІ-tають до
Так ось народ їм і

о

м,

г

а

н

ь к о ї
в
народу, щоб
скаже: геть

ванці й шарлатани!
Недавно себе оnовістив

е

б

н

и

м

і

ш

к

о

д л

и

в

и

м

n

и з в о л ь н о ї
с
р а в и.
він їх підтримував.
з очей, варшавські агенти, самоз ..

"гетьманом"

п.Полтавець-Остряниця в Софії.

Кажуть, що в Берліні є "гетьман" Скороnадський. Там ї:\е і ''nрезидент"
Петрушевич. "Голова держави" у Варшаві. "Голова Уряду" у Парижі. Шко
да, що в Прг.зі ще нема якогось "гетьмана" або "голови дер~:сави"!
Бідна Україна!
нема

Скільки урядів,

гетьманів,

голов дерJ:·ав!

А життя

•••

Як їм кортить бути "на чолі держави", мати владу!
Україна моі:~е бути сnокійною: загроза "виконування обоn' язку"

є

nорожня (>раза.

rхню ;:~ "окуnацію" України скинути не тяжко: досить того' як тюкне
на їх еніграція, що вже розбірається, хто і щdкрцється nід "урядом"
УНР. !"Нова Україна" Прага, чис. 5-6,1926, стор.82. Скорочено.;.
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Перебува~ня Миросл~ва. Січинсь~ого в Празі ;СкоJ?ОЧеН?/. В Ісінці вере
сня укра~нська

соцJ.ЯЛJ.стична

и демократична ем~І'рац~я

мала велику

nриємність вітати гостем Мирославз. Січинського - славного українсь
кого революціонера, а теnер невтомного nолітичного діяча в А м ерикан
ській Україні.
· Засущ:сеному D 1908 р. австрійсько-nолським судом до с r.юртної кари,
М.Січиноькому nощастило втікти зі станіславської в'язниці до Букови

ни,

а зr>ідтіль,

в суnроводі свого невідо м ого друга ;~encp небі ж чика;,

жида-содіяліста Д-ра Мозлера, через то й -же Станіславів переїхати до
Берліну, щоб розnочати своє нелеr'алнс ж иття на чу::: ині. Одинадцять літ
тому він переїзжа.є до Сполйчених Штатів Америки під своїм nризвищем

і там добровільно стає на другий суд в далекій, вільні й стороні. І
той суд його • месника за nоневолений трудовий українсьюІіі народ, ви
праDЩІ'є

і

в

гронадяне Сnолучених Штатів nриймає.

В Америці М.Січинський знайшов численну, але безш::юсв і тно темну
нашу еміr'рацію: надзвича й но обдарованих од nрироди л~r.1ків, об' єдна
них під іменем греко-католиків, слабих духом русинів, галичан під по
півським проводом, наддніnрянців, що навіть не знали свого національ
ного імені.

М.Січинський береться до nраці. Сnоч~тку засновує й редагує першу
соціяліотичну у1сраїнську rазету в Америці "Робітник'', а з де-яким ча-
сом, разом з ближчими товаришами, орrанізує чисто робітничий союз
"Оборона України". Разом із тим він провадить шир оку nолітичну nрацю
серед аrtериІ<:анських 1шливових кол, завязуючи звязки, nроnаr'уючи укра

їнські · визвольні ідеї,

nаралізуючи шкідливі українські й сnраві вnли

ви й т. п . Пригадаймо хоч-би мандрув а ння по Сnол. Ш тата.х польського
міністуа 0інансів Скшинського. Майже всі його значніші nистуnи з ви
хвалюванням

11 вільної"

демократичної

канським rромадянством і

в амер.

Польщі,,

були

перед

широким

амери

пресі спаралізов а ні контр-вистуnами

- 18
М.Січинськоrо.

Перед nри:tздом до Праги М.Січинський nеребуnав де-який ча.с у Лон
доні, Париж:і та Женеві, nиясняючи сучасні nолітичні тенденції й nолі

тичну ситуацію,
утворюючи

нові

використовуючи свої зnязки для укра:tнської сnрави та
звязки.

В Че хослоnаччині М.Січинський nознайомився блю:~че з "мізком" укра
їнської еміrрації та "надією" в майбутньому - студенством, я~ рівно
ж з усією культурною й nолітичною nрацею. Разом з ти м він зробив кі
лька доnовідів, улаштованих головно Українським Інститутом Громадоз
навства,
нашу еміrра.цію в Америці, власне
США.

npo

n

На майбутнє Американсько:( України М.Січинсь .кий дивиться з

великим

оnтимизмом.

Перед виїздом з Праги М.Січинського були влаштовані D його честь
товариські сходини в готелі "1раф" ;з.хІ.;, у яких взяли участь nре
дставники Українського Комітету,

Педаrоrичного

Інституту,

Соціолоrи

чного Інституту, Українсько:( r'імназії, Видавничого Фонду, ред~кції
"Нової України",

соціялістичних укр.

nартій і ин.

В щирх-tх віта.ннЯ:х

дорогого гостя і в nриятельському обміні думок nроведено цей · остан
ній вечір nере·бування М.Січинського

серед nразької

еміrрцціj:.,

Висту

nалИ з nромоDами М.Шаnовал, Н.Григоріїn, nроф.Шелухин, nро () .Ейхельман,
д-р Мандрика, nроф.Ярема, Є.Вировий, nроф.С.Русова й инші. Мирослав
Миколаєвич nоділився де-якими сnогадами, в яких nрисутні особливо від
чули його велику скромність і глибоке громадянське су~.шіння. Поїхав
М. Сі чинський до Америки з гарниміf, жиnимk1 вражінняr-. tи з того, з чим
nознайомився тут, а серед тутешнього українського громадя-нства · зоста
вив глибоку віру й свіжі надії на американську трудоnу Україну.
Пра.ги И;Січинський nоїхав до Парижу, а з в ідтіль, через Лондон,

3

виїхав до своєї американської України. В Парижі він залишився деякий
час. Тут його увагу nритягнули українські робітничі орrанізації: "Ро
бітнича Сnілка", часоnис "Український Робітник", nредставшщтво Укра
їнського !(ОhІітету й инш.
Мусимо зауnа;:сити, що nеребування в Євроnі М.Січинського дало й де
які цікаві наслідки для виявлення nовної "диференціяції'' серед укра
їнських "nатріотіn". До Подєбра.д nриїздив митроn. Шеnтиць1шй, воло
дар

великих маєтків,

в

яких

визискують

бідне українське

селянство.

І

от "аристократія" У.Г.Академії - частина nрофесури і отуденства зуст 
рі ча.ла цьоrо "nриятеля" чуть не коліноnреклонно, а::с до "ношенія" йо
го на руках на третій nоверх. Коли ж nриїхав славний борець за визво
лення українського народу, його зустріло лишень соціялістичне студен
ство. І Акадсмію оглядав .М.Січинськ:ий тільки n суnроводі отуденства
та nри доnоrАозі

студентів-сnівробітників

Так виявилась культурність та стуnінь
гідности академичних nанів.
Подібне щось вияuилось і

наукоnих

ка·.бінетів Академії.

свідомости

й національної

в Парижі. І там nольські nрислУ':~ники на
виклади Н.Січинського не nрийшли ••. щоб не дрочити nана...;ляха..
Не кращими вийшли й наші "змінопіхи", що витанцьовують nерЄ'д боль
шевиками, виставляючи славного й непохитного революціонера ••. "контр 
реполюціонером".
Приїзд М.Січинського до Євроnи, помимо своєї пряrлої мети, - він
значно зблизив українську реuолюційну nолітичну еніrра.цію з нашою
трудовою, - і революційною, що до визвольних змага~ь сuого старого
краю,- анериканською Україною. ;"Нова Україна", ч. 9 , 192б.'Ст.81;.
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В.Винниченко - Поnарот на Україну. Накладом групи укр.соц. молоді.
Льnіn-Пшібро.м 1926. "Вільна Громада", Пшібрамська ~)ілія. Отор. З2.
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"З rо.зети "Руль"

ч.1б29 доnідуємося що

"В · Чехослоnацькому диплома

тичному корnусі мають наступити пеликі зміни. Заступник 1.rіністра за
кордон. спраn Бенеша - п.Гірса буде призиnчений послом до Варшави".

П.Гірса дуже nідомий в укр. емігрантських колах. Родом з чехів
колоністіn на Україні, по nереконаннях російський С-Р., буn він' фак
тичним

тnорцем

того

політичного

болота,

яке

запануnала

серед

нашої

еміІ'рації n Чехо-СлоDаччині. Це він даD"на откуп" п.Шаnопалові укра
їнську спрапу. Допомога чеського народу українській евіграції була
nіддана n безконтрольне порядкування двох-трьох осіб, які сіяли ту
атмосс}~еру "брутального поводження", "політичних доносіn", "деморалі
зації" і "безконтрольної самоnлади", що так
"затроюnала rромадську

атмос0еру 11 •

nисnітлено

Характеристику цих любимчикіn п.мініс-rра Гірси найкраще

брашюрі "В Громадській Спраnі"JПрага

n

брали окремі

вирази,

Багацький П.,

ставлячи їх в лапки.

Гордієнко Г.,

Михайлопський О.,

Денисенко Г.,

Омельченко

І., Ріnецький с., Окидан М.,
Шро.мченко л.
особи, які az
"аби лихо тихо" цю атмосферу
а це спідчи:ть, що дійсно цей

-

Г.,

Ц'ю

Іваненко Є

Остапоnич М.,

Тенянко
до 1925
D т. зв.
Гірсо -

українських підносинах добре в'їDся

1925;,

з якої ми й

брашюру підписали

.. ,

пп.

Ко берський К,

Паливода І.,

ПрокопіD

п., Тимченком., Чернявський А.,
року, себ-то найдоnше терпіли
"Громадському Коr-tітсті" в Празі,
Шаповалівський період в чех
ІЗ свідомість української

емігра

ції.

Дай ):~е Боі:се, щоб з відходом Гірси,
"братні'• та "дру;кні" Dідносини".

;"Тризуб", Тю;снеnик. Париж.
Отор. 28-29·/·

Число

52,

Dідіr;.:rли D

безпопороття такі

рік видання· ІІ.,

7

листоnада

1926.

п_~_щ_n-2_r_~

___ g~~-~~-~!~-~§~_11~!!~12g§~-~~~2l~~!~ц~~~~~-~~~~~~~

П,Сулятицький- Нариси з історії революц1.1. но. Кубані. Том І. Ст.19б.
Прага 1926. Видання Українського Інституту Громадознаnстпа D Празі.

НА

Б О Р О

Т Ь Б У

Отпертий лист
Я не

мене

Dиcтynan

наrmдалися

ніколи

з

з
до

отDертими

найбрутальнішими

з л о

ч и н с т в о м.

громадянства.
листами

способами,

до

rронадянстпа,

коли

Іtлеnстали,

коли

коли

на

ци

нічно топтали правду, коли ІЗзагалі хотіг:и мене 11 дискредиту1зати" і ти.
Хто nиИшоD на поле громадської та ще українськоі праці, на дику ціли
ну,пкриту тернами, будяччям і т.п., той попинен зо.куD~ти себе.n лан
цюги тсрпелипости, зціпити зуби і працюnати. Так D~e иде 25 л1.т, з
перших років мого сnідомого рішення про прилучення до nизDольної ук-

- 20 раїнеької

боротьби.

Думаю,

що

я дав

докази

rромадянстnа за nідмоrою не зnертаnся.

витривалости:

ні разу до

Обходився оnоїми силами. Аж

теnер не Dитримаn і зnертаюся.
Річ з ті111, що, nобачивши, в ЯКЕ; нещастя
еміrрація, що лихою долею через Збруч була

nonaпa велика українська
заведена в nольські табо

ри, я рішив шукати nорятунку для неї. Душевний біль нещасних людей
nронизуван мене й не давав забуття. З товаришами однодумцями я nішов
шукати порятунку для

тих

всіх nокинутих

на роздорі~:слсях.

Я

знав,

що

більшість тих людей активно

боролося за визволення народу і хоч вони

це

инакше,

визволення розуміли може

ніж

я,

але

більшість

їх була стрі

ляна і рубана в боротьбі, розnочатій на nоклик української

с о ц і я

-

л і о т и: ч н о ї
в л а д и
nролита їх кров
м у с і л а
жити ко,:сне оумління.
Виключно це було оnонукою для мене в моїх шуканнях. І щоj:с?

тріво

·

Ось

вже 5 1j2 років у Чехословаччині тисячі з їх знайшли nритулок, nрацю,
захист, моральну й матеріяльну nідмогу, а головне науку й
в е л и ке
ща от я: · змоrу nрацювати культурно для себе й свого народу,
для того народу 1 який ніде не мав nідмоrи, nошани, nризнання · .

-

Щиро і чесно nоrлянувши на це
я кажу твердо: ще ніколи в житті
мені не доводилось з такою nовною самозабуття віддаватись nраці.
Змогу цrо і мені і всім вам, що тут маєте це чисте, не ображене ме
ркантильніетю, щастя
в і л ь н о ї
і
ч е с н о ї
к у л ь т у р
ної
nр а ці, дав чехословацький народ в · особі своєї вищої вла
ди. Народ, що так гірко nрацює і будує свою ресnубліку, народ, що

-

має багато бідних,
і

вас,

борців

за

безробітних і обездолених

визволення українського

-

nрин~в на своїй землі

народу,

і

разом

з

вами,

ще

й багатьох не борців, а nросто людців~

Відмовляючи часто собі, цей

народ і його

з року в рік терnеливо асіr

новує

влада nротягом

5 1j2

вам nіді .;огу матеріяльну на

школах учить терnиливо вас

літ,

nрожиток і

культурну nрацю.

та ще й стиnендіями nідтрю.хує,

В

своїх

ніби nла

тить за одно тільки те, щоб ви вчились. Ви цього ніколи і в рідному
краї не мали і.
не матимете.
Мені . не раз було тяжко і соромно до сліз бачити на вулицях Праги

••

бідних • бідних чеських людей, бачити їх в тяжкій nраці, безnросвіт
ній, безіz,tенній, за яку їм особисто ніхто ніколи не nодякує, nраці,
з якої чаQтку сnоживає і український еміrрант, студент, npo()ecop,
урядовець, громадоький діяч, я·, ти, він, всі •.• Не раз nрилюдно до
землі вклонитись чеському робітникові, і селянинові, і ко:::ному nр~цю· ючому за ту безінтесову, благородну, святу nрацю. І чесн9, щиро заn

лакати від радости
і

братерськість

в

за ту nравду,
наші

страшні

що

люті

ще

існує

на

землі,

за людяність

часи.

Мені соронно було ось вже майже б літ оббивати чеські пороги, хо
дячи з проханням за своїх нещасних, безпритульних зевляків. Мене ос
мілювала й морально бадьорила тільки
о д н а
д у м к а: що не за
себе, а за бли~нього свого прошу.
Для
с е б е
я
н і к о л и
н і ч о г о
н е
р о х а
Є багато чеських людей, які більш
літ терnеливо клопотались,

n

в.

Я не

буду нази

5

працюючи над влаштуванням вас,

українські

еміrранти.

вати

що

клопочуться,

ти::~ оотень

влаштовуr~ть,

про

людину,

і

тисяч

nривітним

що

чехів,

про

вас

словом потішаючи.

своєю nрацею

заnисала своє

Але

я

не

імя на

но':~

Ота:злюч и сь одна У.с во увю:сно до

не

оказати

аторінки історії ук-

раїнської культури. Не nеребільшую. ·
.
Міністр Др.В.1ірса - це імя всі українці знають,
рації.

доnонагають,

не тільки на еміr

культурних nотреб коr.шої

наці о-

- 21 нальної rрули еміrрантів і шануючи ті народи, до яких безnритульні
еміrранти налехсуть, міністр Др. Гірса безінтересовна й безсторонньо,
віддав свою увагу, час і nрацю на nідтримку культурних змагань і на

ших, ломагаючи кожній груnі, нікому "на одкул" нічого не даючи. Він
організатор оnіки й доnомоги еміrрантам з доручення вищої nолітичної
влади свqєї ресnубліки.

лроєктів,

Це

він клоnотався виконанням наших nрохань і

засновуючи й nідтримуючи українські школи, nідтримуючи на

ше студенства, робітників, селян, інтеліrенцію нашу. Як nредставник
Громадоького Комітету, я знаю краще ніж хто, яка це велика, нечувана
nраця, яке торгання нервів. Скільки треба мати дУJсових і фізичних
сил, щоб роками витримувати все, навіть вередування надломненої еміr 
рантської душі. Багато українських діячів, що вели громадську роботу
в

ЧСР, знають це.
І ось лроскочила

звістка

виїде лослом до Варшави.

ло

газетах,

Одійде від

що міністр

Др .Гірса

незабаром

оnіки над еміrрантами.

З газети ''Руль" ;ч .1629; довідався npo це український латріотич
ний "Тризуб", о фіціоз так зв. "уряду" УНР, орrан, що с)актично вихо
дить з лід руки редактора h. Д-ра Левка Чикаленка і його nолітичних
однодум ців.

І "Тризуб" ~7 листолада ц.р. ч.
цинічним ніби 'nрощальним" словом:
rрантоьких

колах.

російський

0.-P.j??j,

лота,

яке

Родом

заланувало

з

був
серед

чехів

52;

на сторінці 2Є розиахнувся
"л.Гірса дуже відоr.ш й в укр. емі•

колоністів

на Україні

ло

nереконаннях

він фактичним творцем того nолітичного
нашої

еміrрації

в

Че хословаччині.

Це

бо
він

дав, "на одкул" л. Шаловалові українську сnраву. Допоr.юга чеського
народу українській еміrрації була віддана в безконтрольне nорядкува
ння дво~:::-трьох осіб, які сіяли ту атмосферу ... " яку, !'.ювляв "найкра
ще висвітлено в брошурі "В громадській слраві";твір п.п. Багацьких,
Паливод, Рілецьких і ин. 1. Тут мовляв, оnисано ' 1любинчиків л. мініс
тра Гірси", цеб-то Уnраву УГК. І той "Гірсо-Шаловалівськи й nеріод в
чехословацьких відносинах

в'ївся . в

свідомость українськрї

Да й ;;, е Боже, щоб з відходом Гірси відійшли в
тні 11 та н дру;:ші відносини".

Tatc
себе

лише український орrан nольської

ніністрави

величають,

щасливи й nеріод,

який ви,

а на

орієнтації,

чужому хлібі

українські

еміrрації.

бе зловороття такі

орrо.н людей,

сидять.

еміrранти.

"бра

Пише

добр е

про

знаєте:

. . що

тои

це ро

ки 1921-1926. Це той період, коли ви на основі чес ької або "українсь
кої" візи nр и бували до ЧСР., знаходили притулок, сві~;су білизну, лаз
ню, nристановище, nосаду, nлатню, стиnендію, титул про 0 есора чи сту
дента і •.•
л о чу т т я
відзисканої своїєї л юдської
гідно сти.
Перед цим nеріодом ви були nокинуті на nоталу і, коли~ не вирва
лись відтіль t куди вас загнали латрони й однодумці л .Левr<а Чикален

ка,

то ви

загинули-б там.

Це той nеріод,

n.n.

мократ Л.Чикаленко ;з груnи
сольсьrсого і ин.
кілька років

1

їнського Університету в Празі

Мазеnи,
одержував

сві і-'і

коли уr<раїнськи й соціял-де
Безпалка, МатюDенка, Старо
чеську стилендію, а од Укра

"докторат",

ських зборах виклади про nольську орієнтацію,
само,:< ертвенну працю Українського Громадського

ля того,

коли в УГК Загальні

ни

ЦИt1І

УГК і

ладені

були

не

дали

но. його

змоги

Ісоли робив
брут ально
Коні те ту,

Збори nровалили його

виконувати

ті

на студен-

кандидатуру в

руїнницькі

·

Ішевещучи на
особливо ліс

завда ння,

що

чле
nок

змовницьким товариством ненависниІсів соборности

- 22 "Брацтво Визволення України".
Це той nеріод, коли n.Л.Чикаленко і

його · др~кина мали стиnенд~~,
науку й захист і - незаслужену кар'єру: n.Л.Чикаленко був nроізведе
ний в лєктори Укр.Педагог.Інституту, створеног зрештою тим ':\е n. мі
ністром Др.Гірсою.

І в Педаrоrичному Інституті n.Левко Чикаленко не ~7Рився.
Поїхавши до Парижу й ставши редактором "Тризуба", він сRазав

nуб

лично те, що його колєrи давно вже шепотять нишком.
Отже це той nеріод,
к о л и
б у л о
в р я т о в а н о
р а ї н с
nеріодом,

ь к у
е м і t
коли ніби-то л.

у к

р а ц і ю.Цей nеріод л.Л.Чикаленко називає
міністр Гірса віддав мені Іtна відкуп" укра

їнську справу. Неймовірна ганебність цього твердження полягає в штуч ·
ному й безсоромному наклеnі про мою ніби-то "прода,:су" Підкарцатської
Руси, наклепі, в якому однодумці n. Чикаленка так зворушливо стоять
на одній позиції з смєновєховцями. Говорячи про це скрізь, цей "док
тор11 добре знає, що
ц е
г и д к а
к л е · в е т а.
Боротьба nолонофілів проти праці Українського Громадського Коміте
ту, розпочата ще з 1921 р. , формульовку знайшла собі торік в "Україн
ському Вістникові", зложеному в Празі л.п. СлавИІ-ІСЬІ~им, Шульгиним,
Л.Чикаленком і·ин., що виступили nроти Управи УГК з
л о л і ти ч
н и х
мотивів. Але культурно-національна nраця ... створені високі

школи й инше

-

оама за себе

говорить.

І

що nани

-

лолоно0іли,

з своїм

так зв. "Урядомrt, змагалися і змагаються взяти тутешню nрацю на служ
бу своїй
n о л і т и ц і, а я й товариші противилися цьому, то зро

зумілий їхній гнів nроти мене і всіх моїх однодумців,

слівробітників.
Я не відловів торік на
то,

бо

зншо,

що

з

такими

товаришів та

ганебний наnад на нашу nрацю й нас особис
людьми

в

дискусію

не

годиться

встуnати.

Але,

коли теnер "урядовий офіціоз", ведений л.Л.Чикалею<ом і ин., осмілив
ся брутально обра;:сувати людину, що найбіnьш сприяла. українській
к у
л

ь т у р і

за це

і

творила

вищі

"творцем nолітичного

можу мовчати

і

скажу:

Яка

школи

за

болота"
злочинна,

кордоном для

нас,

взиваючи її

й ніби-то ворогом України
ганебна,

безсоромна

-

я не

гидота,

вчи

нена "Тризубом".

Мороз · іде по-за шкурою від цього хуліrанського наnаду представни-'

ка української

сqціял-демократії

політичне

болото,

к и й

в

т

ненавидить

і р.

ідею

коли воно
Це твір

с о

є,

тієї

і nольської

орієнтації.

це в усякому разі
nольської

б о р н о ї

-

орієнтації,

Українське

у к р а ї
яка

н с

ь

-

смертельно

України ·й яка витворена радикал

демократа ...хи та частиною содіял-демократів, що йдуть разом з ними.
Сліпа nолітична злоба отруїла всіх тих людей, що не бачуть світа

-

через 11 соборність 11 та її ісповідників соціялістів-револrаціонерів,
инших ооц.-демократів та всіх, що за неї боролися. Всі пять літ nоло
нофільська rромада боролась проти нашої nраці в чс~, нам~галась її

захопити~ свої руки, а . коли б це не вдалось, то ••• з руйну в а- .
~ ~.
І
ц ю
м е т у
nереслідує л. Чикаленко та його одноду

т и

мці, які в більшости сидять в ЧСР на ласкавому хлібі чеського народу,
користуючись загальним захистом еміtрації й оnікою над нею, що веде .
п.міністр Гірса.
.
Так брутально n. Чикаленко дякує чеському народові, обра:::аю чи гид-:
кою клеве~оІо прилюдно одного з найліnших його синів. Так клевеще n.

Чикаленко,
ком

було

на віки осоромлюючи своє імя,

засл~:сене.

що перед Україною його бать

- 23 Ну,

і

що:>:с ви на це,

які маєте

українські

громадяне:

ви,

соціял-домократи,

честь мати п.Левка Чикаленка своїм товаришем?

ви,

професе

рі Педагогичного Інстит. що маєте його колегою? і ви студенти, Що ма
єте Мого своїм "учителем''? А ви,

громадяне,

що маєте його виразником

ваших думок, політичних ідеалів?
Чи не паленіє
в а ш е
лице соромом?
Мені за всі ці роки прийшло перший раз в голову: коли такі вчинки,
як поведена акція п.Л.Чикаленка, може залишитися без публичного осу
ду, безкарн:и:ми, то дійсно вся наша праця в ЧСР є
м а р н о ю
н і
ко му
_ н е п о т р і б но ю, а
д л я
ч е ш о ь ко г о
на -

р о д у
з а й в о ю
ж е р т в о ю.
І не почесна це праця в такім разі. Тому з почуттям неймовірного
сорому за наше імя,
за підтринкою.

Скажіть прилюдно
рівають

вас

в

за

гідність і

честь українця,

ваш осуд над злочинством.

співчутті

до

тих,

що

за

я

звертаюсь

Нехай люде не

п.Л.Чикаленком

сичать

до

вао

залідоз
і

повто

рюють ганебно клевету. Инакше - треба всю нашу працю нега~но зупини
ти: чешські оеляне й робітники не можуть,
н е
п о в и н н і
пра
цювати

на

"виживлення і

виховання 11

всіх тих,

що робом л . Чшшленковим

чинять.

А ви був. отаршини й коза1ш українського війська, розсіяні в Євро
пі й ааапікавані в ЧСР - ви можете про~ти мовчки ми~о цього голосу,
щовід іаени "української держави 11 лунає з 11 Тризубу"? Нев;:~е вам не до
роге те, що для культури нашої зробила Прага? Нарешті всі~: українсь
ких соціяліотів, без ріжниці течії і груп, запитую: хоч один з вас
моЕе солідаризувати з безсоромною клеветою, хоч один з вас не цінить
великого культурного добра., твореного коштом чешських Т:РУ':\еників?

Я про себе
даю.

не дбаю.

Я щасливий тим,

Я при Мняв

з

що

Маєтків не маю і тому нічого И нікому не про
міг

працювати для української

товаришами на себе всю відповідальність

-

спр ави

ми

в

n далі

ЧСР.

прий

матимена на себе всі удари, всі отруєні скажениною стріли за культу
рну працю в ЧСР, ми про неї дамо публічний звіт народові, але я не
можу тепер hювчати , не можу витримати, коли дика інтриrа вилазить на
прилюдне місце й горлає гидоту, образливу для но.mої чести:, гідности

імени українця,
призирства

до

а тому висловлюю прилюдно протест проти злочинства й

грубої

і

безчесної

провокації.

Я повен,

що

як

в

грома

дській праці за І<Ордоном , так і в боротьбі за. добре it.: 'я українське
й за культурну - я ве самотній. Сотні й тисячі уІсраїнців за кордонрrА:
я хочу знати: вашу думку: чи в тому краї, де стоять но.~і вільні вищі
школи, 1.ю;:~е бути місце для 11 од купу•• , як там де но.ш:х uшіл не будують,
а готові руйh-уют ь?
Чи ви допускаєте навіть думку про І.ю;:лив ість 11 одкуnу тоді, коли

ця праця була з нашого

боку тільки слу-..к снням своєму но.родові й куль -

турі tіого? Я прилюдно одкидаю брутальну Ішевету полоно@ілів і
ї'х перед суд громадського сумліюш всього нашого народу. Наша

ставлЮ
куль

турна праця D ЧСР політично
ч и с т а
й
м о р а л
н а, а по змісту - тільки культурна й гуманітарна.

е

Дозволю

собі

звернутися

прилюдно

з

!'Л~tбо~..:им

:і .

ь н о

щирим

ч

проханням

о

до

Вп.ла.на ІАіністра Д-ро. Гірси: во імя наr1ого нещасї:о о народу вибачити
неrіднІrИ вчинок моїх політичних противників, які, ба~аrочи знищити
плоди праці української демократії, в рядах якої зі свої нІ-І товариша

ми стою і

я,

-

посягнули на Ваше добре імя,

з Еаючи ,

що цим вони най-

- 24 дошк.ульніш ударять

нас

і

нашу культурну працю.

Прошу мені nовірити, що nодавляюча більшість нашого народу й еміr
рації благословляє допомогу чеськог о народу й Вашу nрацю для nідняття
нашої культури.
Такі голоси • як

~'Тризуб" відгуку в широких колах уІ<раїнської демо
кратії не 3найдуть, і являються ганьбою нашого народу.
Прошу вибачити й мені та моїм друзям, що так часто надокучали Вам

проханнями про порятунок тих

-

на щастя малочисле~их людей,-що дерз

нули обро.і:=Увати Вас за альтруїстичну жертву.
Надія на Вашу великодушність дасть мені змогу якось nереі:сити со
ром за чорну невдячні. ст ь Вам де-яких моїх, полі тичною злобоrо заслі

плених • зеr.шяків.
Праrа, 10 листоnаду

М.Шаnовал.

1926.

/"Нова Україна", Прага,

чис.

8, 1926.

Стор.

?6-81j.

До Редакції часопису "Нова Україна". Ласкаво nрошу Вас вмістити в
свему пова;:~ному часописі таку мою заяву: В ч. 52 часоnису "Тризуб"
з'явилася стаття в справі взаємин між nредставниками чееькоr в~ади
та українсьr<о!О еміrрацією.
В ній автори посилаються на брош~у "В громадсьІtій сnраві••, під
писану кількома особами, а в тому числі й з моїм підписом.
Не входячи, загалом, в обміркування такої неприотойної статті, я,
з огляду на окористання згаданою брошурою для своїх інсинуацій авто
рами статті, вважаю своїм обов'язком заявити гроu~дянству, що під
брошуру " В громадській сnраві" я свого підпису не давав.
Цю

бoplli-ypy я розглядав,

ми rрупами в
рез

те

як плід дрібної

полемики

хатніх справах взаїмовідносин в

висловивши

своє

обурення

що-до

мого

міj::

незадоволени

був • .Гроr.1.Конітеті,

підnису,

nоставленого

а че
ли

ше автором брошури, не рішавсь у цій сnрав і турбувати грош:щянство,
але коли де-які особи вжили згадану брошуру, як "доко. з" для своїх
інсинуацій в яв них цілях дискредитації загалом українських добрих
відносин в

ЧСР,

то · я мушу nрилюдно установити

ною Є.Іваненко.
І

н ш і

л

про.вду.

3

щирою

лоша

25.ХІ.1926. ;"Нова Україна"- чис.3,192б.Стор.99·/·
и

о

т

и:

До редющії "Нової України". В. П. По. не Редакторе! Прошу надрукува
ти на сторінках 11 Нової України" отсе го мого листа.:
До редаІ{Ції ,;~налу "Тризуб". Високоnоважаний пане Редакторе!
В Hor.1.52 "Триз уба" Вами вміщена замітка про папа r.iiнj стра ЧСР Д-ра
Гірсу.

Тією

заміткою Ви

внутрішню еміrрантську гризню,

перенесли

на

особу, яка є найщиріщим приятелем всієї української спро.ви.
Тією заuіткою Ви залля~ували в брутальний сл~сіб діяльність лана
міністра Д-ра Гірси, який створив наші вищі школи в ЧСР, я1·:1Й дав
nритулок тисячан українських еміrра нтів
6 е з
р і ':\ н и ц і
їх
nолітичних nоглядів і

nереконань.

В»ажаючи цю

замітку чnрною

неспра

ведливістю проти пана міністра Гірси й прям .~'ІА злочиноrл проти україн

ської С П]_)Є.DИ , я прошу Вас більІ!Іе не :po.xyDa ти менt: співробі тником
"Тризуба 11 • 12.ХІ.192б. 3 пошD.ною до В:)С пр-:> ф. В.Ково.ль. Лист цей я ·
11
1
ліслав до итризу~а ' 14-.ХІ.192б. / " Нова Укро.їнз. , ч. 8 ,1926 .Ст.99/·

- 25 Цей ca.r-.mИ лист nроф. В. Коваля був надрукований в

"Тризуб" t

Париж,

чис.

55, 23 ~ХІ .1 926.
Лист до редакції

"Тризуб".

Прага,

10

листоnаду

Вельмишановний Пане Редакторе,
3 nрrшоду вміщено:Ь. в ч. 52 "Тризуба"

1926

у відділі:

замітки, що торкається Пана Міністра Д-ра Гірси,
члени Закордонного Бюро Української Радикально

.-

та nостійні
ти такого

оnівробітники "Тризуба",

трактування

внутрішні українські

11

року.

3

преси й життя"

ми ни;:•чепідnисані,
Демократичної nартії

висловлюємо рішучий nротест

особи Пана Міністра Д-ра Гірси.

відносини

з

в ідносинами

чеського

офіційних nредставників до української сnрави.

Автор

nро

змішав

народу та йоrо

І-Соли деякі українські

діячі і завинили nеред українською еміr'рацією, то відnовідальність
за їх вчинки падає на них самих, а ні в якому разі не може бути nере
кладена на Іv'Ііністра, д-ра Гірсу. Міністр, д-р Гірса є тоі1 nредставник
чеського уряду, nри активній участи якого nерейшла орrанізація та пі
дтримка ун:раїнського університету, української господарсьІюї академії
в Подєбрадах, nедаrоrичного інституту в Празі, орrанізація доnомоги
тиоячс.м українським студентам та багатьом українським культурним ус

таноnан.

Отав и тись так,

час української

справи

як це робить шзтор,
стояла

на

чолі

льної доnо;логи українській еміr'рації,

до людини,

великої

було

що в

скрутний

культурної та

матерія

б нечуваною невдячністю.

Ми певні того, що Редакція примістила цю замітку тільки з
nе:rзного незнання місцевих умо:rз українського становvща в ЧОР.

причин

3

пр авди~ою nошаною. Підnисали: Ол.Лотоцький, Ол.Шульгин, М.Сла
винськиі1:, А.Яковлів.
Од редакції. В інтересах об'єктивности містимо це ~ лист наших сnі
вро~ітш1ків

з

Чехії.

;"Тризуб"- Париж,

До

цієї

число

сnрави

54,

доведеться

ще

nе:rзно

вернутись.

21.ХІ.1926.

ПРИ Л О ГА
26. Ст. 41. 26.ХІ.1926. Про кляr.шція УС ДРП.
------~---------------------------------------------------Гляди: 11 Соціяль-Демократ. Орган закордон. організації УОЩ?П.
Подєбради. Видавець А.Козловський.

п_~_ш_~_Q_r_~

___ g2~_2!~-~g~-~~!!!~22g§~ __ EE~~lE~-щ~~~~~~~

Проф. с. ш елухин- Варшавський ДОГОDір між Поляками й с.петлюрою 21.
квітня 1920 року. Прага 1926. В-во "Нова. Україна. 11 • 40 стор . Рецензія
в "Hona Ун:раїна "-Прага, чис. 9,1926, стор. 91.

П-~-~-~-Q_r_!

___ g§~_2!~-~2~-§~!!!~12g§~ __ Q!~!!~-~~g~[E~E~E~~~~~

Гляди: · Сеньориt сніміте маскі"- надрукована в "Нова Україна"-Прага,
чис. 8,1926, стор.
81- 88. Відnовідь на nроклямацію УСДРП. Прил.26.

Гляди: Лист до Редакції "Нова Україна". От Головного Комітету

3.0.

94-96.

УПСР, надрукований в "Нова Україна", чис. 9, 1926, стор.
nовідь на проклямацію УСДРП, з дня 19.ХІ.1926. Пр ил. ч. 26.

Від

- 26 Закордонна Конференція Української Партії

б лютогq

1927

ції У.п.с.Р.

Yr1CP.,

Соціялістів Революціонерів.

J?• відбулася в Празі конференція Закордонної Орrаніза

КонОеренція

ця

має

особливо

велике

значіння

в . історії

бо на ній бyJJ.o принято не тількИ низку резолr;;цій глибокого

nринціпіяльного

орrанізацій.

значіння,

Як відомо,

а й нову nporpaм~ nартії· та статут

окремих

питання nер.егляду nроrрамів стсшо в ці

часи

перед усім соціялістичним світом, бо величезні nодіїt які сталися за
останні 10-12 літ, глибоко змінили соціяльні відноси~и, а оnріч того

дали величезний досвідний матеріял для nеревірки ідеолоrичних і
тичних конструкцій.
Ми бачимо велику nр~цю,
nартіями світу.
І стара nporpaмa УПСР.,

яка

в

цьому nереводиться

nрийнята ще

нову nporpaмy в;:<:е на еміrрації,

1921

в

в р

р.

,

.1917

так

соціялістичними

;сn}.)Оба rшробити

була. в свій ча.с зірвана;,

вимагала nильної ревізії й перероблення. Ця трудна пр('ЩЯ була вико
нана протягом останніх двох років Закорд.Орrанізацією УПСР. В остан

ній рік в місцевих орrанізаціях nереведено
них проєктів

і,

нарешті,

nроєкт

nроrрами,

пильний перегляд виробле
в редакції · м.Шапоnала,

був

внесений на Конференцію. В основному nроrрами nокладено науково дос
ліджену реальну соціяльну дійсність на Україні. Ця реальна дійсність
така: 1.Укра.їнський народ, як поневолена нація, за.йнає в суспільній
системі України иісце
т р у д о в и х
клас.
2 .На УІ<раj:ні панує не
внутрішня - національна система росnоділу сусnільної пра.ці, а міжна
ціональна ;командні функції ІЗиконують чужинц:t;. 3ІЗj.дціль 3. колонія

ль не становище України
національний.
Відnовідно

т р у д о в е

ва,

робітництва та

л і с т и ч н о ю:
з

иншими

визиск:

фізичний,

цій соціяльній дійсности

яко
тю

-

економічний,

політичний,

nporpaмa розглядає Україну

сусnільство, що складається з трудового селянст

трудової

інтеліrенції;

nporpaмa

nолі тично самостійна Україна,

народами;

nовнота

національщ>ї

є

в

м

а к с

и

м

а

вільнім спішкит

І<ультури;

повне

-

визволен

ня nрацюючого народу з nід визиску каnіталу; революційність тактики,
бо без революції неможливе визволення; nовнота національної самоор rанізації -·задоволення національними силами всіх головних 0ункцій

суспільства~ соціялізм, як nовна система орrаніза.ції людських суспі
льних відносин. Отже в· nporpaмi дано синтезу національного з соціяль·
ним, та національного з міжнарод'нім.
Варт підкреслити, що нова nporpaмa -УПСР. є nершою nporpa'r.юю· з бу дованою на основі глибокого аналізу у~раїнсь~ої сусnільної дійснрсти,
а

не nеренесена сnособом nростого наnадоблювання
Проrрана Конференції принята, як тимчо.сово.. до

з чужоrо життя.
часу, коли можливо

буде склика.ти з}їзд Партії. Статут принято тільки для закордонних ор
rанізацій.
мо,

Змісту nроrрами

бо ці документи

nьзнайомити:ся

й резолюції

виходять друком в

з ними

Конференції торкатися не
блищих днях і

читачі

буде

зможуть

·

безnосередньо.

Кощ~еренція пройшла но.дзвичайно добре, в глибоко
діловому наnря
мку. Цьону сприяло те, що nеред Конференцією, nротягом останніх мі сяціD, партійними орrанізаціями на місцях та центральними
орtана.ми
була виконо.на велика nідготовча nраця, що й дало мо~ливість, в умовах
еміrрації,

nеревести

велику відnовідо.льну роботу.

;"Нова Україна" -Прага,

Гляди:

Борітеся-Побороте!

-РЕВОЛЮЩОНЕРІ.

Праго.

1927

чис.

р.

1-2, 1927.

Стор.

89-90/·

ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКО! НАРТІ! СОЦІЯЛІСТІВ
В-во

"Вільна Сnілка.".

Сторінок

34.

- 27 ПРИ Л О ГА 30. Ст.49. б.ІІ.1927. Вша новання М~ІО~Шаnовала.
------------------------------------------------------------Гляди: "ВІЛЬНА СПІЛКА
Неnеріодичний орrан Українсьr-сої Партії
11

лістів-Революціонерів.

170;.

Збірник

рр.1927-1929.

3.

Соція
Прага -Львів. Стор.

Статті:
1.Н.Григоріїв: Політик-творець. Стор. 1 - 8.
2.М.М:В.ндрика:
3 життя М.Шаnовала. Стор. 8 - 14.
З.К.Отаніолав~ький: Хатянська смуга в роботі М.Шаnовала. Стор.15-16.

П-~-~-П.Q_r_~ __ §2~_2!~_2Q~_2Q~!!~22~2~--g~g~~~~~E~~~-~~-~l~~~
Суnеречку між двома українськими соціялістичними орrанізаціями на
rрунті оцінки державно-громадської діяльности українські ооціял ~
демократи

відомо, що
українс:ьке
ло

nонесли

на

розвязання

до

чужого

буржуазного

суду,

бо

.••

чужі люди менче розбіраються в українських сnравах, ніж
громадянстnо. Обмежаться формою, а не розбіратимуться

суті.

2

листоnаду р.1928 мав відбутися суд D :Кутній Горі. Голова суду
в к~теrоричній формі заnроnонував обом сторонам кінчити справу ми
ром, бо 1;- не добре, мовляв, українцям втягати в свої внутрішні
cnpaв:tJI чужинців, а чехи не хотіли би встрявати в українські супере
речки;
2j- чеські судці не знають української мови, а це перешко
джатиме їм добре розбіратися n cnpani;
з;-еміrранти, nзагалі, кра
ще зробилиб, коли би своїми сварками не вводили Чехословацьку Рес
nублику в зайві витрати коштів і часу її урядовціn.
Я заяnиn, що в сnоїй статті не мав на меті обnинуnачувати чле ніn 3Д УСДРП особисто, а лише орrанізацію в цілоr.!у за несnравне
виконання її членами де·ржавно-громадських обовязків. О. Безnалко
зразу згодився nокінчити
миром, Мазеnа ж і Феденко намагали

cnpany

ся всунути D формулу nримирення зміст одкликання моральної й nолі
тичної відnовідальности соціял-демокр~тіn за названі D статті зло
чинства та вимагали, щоб я nокрИІз їх судові витрати. На. це вони
одерх:али від судціn реnліку, що "бажа ю ть більшого, ніJ;~ · nотрібно

для за:::~сту чести";
ти, а торгуєтесь за
Щоб nриnинити

цю

"ви ж, nане,
коnійки".

зая в или,

болючо-образливу для

що шукаєте

-

захисту чес

національної

гідности

~

:;

сцену нотацій чеських судціn на адресу бувшого укр~їнського nремь
єра, я заяDиn, що готов nриняти
моїх nр отивників і оnублікувати

"Заяnляю, що
"Нової Уr-сраїни 11

на себе частину судоnих видатків
заяву бажаного їм з м істу, а саме:

своєю статею, надрукованою D листоnадовому числі
за р .1926 nід заголовком: С.еньори, зніміть маски!

не мав но.міру образити жалобщиків Пана.се. Феденка, Ісаака Мазеnу,
Осиnа Безnалка та Гордія Нянчуро., з окрема обвинуnачуnати їх в
ростраті гроuадських коштів та. нездачі сnраво~дань золотоrо фонду,

відnоnідальности
3робиn

судцям:и
то

n

це,

за мальnерзації Оцуксу і,

аби

ролі

лише

бувші

крамаріD,

міністри

не

що торгуються

оnлачується їх честь.
Українському ж rрома.дянстnу подаю до

ментів,

так

стояли

відома

ти стаnити

і

чи

Нехай воно

мусіла

стnу. ;"Вільна Сnілка",

само

оцінить,

3Д УСДРП річево

Прага-Льl3іn,

Скnруніяди

nеред

за коnійки,

но. nідетаnі яких я заnитуnаn 3Д УСДРП

ПРУНІЯДУ та инше.

зn.,

чи маn

nідnаnісти

•

чеськими

яким не моn

nитяги

npo

11

з

би

тих доку

ОЦУІЮ І Я,ЦУ й СУ
я рацію ті
на

36.3,1927-1929.

запи

них rромадян

Стор.

133-4;.

- 28 32.
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Л РИ Л О ГА
Визнаючи

з

До

одного

ст.50.

боку,

що

2О.ІІ.1927.

rар а нтією

Зас і дання Соціял.

nовної

nолі

ко j:<:ної

Ліrи.

людини

є

ті

льки мо і:сливість гуртуватися з иншими в ;щержавне СІ<уnчення no своїй
волі, тоб-то: nраво всякого територіяльного й національно-територія
льноrо колєІ<тиву на створення власної самостійної демократичної дер
жави, а з дpyroro, що неминучим сnособом осягнення добробуту, як ок
ремих колєктивів, так і всього людства є обєднання оил, а не ізоля ція їх, ЗО УПСР, борючись за створення самостійної Української соці
ялістичної ресnубліки і ставлючи ідеалом Вільну Сnілку Вільних Наро
дів,

вва,:сає

необХідним:

1;-уникати безnотрібного й шкідливого
родами,

які

в

завойовниками,

nоnередні

часи,

ведені

загострення
феодальними

боротьби

з тими на

та каnіталістичними

доnомагали споїм державам виконувати ролю rнобителя

українськоrо народу, а теnер самі змагаються до стпорення нових
них державних пзаємовідносин зі своїми сусідами;

2;-nотуnати з nолітичним~ rруnами тих народів,

nіль

·

коли такі tpynи Dиз

-

нають npa.no українського трудового народу на самоотійне дер;:<:авне іс
нування, в nевний контакт для сnільного творення загально людських
форм суаідеького

сnівжиття;

Зj-брати участь n тих міжнародніх орrанізаціях, які ставлять своєю
метою мирне розпязання завдань добросусідського держаnного сnіnжитя
ріжних націо н альних і територіяльниі колєктиnів на засадах рівноnра

nности.;"Вільна Сnілка",

збірник з.

1927-1929.

Стор.

61;.

~-~-~-~-2-~-~---~g~-~~-~!~_§2~-1~Y!!~12~2~-~~E~~~~~~~~-~~~~!~~~~!~~
Заложення Орrанізаційного :Комітету Українського Робітничого Унівеси
тету n Празі.
Орrанізаційний :Комітет У.Р.У. зло:жено n такову складі:
Голова Комітету М.Ю.Шапоnал, заступник Н.Я.Григоріїп, секретар М.Ма
ндрика; скарбник М.Косенко; члени: Б.За.ле D ський, С.Довгаль, Л.Клименко, К.Отаніслаnський, Л.Кобилянський.
·
З

дня

заснування

Комітет

ям орrанізуnати Університет

розnочав

спою

працю,

nостапивпи

ще до осини сього року.

завдан

-

Орrанізація ака

демічної частини Університету доручена Українському . Інститутові Гро
мадознаватва в Празі.
В першу черrу Університет

розпочне лекції з трьох відд:і. лів: 1jУк
раїнознавство;
2jГромадознапство;науки про сусnільство; та З.jСучас
ні nроблеми. Потім Технічні Курси.;"Нопа Україна",ч.8-9,1927.Стор.92;.

~-~-~-~-2-~-!---~~~-~~-~!~§2~_1§~!!~12~2~-f~~!~!Y~-[E~~~~~~~~~~!~~~
До затDерд;::сння місцеnою nладою статуту, функції Кура.. торії Інститу
ту, через уnесь часt виконупала Дирекція Інституту. У вересні 1927

р.

статут кураторії

затnерджене і цей nищий орrанізаційно-rослодар

ський орrан Інституту розпочаn функціонуnання.

торієrо Інституту Н.Я.Григоріїва

-

-

З nризначенням Кура

Директором Музею-Архіву Інституту,

Директороrл ~ідділу народознавстпа обрано проф.Л.Білецькоrо. Після
смерти про сj .В.І{оваля посада Директора nідділу екононіки та техніки
зост о. ється не обсаженою, nідnідділом економіки тимчассnо запідує м.
Мандрика.

Кураторією стперджено такі nідділи і установи Інституту:
~хрекція Інституту: М.Ю.Шаповал ;Фундатор Інституту і

1.

-

roлona

- 29Дирекції,G,

nроф.Др.О.О.Ейхельман ;застуnник Директора;,

nроф.

Білецькии, Н.Я.Григоріїn, Др.М.Мандрика ;члени ДирекціЇ/•
2. ~ідділи дослідчих наукоnих прзць: 1;народознаDстnа -

nроф.Л.І.Білецький;

2;економіка та техніка

nідділи:

госnодарстhа

народнього

та

-

Л.І.

Директор

з перетnоренням у дnа

rосnодарської

техніки;

з;соціо

лоrії й nолітики - Директор м.ю · .шаnоnал.
3. Український Національний Музей-Архіn при Інституті - Директор
Н.Я. ГригоріЇDt секретар інж.С.Безруч.коnа, кустос Н,Обідний.
4. Український Робітничий Уніnерситет, яко самостійна устаноnа,
зnязана з Інотитутом на спеціяльних умоnах.
.
Бібліотека nри Інституті - уnраnитель д.С.КулікоDський.

5.

б. Білоруський наукоnий Кабінет - Учений секретар Др.Т.Гриб.
11
j"СУОПІЛЬСТВ0 - Прага, том V-VI, 1927. Стор. 156-15?·/•

34.
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П Р И Л. О Г А

До

листоnаду

р.

ст.

б?.

.ХІ

Юnілей Ольги Кобилянської.

Інститутом ГромD..дознаnстDа 'було урядj:\ено урочи-

сте засідання Наукоnої колєrії Інституту на пошану сорокаліття nись
менницької діяльности слаnної української nисьменниці ОЛЬГИ КОБИЛЯН

СЬКОЇ. На засіданні ж ІнстИтуту
но nочесним членом Інституту,
адресу такого

16

про

листопада
що

nислано

192?

р. юnслянтку обра

nислано

їй диnлома та

·
~~~~~~~~~~~~~~-!-~~E~E~-~~~!_A~QE~~~~~~l

змісту:

Іменем Українського .Інституту Громадозншзстпа D Празі nітаємо Вас
щиросердечно з nеликим сnятом nсього Українського народу - 40-літнім
юnилеєм Вашої nисьменницької праці на nолі укрс..їнської культури.
Ваща тпорчість nротягом 40 рокіn за цієї nеликої історичної доби,

коли відрод~:•ується український народ до свідомого

і

культурного

існу

вання, була силою і джерелом цього відродження • .
Наnисавши на своєму літературно-мистецькому праnорі гасло ЛЮДИНИ
і її гідноати та найбільшої вартости її живої особи, Ви . дали · україн
ському ~ародові могутню nідойму для свого культурного зроqту.

"Бути собі цілею 11 в житті особи і :r-:::щіональнону та вселюдському
колєкти:ві є най:вища мета, що покликує людей на шлях безмеі:-:ного удос
коналення.

З'я:влялись

і

ста:вали

nеред

цілою Україною витвори

Вашого

Духа - не:вмірущої краси мистецькі образи нових людей., що вийшли на
nоле :виз:вольної культурної праці · і nотягли за собою nригноблений nоневолений люд.
·
В ТЯі::ких змаганнях тих людей нових родився великий nодви.г ре:волю

ційної боротьби•

що розnочався за Вашої доби і скінчиться наnев~а nе-

ремоrою відорд,:сеного в своїй свідомости народу.
.
Доолідj:суючи великий nроцес відродження, наш · Інс.титут. бачить :в нім
моrучий вnли:в rеніїв українського народу Шевченка, Драгош:шова, Фран
ка і О~ьги Кобилянської, що nіднесли на :висоиий , рі:вень самосвідомість

.

народу.

Ваш tен:].й стоїть охороною над Україною і вказує їй шлях до безмеж· ноrо розвитку овоєї культури і своS)оди. Ваш rеній :вказа~, що в 'інди
відуалному удос~оналенні людини лежить успіх її суспіль. ноrо буття і
розвитку.~

Ідея про

nідняття

сту трудо:вої демократії і
чне

визволення

і

гідности

кожної

особи

свободи, · в якій Україна.

ствердження.

є

rрунтом для

знайде с:воє

зро

остато

Схиляючи

-

зо

голови перед Вашим 40-літнім

~ий Інститут Громадознавства в Празі
ЧЛЕНСТВА в нім і цей диплом,
Перебуваючи на. еміrрації,
ноті

виявити

Вам пошану і

але Інститут певний, що
Карпат по Кав~аз прийде
у~раЇНСЬІ\ОГО

творчим

подвигом,

У~раїнсь

прохає Вас nриняття ПОЧЕСНОГО

тут при~ладениі.
Інститут, на жаль,

відданість,

я~а

не

мш:~е в усій nов

прислуговує

-

імени Вашому,

незабаром прийде час, ~оли вся У~раїна від
на Ваше і своє свято вшанувати Вели~у Жін~у

НD.рОду.

Хай живе славне імя будителя України ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬІЮ1 на. віки і

ві~и!

---------

На урочистім засіда.нні Наукової ~олєrії, 27.ХІ.І92?., були виголошені ре0ерати: М.Ю.Шаповалом - Ольга Кобилянська, як людина. та Л.Бі
лецьким -Літературна

творчість О.Кобилянсь~ої.

j"Сусnільство"-Прага,

V-VI, 1927,

том

стор.159-1бо;.

ПРИВІТ ОЛЬЗІ КОБИЛЯНСЬКІЙ.

27

В день

листопаду цього ро~у вся У~ра.їна з пошаною звертає

свій

-

погляд на зелсну Буковину, де перебуває велика українська жінка
Ольга Коuилянсь~а. Вся У~раїна щиро вітає велику письменницю, що
років працІJЄ на. ниві українсь~ої літератури, закладаючи осr-юви наці
ональної культури паневоленого українсь~ого народу.

Вся УІ<раїна щиро вітає творця "ЛЮДИНИ", "ЦАРІВНИ",

"В НЕДІЛЮ РАНО ЗЕМЛЮ КОПАЛА",
ТОЛ ЧЕРБІ"
га

і

"ЧЕРЕЗ КГ.ІАДКУ",

ба.rа.тьох діямантів українського

"ЗЕ1.UІІ 11 , "НІОБЕ!",

"ЗА СИТУАЦІШІИ",
слова,

40

що

"АПОС

вирізбила Оль

Кобилянська.

Гсроєи праці

в у~ра.їнсь~ому відродженні

Своєю невсипущою дум~ою nерелітає
життя,
житті

вибір:~.є
її

з

великого

його

ті

зву~и і фа.рби,

паневоленого

ст с.л а ця

вели~а ;:~ін~а.

світом і вдивляється в rоиін і
що

повинні

о~расою стати

гу~
в

народу.

Для Народу-Невільни~а присвятила свої вільні і rорді rлрії, свої
зворушую чі слова, свою велетенську пр а цю і глибоку думку.
З кінця 80-х ро~ів ХІХ століття, ще молодою дівчиною Ольга Коби

лянська увійшла на убогу ниву, я~ дба.йливий, пильний і твердий в сво
їх наміра.х робітник і працювала. Що-року на тій ниві збільшувався вро
жай, в я~ому завжди була і її велика частка.
Ста.ла апостолом відродження тієї паневоленої черні, що є народом
українським. Незавидна доля апостолів відродження паневоленого люду,

лишень прс~расна. будучина його, коли він визволиться. Во іия того
дня визволення віддала Ольга. Кобилянсь~а всі своr творчі сили, свої
дНі, рО~И СВОГО J:~ИТТЯ •
Благословенни й ха.й буде день, ~оли вийшла на ниву народню Ольга
Кобилянсь~а!
Благословенна хай буде земля що зродила Ольгу І{обилянську для
України!
Благословенні хай будуть дні й роки її творчої праці.
І хай серце її вибачить жорстокість і немилосердність убого жит
тя

її

народу.

Своєму славно му сПівробітникові й однодумцеві посила.ють сердечний

привіт і по~лін
Р е д а к ц і

я

і

с

;"Нова УІ-<ра.їна't-Прага,

п

і

чис.

в р о

б

і

т

н и

10-11, 1927,

к и

стор.

ново 1 УКРА!ни.

1-2.;.

-

З1

-
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2З~ІІІ ~1928 р в Празі в готелі "·Опера." відбулись річні загальні збо

·

ри УкраїнсьІtого Громадського Видавничого Фонду.
На зборах nареважаючою більшістю дообра.но в Правління Н.Я.Григо
ріїва. та Гр.Клименка ;раніш обро.но:П.Богацького, . І.По.ливоду і · Є.При.
ходь~а;, то. до Надзірної Ради М.Ю.Щаnовала., і Гр.Щербину;раніш обра

но М. І{андрику і Л.Клименка;. /"Нова Україна",ч.1-З,1928,ст.65;.

ПРИ Л О ГА

З6. До ст.

71. ЗО.ІV.1928. Свято У~Р~У~

-~-----~-~--~---------------------------------~-~----30 квітня 1928 відбулоqя в Празі і по інших осередках свято Українс~
кого Робітничиго Університету . . Повний звіт з цього свята гляди:
"Нова Україна"-Прага, ч~с. 4-6,1928, стор.·116-125.

~~~-~-n_2_r_! __ ~z~-~~-~!~_2g~_§2~Y~12~§~-~~~f!~~~-Q~~E~-~~~~~~~~~~~~
ЗІ травня

1928

наша валика
орrанізо.ції

р. їдучи до Франтішкавих л~зень, завітала до Праги _

землячка з Буковини Ольга Кобилянська, Ріжні українські
в ЧСР довідалися про nодорож nисьменниці завчо.сно, а Ук

раїнський Комітет у Празі

взяв на себе сnраву орrанізацію зустрічі.

Но. Більсоновім двірці ;в Празі; З1.V • .цисьменницю зустріЛи делеrа
ції наукових та ' культурно-громадських установ і знайомі та : друзі її.
Вітаючи гостя, дарували квіти.
_
·. .
·
1 червня було ' уряджене nривіто.ння великої nисьменниці такими уста
новами і орІ'анізаціями: Інститут Громадознавства", РеДаІщ 5 .я "Нової

Укро.їни", Украінським Робітничим Університетом, Ук:fю.їнс .Ь1~им Коміте
том в ЧСР, Українським Громадським Видавничим Ф~ндом, ~акордонною
Організацією Української Партії Соціялістів-Революціо r: ерів, Укр·аінсь
ким Всеnрофесійним Робітничим Союзом та инш. орrанізаціями. Далі гля
ди: 11 Нова Україна" чис. 4-6,1928, стор. 70-78.

~-~-~~-Q_r~! __ ~§~-~~-~!~_2§~-2~Y!~12~§~-~~~E~~-~~~~~~~E~~~~~ц!~~~~
М.Шаnовал

.;;.

Велика революція і. укро.їнсько. визвольна nрог:раr.Ла. (,Викло.

ди в Аиериці; Прага

1927.

Накло.дом вид~вництвз. "Вільна Сnі~кз.~

раїнського Робітничого Університету.

Стор.

З32.

·

і Ук-

.. -

39. До ст. ?4. 8.VII.1928. З'їзд У.В.Р.С. в ЧСР.
-------------------------------------------------·УкраїноьІ~ий Всеnрофесійний Робітничий . Союз в ЧСР. ;скорочений· звіт;.
ПРИ Л О ГА

.... ·- ~------ --

------

8.VII.1928

в nомешканні Винаградеького Народнього Дому в Празі від
бувся Установчий Делеrо.тський З'їзд У.В.. Р.С . в ЧС Р . Праця по орrаніза -
ції Ооюзу . nровадилась з д о ручення Укро.інського Комітету - Орrанізац~
Комітето~. На З'їзд nрибули nредставники бі~ьще 500 .украj:нських ро
бітників. Після nеревірки мандатів обрано црез· ідію з' їзду в складі

т.т. Бел:зецького,

Залевського,

Метельського,"Прищанка та Сохацького.

Зачитаний статJtТ Союзу, якого схв~лено , Міністе,рством Внутрішніх
Сnрав nринято з'їздом одноголосно. ·'На nідставі цьоrо статуту діяль

ність Союзу розrіовсюджується на цілу ЧСР й дає
захисту nравних,

мо~ливість орrанізації

духовних та мо.теріяльних інтерес і в укр,ро6ітництва.

- З2 Делеrатський з'їзд висловив

ба~ання,

щоби Робітничий Університет

відкрив J\ЮТуральні, технічні та сільсько-госnодарські курси. З'їзд
уважає У,Р.Університет своєю школою й закликає робітництво та селян
ство · лавою встуnати в число його студентів і всебічно його nідтриму
вати. Ухвалено nристулити до видання власного орrану Союзу. Нарешті
з'їзд висловив nодЯRУ Українському Соціолоrічному Інститутові, яко

ініціяторові

й фактичному провідникові У.Р.Універс~тету й

рикансько1.~У робітництву

за доnомогу Університетові.

nокладатися тільки на власні матеріяльні
дно-позичкові

каси Союзу та

yRp.

засоби і орГанізувати оща

орrанізувати рахункові

товариства · лід

назвою ''Українська Робітнича Січ".
Голово19 Союзу обрано т.Будка, членами:

т.т. Л.ІСлиt.r снка;
цькоrо, f.і.Ме~ельськоrо, С.Кузьму, М.Вакова та Гр.Клименка.
Комісії обрано: т.т. &qщія, А.Сохацького, Гр,Омельченка.

П-~-~-П_Q_r_!

аме

З'їзд ухвалив

І.Белзе
До Ревіз.

__~Q~-~~-2!~_2§~-2~!~~12g§~-~~~~E~~~~-~~-U~S~E~~~~
Високоnоважаний

П А Н Е

П Р Е З И Д Е Н Т Е!

Особливі обставини змушують нас лрох~ти Вашої уваги до становища
української

еміrрації

в

Ч. С .Р.

Ці

обставини

самому існуванню українських еміrрантів,

такі,

як людейt

що

не

в':<е

зо.rрожують

:ка;::уче вже

про

тяжке їх r,tатеріяльне існування і моральне пониження.
Ось D цьому
му році нас позбавлено головнішого для існу
вання людини
л р а в а
н а
л р а ц ю. Для всіх нас це дорів
нюється @а:ктичному
лозбавленню права азилю, . я:кому навіть при :колі
зіях з иншими nравами завжди дається перевага. Проти-,:: галицької
части політичної еміrрації, адміністрація ЧСР nрактикує цілком од
верте лозбо.влення права азилю.

-

1928 -

-

Особливо тя,:::кі обставини утворилися на Підкарло.тсь:кій Русі.

Міс

цева адніністрація без всяких nідстав в икидає українських еміrран
тів з їх родино.ми лід закидом "обтяжних чужинців" зо. ме,:сі ЧСР. За
один літній місяць дістали "гнаний лист" з ЧСР:
1. Голота. І. - лрофесо"р торговельної школи в Муко.чові.

2.
З.

4.

-

Черн:о.сен:ко Слиридон - відомий лис ьменник ;У,:: горо~;.
Кукурудза Павло - дослідник, письменнИк ло б':солярству ;Ужгород;.

Дівнич Антон

5 • . Біл и чсн:ко

-

слівробітник Т-ва Просвіта

в

у,;сгороді.

Михайло- банковий урядник в Ужгороді.
б. Отегній Отелан - господарський служачий в у,:: городі.
7• Дозорців Володимир - служачиу друкарні в Ух:городі.
8. Гошовський Пилип - театральний актор "Просвіти" в Yj:cropoдi.
Сайко Іван - хормайстер в Кралові над Тисо ю .
Цей список промовляє проречисто про лихо наши х людей, яких зако
вують в :ко.йдани і над якими знущаються навіть в со..мій (юрмі nозбав
лення права азилю; адміністрація виД а є замісць "лру~о.зу" то.к званий
"гн а ний ли:ст"Нnаnесkу list
що в українській термінолоrії відно

9.

ситься до nрогону худоби. ) Аби "вигнати 11 адміністрація дозnоляє со
бі,

налри:кла.д, що до українця І.Сай:ка, еміrранта з Харьківщини на
nисати со.мовільно, що він ніби-то є "nринале ї:сним до Польщі 11
і тому 'видається Польщі", тоді як він ніколи не був лідданц ем Поль
щі!jКолію одного "Гнаного листа" приклада.ємо тут;.
Ця подробиця доволі яскраво освітлює дивовижний спосіб тра.ктуван
ня наших людей з боку місцевої адміністрації. Становище еr.-:іrрантів

. Україні~

- 33 тим більше скрутне, що діяльність Українського Комітету в ЧСР адмі
ністрація ресnубліки обмежила, одібравши nраво оnікуватися еміrран
тами на Підкарnатській Русі.
За оатанні роки влада в Празі надnисом в "nруказі" nозбавляє укра
їнців nра..ва жити на Підкарnатській Русі. Ця nрактика адміністрації
разом з Dиказанням . по "гнаних листах" нагадує нам nрактику адмініст
рації в царській Росії суnроти жидів з так званою "чертою осілости"
і є доказом того, що українці мусять терnіти репресії тільки за. свою
націона.льніоть.

Але ра.зом

з

тим таке

трактування стоїть в nовній оуnеречности до

того 0акту, що еміrранти, які nроживають в Празі і
моральцу і матеріяльну nідтримку центральної влади

околицях; мають
ЧСР для ведення ·

української :культурної nраці ;Український Універ~итет, Педаrоrічний
і Соціолоrічний Інститути, Госnодарська Академія, Видавничий Фонд,

Україно~кий Комітет, Українська. rімназія,
установи й орrанізації;.

Притулок для дітей і ин.

Ми розуміємо, що nредсставлення українцям nрава азилю є виявом не
лише мі;:шародного nр.:ша, не лише глибоко-людського почуття, але також
виявом тієї добросусідської традиції, що виявляєть~я ш:се здз.Dна у відносинах мі':~ чеськими і українськими народами о:бо їх культурними
чинникю.ш. Не можна забути того факту, що частина гуситів знайшла со
бі другу батьківщину на Україні, котра їх nриняла n;час лихоліття і

в котрій де-які nотомки гуситіD nийшли навіть на д~хе визначні ста
ноDища ;примір гетьман Пилиn Орлик. і батуринський nош<:оDник Чечель;;
Не мохсна забути того морального єднання українських . і чеських буди
телів ;наnр. ШеDченка, Куліша, · Костом:tрова, Г:tнюr, Ша.(•)арика, Гавліч
ка- Боровського і ин.
що вицвіло на зорі nробуд~:\ення наших народів;

1,

не мо;:ша. забути й того, що український народ доброзичливо nоставився
до чеських колоністів, які знайшли собі батьківщ : :ну на УІ<:раїні, одер
жали тar.t зе1:ілю і живуть в nриязні з нашим людом .• І н.:шіть недавні ча
си 1917-1918 років звертають нашу уво..гу на :uідносин~1 українців і уря
ду Української Ресnубліки

на Україні.

до

чес· ьких леrіонеріD,

що

орrанізувалися

Утворений цією традицією настрій сnрпчишшся до

того,

що

інтеліrснція Підкарnатської Русі

з nовним довіррям ввела цей край в

склад ЧСР,

народу від угорського

здійснюючи

визволення

nродош:~сння:н цієї слаDної традиції,
ної nраці

в

ємин,

звязують

які

цих роках
дnа

1921-1926
сусідні

є

ярма.

nідмога ЧСР українсько'ї

Будучи

культур-·

живим доказом добрGоусідських вза

славянські

народу_r в псnцу моральну
цілість, осноDа.ну на взаємодоnомозі і сnівnраці.
І лише підка.рnатська.. nрактика силкується цю традицію знищити, а

між двома народами загнати гострий клин недовірря і ізоляції.
3 nовною одвертістю дозволяємо собі висловитй ~аш ~аль, бачучи,
як виоокоцінні моральні наслідки сnівnраці між · чехами і уІ<раїнцями
в Празі nідриваються тією nротиукраїнською nрактикою, що особливо

розцвіла на Підкарnатській Русі і яка вносv.::ть в

загальні тяжкі nере

живання українця-еміrранта ще сnецифічну і велику дозу гіркого розча
рування. В широких трудових масах України за останні часи невnинно
росте неrативна nоnулярність "nідкарnатської nрактики" і викликає
гіркі рсОлекоії. Підка.рnатська nрактика за останні часи коментується
майже в усій
українській пресі ;як D УССР, тав .в Галичині і Волині.,
Америц:t і Канаді/ дуже неnрихильно, nі;цживлюючи тю:ску хворобу сучас
ности - безоглядний шовінізм, що затроює життя наших сусідніх народів.
Ми 1

що

живемо

еміrранта.ми

в

ЧСР,

дуже

високо

стаnиr.ю

rюральну вар-

- 34 тість '1'1.61. .ziono11.юrи українській культур:н1.и роботі, яку ЧСР робить, а
тому на~ охоnлює
зжалістно руйнує

тим більше п~чуття жалю, коли наслідки ць·оrо так бе
nідкарnатська адміністративна nрактика.

·- По.не ПрезV:tденте 1 На нашу думку~ ·5-б тисяч українських еіАіІ'рантів
· не можуть "обтяжити" Чехословаччину так само, як і Q0-35 тисяч чехів,
не

.

обтя,:суІоть Ух<раїну.

·

Ми признаємось щиро, що ,ніколи українцям;без огляду на nартії; не
nриходила в

голову навіть

Київа не мо::сна пускати в

на секунду думка,

щоб

чеські села на Україні,

чеського

або

~шіrранта

зації в Київі не дозволити опікуІЗатися чехами на Dолині, q.6 0 що
ких еміrрант.ів можна викидD.ти з чеських сел на Волині і т.п.
Це є просто неймовірно!

А між тим,

з

чеській орrані
чесь

подібне · відношення до українців в ЧСР на;:·шль є ре аль

-

ним фактом і засадою nолі тики, котра стоїть в такій тш:шій суnер еч ности не лише до засад демократії і широко-оголошуваної на · шnальтах
чеських rазет славянеької солідарности, · але й до ~асад звичайної ·npo
стої людяности . і національної гідности українського народу.
· Говоримо не як nолі т-ики. Осо б ливо · не як ті nолі тики, ко,трим дан о
людоькі ·. слова для того, щоб ховати свої думки . і наrліри, а · говоримо
як люде, схвильовані тяжкою долею цілоrо · народу на~ого, схвильовані
ч того тя~:<кою суnеречністю,
яку вище · згадали.

.

· onpi

no

Ми вважаєм.о,

.

що на Підкарnатській Русі живе . сnо~онвіку в

·бі.льшос

ти населення
у кр а ї н с ь к о ї
;русинської; но.ціональности.
Так Иоrо трактує і об'єктивна наука - ;наnриклад Чеська Ако..дсмія Наук;,

а

з цього

факту можна DЖе ~ехко вивести,

тя, nерсконання і
і .до українського
іrрації.

Українська ем:lrрація,

-

строго додержуючись правил а.зишо і не втру

чаючись у чеську внутрішню

ц і о н а л ь н у

с

n

політику,

разом

і л ь н і с т ь

з . тим

відчкває

свою

н а

з українським населенням

·

Підкарnа"!'сь~ої Русі.

Ми певні,

як наші а7б'~ктивні nочут

стремління, так і об'єктивно необхідне відношення
населення Підкарnатської Русі і до української ем

.

що не дуже nомилимосЯ, коли · дамо таку інтерnретацію на-

' строїв української еміІ'рації: наша еміІ'рація морально лотрясена тим
фактомt що її не пускають · жити серед свого ·· народу на. Підкарnатську

Русь, а тих~ що там осіли раніш, теnер масово.викидають за межі ЧСР,
бо наша еrліІ'раці~ вважає ~ебе в nраві там жити не · лише no мі':~народ
ньому nраву азил!Q, але й . nросто ·тому, що . кожна людина ~~ає nраво · жити серед овоrо рідного

народу ·~ ·

··

·

Коли в мі>хнО:родніх стосунках nринято всіма народами доnускати в
свою середину еміІ'рантів ;чехи і українці в Америці, чехи на Украї
Ні/ на OC)HODi вселюдського npaDti, то тим більше · .СУnС?речним в Н!3-Ш
час . здається той факт, Що українuїв-еміІ'рз.нтів не пускаютЬ жити
в
їх
р і д н о м у
національному ~т6ченні. . ·.
.
Такі тяжкі nочуття обхоnлюютЬ українс:ьки·х еміІ'рантів в ЧСР, на nіть тих, що корИстуються доnомоГою влади ЧСР · в Празі длg українсь

.· кої

культурної праці, коли nідкарnатська цра,ктика . так без~:,алісно за
бив а є, прини;:'Ує
прир~днє · почуття радости і · ::едя~ностй від доnомоги,
обертаючи ц~ . благородну доnомогу в гіркий ~іб n~гнання.

Перспектива псіред ем~rрацією ~акQ.
.
:
3 неясних чуток і інформацій · виходить, що : nлада ЧСР n 1929 році
лікDідуватиме доnомогу українській еміrрації .• Ми думаєно, що цей факт
є

натуральним.

Нас

це

не. трівожить,

але

в

світлі

вищенаведених фз.к-

-

-

З5

тів ліквідація підмоги викликає ряд думок, теж натуральних. Ця лівві 
дація реально поставить перед кількома сотнями чи тисячами українсь
ких еz..ііrрантів фатальне питання: куди далі? Натурально, що цогляди
всієї українсьr<ої еміrрації звернені на Підкарпатську Русь, де
живе
1j2 міліона наших братів, культурно раніш Угорщиною пон:И~:сених до то
го, що тепер треба rероїчної культурно
господарської прhці праці,

щоб підтримати наш убогий працюючий там люд і піднести його
хоч

би

акромного

ь Чеська
дному

праці

ляризує,

1

насилаючи

серед

що

все

нськеjнаселення

туди

укр~їнців

автоно~ії,

досить

пр~писа.ної по

инше-нац1ональн1

пояснює,

це діється лише тому,
немає

рівень

існування.

влада,.не реалізуючи там

трактату,

турної

культурного

а

чеська

що

культурних

еле~Іенти

міжнаро
для

преса це широко

куль

попу

автохтонне українське /РУСИ
сил.

Цей wакт можна признати, як траrічний наслідок довгоnітнього nане
волення нашого народу Угорщиною. Цей факт для чеської політики є ар
rументом,

а

для

нашої

національности

нещастям,

яке

всі українці

1

в

тім числі й еміrранти; хотіли б як найскорше коли не знищити, то хоч
би змякшити. А тому цілком зрозуміле наше переконання, . що страшенний
брак культурних сил на Підкарпатській Русі слід-би вже
н е г а й но
полекшити . тим• що 1-2 тисячі інтеліrентних українців-еміrрантів пос
тавити там до праці культурної і господарської. З наших шкіл ;госпо

дарська Академія, Університет, Педаrоrічний Інститут;, а також чесь
ких виооких шкіл вийшли сотні: правників, ліко.рів, ію:с енерів усякого
фаху, учених педо.rоrів, економістів, істориків, філолоtів і т.п., а
поруч з ними s nрофесори, письменники, мистці і ин .. До диспозиції бі
дного нашого но.роду ось стоїть невеличка культурна о.рмія для бороть
би з хворобами, некультуРністю, злиднями і т.д., що панують на Підка
рпатті,
Тим більше, що в усіх зносинах з Чеською владою, ми чули рі
шучі зо.певнення, що ЧСР допомагає українцям вчитись з т!ш, щоб вони
несли культурну допомогу своєму народові. Ми не сумнівелися В· цих за
певнення:х:,

а

тому

переконані,

ці українських культурних сил,

що

nершим

но.туральним

вивчених в

ЧСР,

є

тереном

для

Підкарпатська

пра

Русь.

Хто з щ1іrрантів має змогу, хай вер':Га~ться на Велику Україну і під
Польщу чи Румунію, а хто не . мо.є такої змоги? Тю.і натурально треба
йти на Підкарпатську Русь,
турної праці і подвигу.

1.

2.

там

їх

чекаt

велике

4.

неоране

поле

куль-

Ми D повній свідомости нашого кроку nрохо.ємо Вас, Пане Президенте:
Звернути увагу на стан української еміrрації і заініціювати вияс
нення її дальшого становища в ЧСР;
допускати її на працю на Підкарпатській Русі особливо маючи на
увазі ліквідацію наших шкіл D Празі - кр~ще перенести їх на Під

.

карnо.тську Рус'Б.

З.

щ~

.

;ти

Еміrрантам. що бажали-б постійно працювати на Підкарпатті,полекши
придбання горожанства ЧСР.
Для розгляду всіх питань, зачеплених n нашоАf.У листі, заініціювати
спеціяльну комісію, nеред якою ми могли-б викласти всі наші потре
би, а яка-б докладно обміркувала планемірне викорис·тання українсь

ких культурних сил для роботи на Підкарпо.тській Русі.
Дозволяємо
листа

нів

чи

не

як

собі

ще

політики,

якоїсь

на
а

прикінці
як

люде,

заявити Вам,
що

недоброзичливости для

Ми ШlЄІ.tо лише одну ясно

не

мають

чеського

означену мету:

одверто наш погляд на стан річей.

що

м:и

жадних

писапи

цього

nрихованих

пля

народу .

висловити щиро і

цілком

Знаючи Вас, як ідейного довголіт-

-

- 36 нього

борця

за

національне

визвелен

q

і

культурне

nіднесення

свого

народу, а тако;:с nригадуючи Ваші nист., nи D аnстрійськім nарляменті в
оборону українського народу в Галичині, ми nевні, . що Ви через те
глибоко розумієте нас і наші людські бажання, а разом з тим доnомо

·. ·

жете українцям, що nеребувають в Ч.С.Р., з найбільшою користю nрикласти · свою nрацю на культурно-госnодарському nолі, щоб в день радо
сти Чехослqшз.цького народу з нагоди 10-ти ліття своєї дср;:~авної не
· залежности, наші українські· браття могли хоч-би на ·nоловину забути
10-ти ліття овоєї траrедії
існування без батьківщИни.
· нарешті nрохаємо Вас не nідмовити nриняти нас для короткої бесі

-.-

,

ди,

в яt<ій ми хочемо

з' ясувати В~м осqбисто наші мотиви, якюли

керУJ)алися nишучи Вам цього
Делеtацію ми визначили в

Н.Григоріїва,
ПросиІ.Іо

ря

•

:

ми

.

листа.
складі

д.д.

nроф.С.Шелухина,

М.Шаnовала,

О.Довгаля, nроф.С.Русоnої,- П.Богацького, Юр.Гончаренка.

nриняти вирази

глибокої

пошани до

Вас;

вдячности і довір-

.

За Український Комітет в ЧQ: проф.С.Шелухин, і}:І:t:~ . Г.Клименко.

·.

За Украі~ський Соціолоrічний Інститут

в ЧСР:

За ~7 країнський Робітничи.й ;V-ніверсите:

д-р Л.Кобилянський,

М.Шаnовал,

C.Pycona~

nроф.Є.

Іваненко.

За Український Національний Музей-~рхів: Н.Григоріїв •
Укр аїнський Всеnрофесійний Ро!5іrrничий Союз в, ЧСР: Л.ІСлименко.

. За

За Українську Селянську Сnілку в

ЧСР:

Ів.Паливода.

За У:країнський Громадський Видавни .чий Фондt
За громаду · Українців

з

Кубані:

П.Боr Ь.цький.

·

Г .о~ельче.нк<;>.

За · Редакцію "Нова Україна": С.Довгаль • . ·
· За У.·країнську Академічну Гро~с.ду . в . Под є бр адах:

Ю .Гончарен·ко

В Празі, дня 16 вересня 19~8 . року.
. · ·
jВіл~на Сnілка~ Прага-Львів. Збірник З.1927-19~g~

. .·

·

Ст.~61-1б4.j

n-~-~-~-Q_[_! __~1~-~2-~!~_zz~~g§~~!~12g§~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Виключення з У.п.с.р; ·

Комунікат Секретаріяту ,ЗQ УПСР. б rрудня

1928

року Секретаріят розіслав. комунікат до всіх орr'анізацій УЦСР та до
. nреси,

що Головний Комітет

з.о.У.П.С.Р.

виключив

з

,

·

членів УПСР Олек-

сандра Файчукn за зраду nартії і сл":/жбу соrіітсь~і.й rлісії, а тому застерігає

D~ix товаришів

jВільна Сnілка.,

Збр.

від

З,

зносин

з

1927-1929.

ним. .

С~.

15З;. ,

.

.

.

.

П-~-~-~-Q_r_~--~~~~;ц2_~!~-2~.:.-2.:.!!!~12~_~.:..~§~~!E:h~-~Q~2~-±--~!_<!!]9~.:.
Ще в 1925 році оеред соціяліс~ів-ре'nолюціонеріJ.З за. І<'ордоном сталося
неnорозу-І.rіння,
Закордонної

яке · доnело до . розколу та стnорення двох

Орrанізації

та

Закордонноrо

Комітет.у.

· Таке

I'pyn

УПСР- ·

становище

сnриЧинило баrо.то шкоди nартії і свідоміша частина обох І'руn . вже
давно · вела акцію до nримирення та до консолідації соціялістичної
nолітики, а також шукала шляхів до ліквідації незгоди.
Як результат цьоrо всього
грудня
року відбулася нарада

7

1928

уnовнова~ених nредставників обох орr'анізацій, які виробили та nі
дnисали умову, обостороннє виконання якої кладе край чинности обох
орrанізацій, і зводить її до єдиного консолідованого діяння.
Підnисали:

- 37 За 3аІ-tордонну Орrанізо.цію УПСР: Н.ГригоріїD, С~ДсDга.ль, д.Куликіn
За.

. ський, К. Ста.ніола.nсьrщй,М .Шз.nовал.
Закордонного Комітету УПСР: П.Богацький, Г.Дснисенко, М.

rpyny

/'•Вільно. Сnілка.",
П р · и Л О ГА

4З.

Збірник ч.
До ст.

Скидан.

3., 1927-1929. Стор . 153-154.1.

80. 10.1,1929.

Народня Українська Рада.

--~---------~--~--------------------------------~----~------------

у чс..:-:r:ср 10 січня 1929 р. Dідбули-ся уст.з.ноnчі Збори Но.родньої УR~раїнської Ради, що · nоnстала з nредстаnникіn nолітичних і nрофесійних

орrаніза.цій та громадських установ і поодиноких rроuа.дян, які стоять
на засо.да.х ооборности, самостійности укр. земель та трудоDої демокра

тії. Голо~. ний.П?літичн~й Ко~і~~т ;УПОР.

Упор.; пзяп аІ~~ИJЗН'J участь,

як у Пl)ЄЩl Ін1.ц:Lяти:вно1. Roмl.Cl.l. по утnоренню l1YP, таІ< J. на · Установчи х
Зборах, делсrуnапши споїх ·nредсто.nникіn до Ініціятипної Комісії - т.
т. lliaiJonaлa і Григорії ва і до скЛаду тоІю.ришів: І .Палиподу, С .доD· га.
ля,

А.J:Сипотка та О.І<ошеля.

Збори відкриn Голоnа Ініціятиnної Комісії т.Ша.nоnал, який з'ясуnап
ті мотиnи, які nост~lDили перед активним соборницЬІ-<о-денокрз.тичним і
соціялістичним
го

осередку,

Приняnши
ли і

має

грома.дсьt{о-nолітично

бути НУР.

засаді мотиnи створення НУР, . збори у:сnалили,

n

приняли

Президії

громадянстnом потребу утDорення

яким

статут

та переnели

буцо обрано:

Голопою

-

обмірку·па.

rшбори Президії

j_ Ра.ди СтD..ршин. До
псрпюл заступником проф.

т .М.Шаповал,

Шелухин, 1енср~льним Секретарем - H.ГlJиropiїn. Д~уrого заступника та.

члена Президії rшрішено добрати· . н а слідуюючому засіданні пленому НУР.
До ·.Ро.ди Отаршин обрано: проф.С.Русову, rен . іЗ . Е стропа, П.Богацько
го, А.Жипотко. 9 С.Доnгаля · •

. HD..

Уста.нопч:и:::с Зборах взялИ уцс:1ст ь

-

предст!J.DrШІ<и УПСР,

Укр.Всеnроl}?.Роб.Союзу,

Укр.Комітету та поодинокі

ініціятІ-шною кові сі єю.

/'Вільна Сп~лкз."

П-~-~-П_Q_~_!

,

Сел. Спілки,

r р оиадянс

Зб. З, 1927-1929. Ст

запрошені

.1 65.1

___~~-~~-~!~-~2~~~~~~22~~~-Q~~~~~~-~~~Q~E~~3~~-~Q~~

В ·Сміхоnському Народньому Домі 28.Х.1929 р.

Dідбуло.ся: спільн~ Конфе

ренція Закордонної Організації і Закордонного 1\оtлітсту УІ\р аїнської
По.ртіЗ: СоціялістіD РеDолюціонерів. Конференцію Diдrcpиn іиенем Голоn

ного Політичного Комітету З.О.
ною промопою,

після якої

голоnа

УПСР голоnа його
Закордонного

т.Н.Гриrоріїв

пступ

Комітету ~ІСР т.Бого.ць

кий і roлona. Головного Комітету З.О. УПСР т.:М.Ша.пова.л склали D імени
СDоїх орrа.нізацій деклярації про злиття обох орrаніза.цій D одну. Кон 
ференція зD..слуха.ли заяпи предетаnників обох орrанізацій і припітала
їх доnrими

і

гучними

оплесками

та

одноголосно

приняла то.rсу nостанову:

"3а.сл;у~:::а.вши заяnи предстапникіn обох орrані заці й Кон<;)сренція ni та є
їх та опопіщає з цього менту злиття обох орrанізацій в . одну nісля чо
го nони порестають існуn~ти як самостійні і на далі творять єдине по•

Л:LТИЧНе

•

ТlЛО

tt

.

.

Після обрання презідії Конференції H.:l чолі З т .л:.: Кобизр1нсЬким бу
ло заслУJшно приnітання від орrанізацій та поодиноІtи::::: . тоnа.ришіD.
Стпердипши особистий склад . орrанізації, Конференція п:І? ИСтупила
до
заслухання: 1, Зпі ту Голаnного Полі тичного Комі те ту, 2 .Доr-слад про су

часне полі тич не становище,

З. План . праці

н~ майбут не,

. L~.

До кш:щу

D

-

за

-

сnраві nроІ'раму і статуту, 5. Обрання керуючих орl'анів.
По всіх точках відбулися доклади й дискусії, в яких взяли участь ·

майже ваі

члени Конференції,

;"Вільна Сnілка",

(

та були nриіняті резолюції і nостанови.

Збірник З,

1927-1929,

стор

.157. 1.

Q-~-~-~-Q_r_! __ ~2~-~~-~!~_22~_§Q~_§Q~~!~12g2~-~~~~~~~ц~~-~~~~E~~
Гляди: IV Конференція Міжнароднього Бюра РеволюцііІно-Соціялістичнич
них партій в Франкфурті на Майні, що відбулася зо.хr.-1.ХІІ.1929 · р.
"Вільна Сnілка" Прага-Львів, Збірник З. 1927-1929. Стор. 1З9-141.

Q-~-~-~-Q_r_! __ ~§~-~~-~!~-~~-1~~~!!~12g2~-~~E~~~~-~~E~f~2~~~~~~~~~
Стоючи
тягом

1•

F.a сторожі захисту інтересів українського
1929 року nеревела роботу, з якої згадуємо

Надіслано
а.;В справі

народу Н.У.Р. про
більш визно..чне:

r.юморандуми до Ліrи Наці і:
захисту імени

та. інтересів

україв:сьІ<ого

народу.

с>;в оnраві трактування української еміrрації як уІ<раїнської.

2.
З.

в;в справі приняття постійного представника НУР до конісії міжна
роднього бюро.. nраці nри Лізі Націі.
Переведено про•гестадійну акцію в справі зняття з обговорення в ко
місії ло еміrр:;~ійним справам nитання визнання української еміl'р.
Вислано меморандум і nереведено відповідну акцію в справі розnоря
дження чеського Міністерства Освіти про те, що в докуr.1ентах украї
нських студентів з~значолося, що вони nоходять не з України а ли
шень
~
Польщ~- або
Росії.
Надіслано резолюцію до Міністерства Закордонних Справ ЧСР, до ди
рекції І'імна.зії та до се11ату Педаrогічного Інституту в справі за
ведення до проrраму української l'імназії ;в Ржевницях; московсь

-

4.

-

5.
б.

7.

кої нови. В цій же справі делєrація НУР відвідала Міністерство
Освіти ЧСР.
Відбуто протестаційні збори в справі терору на Україні j14.XII.

1929;

на яких ухвалено резолюцію протест.
ПротягоrJ року переведено nублічні виклади

на

теми:

а;Сучасна політична ситуація і завдання НУР j12.IV.;.
бjСаностійність, а не федерація. ;1.v.;.
в;ста.новище української еміl'рації на міжнародньому полі.j28.VІ.;.
Дня

10

22

січня

1929

р.

орrанізовано

було урочисте

свято

з

нагоди

річниці Трудового Конrресу. Свято .це було переведено як в Пра
зі так і на провінції, де є відділи Чи комітети НУР.

;"Вільна. Сnілка"

-

Збірник З,

1927-1929,

стор.165·/•

п-~-~-~-Q_r_! __ ~z~-~~-~!~1~~-1~!!~12~9~-g~-§~!~~~--~-~~E~~!~~
1.ІХ.19ЗО р.

в Торонті;мнада; відбувся установчий

-

З'їзд Українсько

го Трудового Об'єднання
УТО, що заклав початки орr~нізації
трудового люду на засадах, близьких і дорогих для УПСР.

укр.

Всі тт. і взагалі свідомі люде, що розуміють сучасний історичниі
момент n '::итті України і визвольні завдання і шляхи трудоІЗого люду,
дуже раділи, що в Канаді розnочинається орrанізація українських со
ціялістичних сил і вітали nояву УТО . .
;"Вістник УПС-Р", Ч.1-2, 19З1. Ст. 21;.
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npo

Часоnиси nодають
нові арешти на Україні. теnер ар аштоnані буnші
соціяліоти-реnолюціонери М.Стасюк, П.Христюк, М.Шра.г, И.Чечель і був.

"ука.nіотІf Ва.силь :Маз~енко ;що nриїздив до Праги і нагорюnа.n М.Шаnо
вала nовертатися на Україну, на"велику nоса.ду". Уnорядчик;.так са.мо і
буD. "отаман 11 ПирхаDка. ДоDго Dелось цькування на М.Грушсnського D
пресі, а теnер вже розрахунки: ХDорого старого jб5 років!; одвезено D
Москву, r.ra~ там "nраво" жити. Отже nрийшла черга на на Н більш лояльних
і Dідданих. Закиди? Те саме: "хотіли одірвати Україну nід М оскDи".
А ді йоність? Дійсність та., що Москnа хоче фізично шщушити тих,що
колись

ктися

боролись

за Україну і

бути українцями,

Dcix

nри

серйозно

своїх лояльностях не

cnpany

боручи

можуть

зрі

будівництва української

культури.

Груnу за rpynoю, течію за течією по черзі Москва ЗНИІ'іУЄ. Тепер че.:.

рга

за українцями-комуністами.
Повторю~ться

те,

що

вже

І для їх

було ра. з

в

знайдетпсn
історії:

"r.л:ил"

щоб

знищити.

знищення УІtра.їни

за

доби Петра - Катерини ;XVIII століття;. Панування сDоє на Укра.їні Мо
сква тоді акріnила через у~раїнську nривілєйовано-дворянську rpyny,
теnер те саме - через nривілєйован9-комуністичну rpyny, а на слі~ок бу

де однаковий:
щ е

нн я

D и н и щ е н н я

nасивних,

д е

активних українців,

н а ц і

о

н а л

і

з

а ц і

n

я

о р а б о

-

nрспілєйованих.

Так здійснюється інкорnорація nоне uо леного народу. Вся nолітика Моск
ви йде цим шляхом~ Тисячі фактів npo це свідчуть. Тільки траrедія
в
тім,

що

зуміє
і

nоневолені

віл своєї

свідомі,

nолітично-несвідомі

траrедії,

котрі

nідуть

;"Вістник УПС-Р",

і

цього

но розуміють, як не ро

коли його ведуть в різницю.

на

Але

знайдуться

боротьбу ділом nроти Иос1ши.

Прага,

чис.

Сто р .

7-8,1931.

23;.
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"СОЛОВЕЦЬІСА КАТОРГА. Документи. Ред. Л. Чикаленко. Ва.ршо..ва 1931. Стор.
Ціна. 1.
зол." Ці документи - листи і о nаnідання ущх:1.Їнців, що
повтіка.ли до Фінляндії з соловецьких, мурманських і ИІ:І• "ко м андіроDок'!.

72.

50

НеDиносю.ю

чито..ти ці

оnовідання

дей, уuпво..ння,

за.морожуDання,

чинна ()а.нто..зія

московських,

npo

безмежне

ка тування,

ЗDірстDо,

жидівських і українських

Нема сил nерсказувати цей жах смерти.

npo

нищення

які тільки мо;:•е ш-пад:1. ти

шо

зло 

І-tоr.Іуністів.

Доводиться тільки

з а кипіти

r

гніDом і зобоnяза.ти себе морально nра.цюDа.ти до заrину, цоб підготоn 
nяти зо..r~біль тієї катів~і, що назиD. СССР. Такого знущання з людей,
здається, нема. ніде, оnріч СССР, Польщі і африка.нсLких колоній. Ще не 
давно ми читали npo nодібний nогром укра.їнціD у Польщі.

На Соловках і Мурманах гинуть сотні тис nч ,

з юшх

70-80 % українців.

Селяне, що оnовідають в цих документ~х, кажуть укр а їнціn то.м 2-3 мілі
они, а один каже, що 800 тисяч. Чи 800 тисяч чи 3 міліони - однаково,
бо це nоказує, що МоскDа, як колись видушила на канальських роботах
десятки
nер Dже

лісах і
Терор

тисяч укра.їнців, збудувавши на їх кістка.х Петербурr, тз.к і
сотні тисяч гинуть на лісових робота.х Мурна.ну, nr:юклада.ючи

багнах шляхи московської
на

міліони,

но nаралізуnати,

знищення

"цивілізації"

міліонів

є

засобом

те-
в

на nівніч.
другі

мі л іони

nсихич

nостаDити на nокірну службу мосr~овські й державности.

Канальськшми роботами Москва досяrл:1. свого
моnчаш,ІDе б. •.. збереглося, розмножилось і

-

nротест :шти вигинули, а.
створило ту укро.їнську на-

- 4-0 цію, що теnер nокірно ходить nід московськими і nольсьюши батогз.ми.
Міліони страждучих істот, що покірно загибають! І nройдуть роки,
а Москва і Варшава процвітуть культурою. Народ же 0елахіn С хідньої

Європи ходитиме на паюцині за "божою допомогою" • випложуючи з себе
"інтеліrенцію", що з шкури лізти м е, щоб догодити Моекnі та Варшаві.
"Документи" видав очеnидно "Укр.Центр.:Комітет" у Варшо.nі, а п.Л.
Чикаленко nідписа.вся "редактором". Що тут він зpeдarynan? Судячи по
де-яких висловах у документах,

що

є

"~rряд УНР",

думають

про

страшенно

він

nтолковував

заклопотано

земельну власність.

соловецькю,і утікз.чам,

питD.вся утішз.чів t

Иому це

питання

йно хоче доnідатись від утікачів про їх відношення до
до

nроблє~:т

власности

на

землю.

Що

українські

юс селяне

дошкуляє,

люде

тоrлу

нега

"уряду УНР 11

nросто

і

гинуть

від тьми - рез;у~льтат "роботи" укр. поміщиків і nопів - над цим він
не спиняється, бо йому важно насамп е ред дізнатись пр о вла.с1dсть на
землю і "ляд УНР".
На. 11 документах 11 слід редакторстnа дуж& виразни й : мову підігнано nід
літературщину і
ктична

сторона

Моральна

шевицькі

тому вони
може

сторона
їх

ролю

цих листів

звірства і

грізне: ·. по

втратили ха.рактср

служити

важна:

кровопійстnо.

видно,

що

селянська

документів.

Лише

сама

фа

документу.

nона

Але

свідчить

й nолітичне

маса

яскрQDО

про

боль

значіння листів

політично-нес nід о но.,

а

тому

пасиnна. Те, що майже кожний втікач го в орить про "моско в ське і жиді
вське цо.рстnо",- з одного боку про страждання уІ-<р а.їнц і в, д онціn, ку-.

·

-

банціn, кешказціn
лу того, що діється

з
з

-

другого, не свідчить про розуміння ниr\іИ смис
ними: чому десятки міліонів селянстnа не можуть

опертися nроти насильства з боку
м і с т а?
Вони відчувають, що їм боляче, але не знають чому. 3тероризоnані
несnідомі істоти не уявляють, що сnинити наступ
м і с т а
проти
с е л а
могло-б село тільки орrанізоnа.не, що всією мо.сою сnоїх мі

ліонів кинулось-би проти міста. Місто є галоnним ворогом села. Бо й
українці, що Jдиnуть n містах, йдуть разом з мійськими москалями~
й
жидами щюти

села..

Місто

грабує

го

раба.,

а для

цього

nокірного

мично

ограбувати

селян,

їх

село і
місто

землю

хоче

не

зробити

має

його поробороти на
иншого

своєю,

шляА7,

психично

сnо

як еконо

їх зтерори 

зувати. Що соло на це? Безмірне розnорошене страждання та й годі.
"Індивідуалізм" села є ворогом його свободи й сили. Це село ще не
дуже давно сотнями літ терпіло
к р і n а ц т в о
і Dизnолилось від
його не своєю оилою.
Соловецька.

каторга показує,

що

до

визволення України що далеко.

Про це свідчить і укр. "інтеліrенція", котра. нз. запит, що nона робить,
щоб наблизити визволення, може сказати лише "нічого".
;"Вістник УПС-Р 11 - Прага, чис. 9-10,1931, стор. 23-24-j.
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Почав nи~одити журнал: гасло- Борітеся-Поборете!, но.зnа: "ТРУДОВА
УКРА1НА". Центральний орrо.н Української Партії Соціялістів-Ре D олю
ціонеріn. ;ноnоріодично;. Число 1, Січень 1932. Праr~. Вид~є: Павло
Багацький. Редагують: П.Богацький і М.Шаnоnал. Адресо. родакції і о.д
мініоТрQції: Про.га. ІІІ, Шежікова ул. 4-jiii. Ч.С.Р.

ПРИ Л О ГА
51. До ст. 119. 14-.І. 1932. Т-во Прихильникіn УГА.
------------------------------------------------------~-----------

- 41 Гляди отаття: "З діяльности T-na Прихильникіn Укро.їнсЬІ{ОЇ Госnода
рської Академії D Подєбрадах". "Трудоnа Україна"- Прага., чис. 1.
1.1932, стор.28-ЗО.
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Гляди; В ОБОРОНУ УКРА!НСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА НА ЕМІ1РАЦІ!. Отnертий лист.
До Ynpa.nп Тоn о.ристnа Прихильникіn Української Господарської Академії,

D Пра.зі-Дейnіце,

1506.

2З сторінок,

nеликого форrла.ту.

8.ІІ.19З2.

!:!_E_~_П_Q_!:'_! __ z§.:_~~-~!~_!12.:_12.:!!.:12§g.:_П~~!-~~~-~=~~-!~~~~~E~~.:
"Сnілка. Українських 1нженеріn на Слоn:tччині.
чис.

ЗО.

Ч.С.Р.

Братісла.~а,

Бра.тісш:ша.,

Тегельна ул.

15.11.19З2 р.

Високоnоuа.;:со..ний Пане Професере! З nоnередніх листіn В о..м nідомий
ста.н cnpa.nи титулу "Інженер" абсольnентіn Української Господарської
Академії n Подєбрадах. В цій cnpani нічого на ліпше
не змінилося.

Для·особистих nідnідинРекторату УГА, Вас і міністсрстn Комісія
абсолn. УГА D Братіслаnі делегує сnо го nредста.nника, яюш є інж .Але
ксандер Яременко.

1н:::.А .Яременко nиїде

з

Бра.тіслаuи

n

u

суботу і

найn с1;ше

зупиниться

УГА а. nотім nиїде до Праги. До Вас nін мігби nр ибути n nонеділок
22.ІІ. а.бо у nіnтерок 2З.ІІ. Він хоче з Ва.ми бачит и ся і nочути Ваших

nора.д nк і

де треба що робити.

Просимо

Ва.с ласкаnо nриlіняти його а

нас nр осино поnідомити, коли б nін міг Вас nіщзід::1ти. Просимо ІЗизна
чити донь, годину і · місце. За
Во.м дякуємо і оста.~мо з праnдиnою
до Вас пошаною: 1нж.Я.1
;n . р.;, заст. галоnи. Ін~.С.3еркаль

nce
•..••••.

;n .р •І,

оокрста.р."

На цсі1 лпст

одержано

V.P.1n~.S.Zerkal,
"Праrа.,
лад,

nерека.;:<іть
жікоnє

о

4

Bratislava, Tehelna,

1?.1І.1932.

nідготоІJЛІоюсь,

таку nідпоnідь:

Дорогий Тоnаришу!

щоб

скінчити

T-ny

1нженеріn,

год.

дня

n

до

ЗO.(Spolok

Uk.Ing.).

Я сьогодні

неtю ц Празі

nоїзда,

а тor.ty пишу на.

що їх лист одоржаn і

nонеділок.

Та.м

мене

можна

буду ·

n

nик

скоро:

Пра.зі на Ше

nобачити.

Я nигото

nиn "Отnертий Лист" до T-na Прих.Акад., n якому nиясниn наше ста.но
nищо! Про ноnу зо.тію ;"політехніка"; зно.ємо і розувієr.tо її ~так, що
акадсніn

дом

nідмоnиться

nід

акції

за Академію,

як школу

-

раз,

а

мето

коросnондоційної nолітехніни зnязатись з ма.сшли на. nол1тичну

користь n ••••••
дались nід його
jОбидпа

П.Б.

!

листи

ОСТАННІ

Про nрисутність д.
недаnно •••• Буnо.йте
nзято

ГОДИНИ І

D

Ynpani T-na

здоропі!

Прихильникіn доDі
M.Шetnono..л 11 •

з АрхиDу С.3еркаля.;.

СМЕРТЬ М.Ю.ШАПОВАдА.

М.Ю.

Шо..nо~а.л

здо.Dна

niдчyna.n хороблиnий сто.н спого серця. Вже р.1920 лічиDся nін D Ко.рлс
ба.ді t а. noтir.t n Подєбрадз.х, але nісля того за.хоnлсний культурно-nрес-

- 42 вітною та nолітичною nрацею цілком nерестав лічитися.

Відчував небе
зnечниМ стан. Перед останнім від'іздом до Америки
висловл~вав TQB.
Н.Я.Григорііву й иншим nобоювання, що може й не вернеться, бо
nочу
ває оебе не дуже добре. Повернувшись, не раз казав, що йоІлу життя
залишилооь

яких років два і

ліцістичні nраці. Останні

nесnішався

кінчити своі

часи багато nисав,

Праги лише два-три рази на тиждень.

наукові

виіздrочи

Бувало скаржився,

та

nуб

з );{евниць

до

що від nисан

ня nальці терnнуть. В дійсности ж то були наслідки сто.роі хвороби.
В чет~ер 25 лютого у 25 хвилин на 2-гу, як звичайно 1 1.ю.
виіхав
до Праги; ·. на · лєкцію анrлійськоі мови. Як оnовідала nані Вейд,
його
учителька. м.ю, nрийшов у свою годину. "Я була в лихому настроі
і

nризналаоь йому в тім.

А він,

навnаки,

-

був в дуже добро~.ІУ і nообіцяв

мене розва=:сати:. І дійсно оnовідав рі>існі дотеnні рі чі. };(адноі
зміни
в · нім я не знайшла. Лєкція nройшла у захоnленні і по скінченні іі м.
Ю. відійшов особливо веселим і, здається, в доброму настроіІt.
з ЛЄІЩіЇ rл.ю. nішов на Шежикову ул. ДО Укр.Соціолоrічного Інсти туту, де це-четверга віДбувались наукові засідання. ·
Доклад

читала nані м. Омельченкова

про

розвиток j;,іночого

руху

в

ріжних країнах ••• М.Ю. nрийняв участь в обговоренню доклада і nодав
цікаві відомос'І'и про жіночий рух в Америці.
Під чао засідання був сnокійний і як звичайно ува;:ший і дотеnний.
Засідання затяглось до Зj4 на сему. Після засідання т.Г.J?игоріїв
лідніс nитання про необхідність в суботу зробити засідання nрезидії

Гол.Пол.Конітету ;УПС-Р.

ня. Під цю хвилю М.ю.
ву руку до

гори,

та

Уnорядчик;

та

nодав матеріял до

обговорен

nочав швидко ходити ло кімнаті, nіднесши пра

лівою

стискав . собі

nраву грудь,

бо,

казав

щt>с· ь

рука йому особливо якось терnне, а груди стр а~ енР.о болять. На
лиці
був вже блідий• наче змучений. Скоренько nереслуJ ~авши точІ<и майбут
нього засіданна, М.Ю. йшов одягатись щоб встигнути на nотяг, що ві
дходить до Ржевниць в
З8 год. , бо дружина його В):се nішла раніш.

7.

Одягнутись йону nомогла т. С .Пилькевич,

якій він знову nосІ<аржився

на біль грудей і тут згадав, як й не раз раніш згадував, аорту'
Драгоманова та розловів в чому саме nолягала хвороба і смерть

.

Драгоманова.

На nотяг ми встигли,
му сьогодня

особливо

лідбігаючи nідтюnцем, але я nомітив,

було

тяжко

збільшити

чи nрискорити

м~
М.

що йо

крок.

Я

кликав його до ближчого ваrону, але він все nоспішав до останніх і
коли ми увійшли, куди йому хотілось, то виnадково цаnали туди,
де
вже сиділа Ольга Філаретівна, його. дружина зі Сп .Ф. ЧерІ<аоенком.
Дорогою розмова нам не йшла, бо М.Ю. знову відчув велику біль і

не міг ообі місця знайти:
лягти,

а nраву РУІ<У все до

т6 сяд~, то nоходить, то силкувався nри
гори nідносить,

-

а лівою стиско.є чи роз

тирає nраву грудь ••• чим далі все гірше ... Широким кроком ходив no
ваrону. А то відчиняв двері на nлощадку ·ваrона і глибоко вдихав хо

лодне 'nовітря. А увесь час з його nіт
він витерав

лице

хусточкою

...

Нарешті nриїхали до Ржевниць

..

Помаленьку додибав до nачекальні

сnадав великими І<раnлями

Без доnомоги не міг
і

тут

вс~

:

і

зійти - з nотягу.

мостився прилягти

на ла

вці. Лягав то на правий бік - руку хвору nритискав, лягав на лівий
бік- руку nідносив до гори ..• Я й дружина все казали, що треба за
кликати лікаря, але він не
тів наче б чогось виnити і

ціі.

Хвилин

дозволяв,
забороняв

зо двадцять так nройшло

кажучи, що
nринести з

..•

ім не довіряє.
Хо
недалекої рест· ора

Захотів до-дому,

-

щоби швид-

- 43 че ляrти.

lfu

взчли його по-під руки•

і

він стискаючи праву rрудь,яка,

скаржився. скажено боліла, Помалесенько йшли. Йти було йому дуже тя

жко, чуть приспішений крок його знесилював і дихав він тя~ко-?яжко •
3 двадцять хвилин йшли ми по шляху, який проходив здоровим в 4-5 хв.
Дома nросив дружину заnалити в грубі, а сам nереодяг вільніщий
піджак і ліr на nостіль. Правою рукою вхопився за високе nеренччя

.•.

Просив дати наnитись. Чай не був ще готовий •.. Пристуn болі то слаб
нув, то знову збільшувався. Коли ставало легче казав - 11 а я думав що
поnрацюю ще оьогодня .•• Паперу собі купив ціло стопу та й пачку пер
також ••• " Передав мені, витягши з боковоr кишені, коnертуз перами.
Я одніо

на

стіл і тоді

помітив,

сав свій фелєтон у віршах

-

що

"Тріє

перед від'Іздом до Праги М.Ю.

царіє"-,

яких в остаІ-rні дні

nи

написав

..•

чималонаріжні злобододневні теми
Вицив чаю й засnокоІвся. Поговорив

ще зі мною про бі;:qчі справи.
Коли s я одійшов, через кілька хвилин знов почалися болі. Дружина хо
тіла nокликати лікаря. Заборонив. Одначе за кіль~а хвилин впав у не
притомніоть. Дружина гукнула перелякано до сусідt щоб nокликали ліка
ря. За хвилину nрибіг лікарь ;через вулицю жив; і констатував смерть.
Встановлено ту оаму "драгоманівську" хворобу: артеріо-склероз, ендо
кардітіо.

ГОРОЖАНОЬКVП1 ПОХОРОН ТА КРЕМАЦІЯ ТОВ.М.Ю.ШАПОВАЛА В ПРАЗІ.
Ще задовго до призначеного часу спалення останків покійного Мики
ти Юхимовича Шаnовала дня 2-го березня 1932 nлоца nеред Празьким кре

маторіумом nочал@. заповнюватися тими, хто приходив - віддати останній
поклін, сказати Иому останнє прощай.
·
Сходились nредставники всіх украІнських установ та орrанізацій,
сходилися nоодинокі особи, сходилися товариші та знайомі, сходилися
люде р~;:ших на11рямків,

ріжних думок.

Сходилися

люде

не

ті]'!:ьки

з Пра

ги, але й ріжних місць по-за Прагою. Серед украІнського rромадянства
-представники чужонаціональних орrанізацій та поодинокі.особи- че

хи,

моокалі,

дко

голову Сенату ЧСР

Дундраt

білоруси,

грузини,

-

вірмени,

Д-ра Ф.Соукупа,

3

комлики і ин.

чехів

сенатора Моудроrо,

представників М-ва Закордон~их Справ,

-

ви

сенатора

nро@.Д-ра І,Славіка і

инших.
Prof. Mykyta Sapoval
Чим бли::с че час до кремаціr, тим все більш та більш під' їздить лю
дей. Одні складають вінки, другі підходять до родини висловлюючи спі

вчуття • . Тут же розnисуються всі в nамятній книзі.
Кого

нема?

Хто

Думається

-

забув?

...

як nротягом довгих ЕОКів,

точилось українське життя навколо Иого
nолітичних nереконань,

так і

сьогодні

Кидаєш навколо оком

невідрадних часів еміrраціХ

з людьми рі j;ших націй,
nамять Иого

ріжних

зібрала всіх неза

лежно від наnрямків nолітичної думки, становища, націй.
Чи це не найліnший доказ того- ким він був в українському житті?
Зрештою

на дверях крематоріуму

з'являється

дощечка

з

.•.

наnисом:

Ще кілька хвилин - двері крематоріуму відчиняються. Входимо. Се
ред квітів та вінків - nокрита червоним праnором та омаєна стрічками
й вінкаr.tи на й ближчих орrанізацій стоїть труна ..•
Помешкання крематоріумм наnовнюється вщерть. Урочисто-сумно грає
орrан "Жалібний марш" ;м.лисенка;, nісля чого ка,;суть ос•.rаннє прощаль-

-44не слово • брат nокійного та nредставники установ і орrанізацій.
3
огляду на корО'l'кий час, що його nризначено для громадського nохоро
ну - nромови короткі, але nовні глибокого nочуття та nризнання
не
оцінимої nраці nокійного для української визвольної сnрави.
Промовляли:
Микола ю.Шаnовал від родини nокійного
н.rригоріїв в імени Української Партії Соціялістів-Революціон.

••.

Л.Білецький
д,оамохвал
в,гарr.tашів
Ф•Щербина

в,Чернов
Ф.Швець

-

-

-

•
-

-

в імени Українського Соціолоrічного Інституту.

в імени Українського Всеnроф. Робітничого Союза.
Б імени Українського Педаrоrічного Інституту.
від Кубанців.

і імени московських революц.

-

соціялістичних nартій.

в імени Українського Комітету.

По nромовах nід сnів
лися на коліна тихо,

"Вічная nамять"

nомалу зникає

всіх nрисутніх,

Останній nогляд ..• М.Ю.Шаnовал навіки відходить.

.

що схили

труна за чорною завісою.

.

Тихо в глибокім смутку розходяться українська громада, несуче
собою думки про Нього. Ріжні ці думки, але сходилися в одному

з
відійшов Той,

-

Хто невтомною nрацею так багато

раїнського · культурного життя,

вклав до скарбниці ук

яку Він розглядав

як головну основу

визволення.

npo

Відійшов Той, думки якого
шлях визволення голосно дзвеніли
в українському життю останніх часів, не даючи ані на. :::вилпнку забути
обов' язок ко,:шого українця в сучасну добу.
Рі~~і реаrування викликали його думки
шлях визволення, але
всі вошт сходилися в одному- Він жив і горів JЗ nраці для України · з
її трудовим народом. Він жив і горів для України та її виз~олення.

npo

;"Трудова Україна"-Прага,

чис.

3-4, 1932.

А.ж.

Стор.

-

м.г~

8-16.;.
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Всі rірилоrи в обох частинах дібрав і

зредагував Уnорядчик.
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В БІБЛІОТЕЦІ "УКРАІНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО СЛОВА" ВИИШЛИ:

1.
2.

ПЕТРО МАРЧЕНКО: МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ В ТАНКУ
П.БОГАдРКИй,М.~ОВАЛ,А.~ОТКО:
УКРАПІСЬКА ХАТА

3.
4.

МИКИТА ШАПОВАЛ: СХЕМА ЖИТЄПИСУ

$1.00
$1.00

Інж. САВА ЗЕРКАЛЬ: НАЦІОНАЛЬЮ І РЕJПГШЮ
ВЩНОСИІШ НА ЗАКАРПАТТІ

5.
6.
7.

$1.00

ПЕТРО МАРЧЕНКО: АРОМА КВІТУ
ПЕТРО МАРЧЕНКО: ЕВЕНТУАJПЯ ТА ІНІШ НАРИСИ
МИКИТА ШАПОВАЛ: ЩОДЕННИК І. і П. ЧАСТИІШ

$ 1.00
$0.75
$ 1.00
$ 4.00

За цими виданнями і журналом "Українське Громадське Слово",
річники

1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 (3.50

дол. за річник) nисати

на адресу

UKRAINIAN COMMUNITY WORD
Post Office

Вох

BROOKLYN 25, N.

103

У.,

U. S.

А.

