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Михайло Павлик настiльки бага-
тогранна постать, що писати про ньо-
го напрочуд важко. Судiть самi: про-
заїк – автор оповiдань «Ребенщукова
Тетяна», «Юрко Куликiв», повiстей
«Пропащий чоловiк», «Вихора» (не
закiнчена), поет, лiтературознавець,
перекладач, фольклорист, етнограф,
редактор, публiцист, бiблiограф, ви-
давець, полiтик…

Понад десять iпостасей – i про
кожну можна написати окремий
есей, а то й книжку. Я ж обмежуся
кiлькома аспектами, якi вияскравлю-
ють цю непересiчну особистiсть.

Михайло Галицький i Михайло Павлик:
взаємини на все життя

Михайлом Галицьким назвали Михайла
Драгоманова, який наприкiнцi липня 1875 р.
уперше приїхав у Галичину. Тут на москво-
фiльському вiчi почув виступ молодого Павли-
ка, який «пiдняв справу про переклад на народ-
ну мову церковних книг» [7; 257]. У березнi
1876 р. Драгоманов проїздом в емiграцiю зупи-
нився на декiлька днiв у Львовi, де у так звано-
му Академiческому кружку познайомився з Па-
вликом особисто. Через кiлька днiв до Вiдня, де
тимчасово зупинився гiсть iз Великої України
(невдовзi перебрався з дружиною до Женеви),
полетiли сповiдальнi листи. В одному з них Па-
влик зiзнавався: «Дорогий добродiю! Давно вже
бажав я познайомитись iз мудрим, живим i щи-
рим чоловiком… Якось допалося менi в руки Ва-
ше друге письмо в ред[акцiю] “Друга” (тi, що
його дiстали, ховали, а потiм сказали, що Драго-
манов пише д у р н и ц i). Не знаєте, як я втiшив-
ся, прочитавши його; кажу Вам, що аж сплакав з
радостi, що предцi знайшлася в ученiм свiтi така
щира душа, що, бажаючи добра пониженому
хлоповi, б’є без пощади всiх ворогiв його тяж-
ких…» [21; 20 квiт.].

Народолюбець Павлик побачив у
Драгомановi людину, яка стала його
наставником, другом, батьком, повiр-
ником, братом – i так було до остан-
нiх днiв. Причина такої прив’язаностi
– загострене вiдчуття соцiальної
кривди, щасливе пробудження про-
зелiта, що передалося генетично.
Прадiд Павлика по батьковiй лiнiї –
Юрiй, «на прiзвище Гордiца, водився
з опришками» [30; 13]. Батько був
звичайним селянином, а проте на-
прочуд чесним, принциповим. Вiн
тривалий час служив у вiйську, й

офiцери звертались до нього на «Ви». Потiм чу-
макував, поки не збанкрутував…

Сам Михайло народився 17 вересня 1853 р. у
селi Монастирському, що вже давно стало околи-
цею гуцульського Косова. Спiлкувався в основно-
му з жiночою половиною роду (чуйна мати, чоти-
ри сестри), переживав довколишнi бiди, бiднiсть;
коли вчився в гiмназiях Коломиї та Львова, зароб-
ляв на життя репетиторством. Вiдтак вступив на
фiлософський факультет (класичний вiддiл)
Львiвського унiверситету. Шукав свого шляху,
мiркував, як прислужитися громадi. І от – зустрiч
iз Драгомановим. Вiн був на дванадцять рокiв
старший. До того ж – виходець iз Полтавщини,
славного Гадяча, а в Павлика було вроджене по-
чуття «всеукраїнства», розумiння, що серце
подiленої нацiї – по обидва береги Днiпра.

Щоправда, початки взаємин iз Драгомановим
згiрчили арешти Павлика i кiлькох посланцiв iз
Женеви та Києва нiбито за належнiсть до
таємного соцiалiстичного товариства. Перший
арешт вiдбувся у сiчнi 1877 р. (вирок Павликовi
– вiсiм днiв тюрми), другий – у червнi того ж та-
ки року: сiм мiсяцiв слiдства i ще три – в’язницi
(тодi ж на шiсть тижнiв було засуджено i Фран-
ка). Щойно Павлик вiдсидiв три мiсяцi за Uрата-
ми, як йому присудили новий строк – уже
пiврiчний. Цього разу – за… спiвчуття до жiнок.
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1876 р. Павлик написав оповiдання «Ребенщу-
кова Тетяна», пройняте розумiнням покривдженої
жiнки, яку змусили вийти замiж за нелюба. Саме за
це його покарали шестимiсячним ув’язненням [19].
На судi Павлик «признав, що противиться церков-
ному шлюбовi i стоїть за цивiльним шлюбом, але та-
ким, що чоловiк iз жiнкою могли законтрактувати
себе, примiром, на три роки» [27; 175].

Недовго думаючи, вiн тайкома, 27 сiчня 1879 р.,
виїжджає до Швейцарiї, бо там перебував Драгома-
нов, i живе три роки то в Женевi (якийсь час у по-
мешканнi Михайла Петровича), то в Монпельє, що
на пiвднi Францiї, допомагаючи Драгоманову i
Сергiєвi Подолинському готувати збiрник «Грома-
да». Однак, повернувшись у лютому 1882 р. до
Львова, пiврiчне ув’язнення таки вiдбув. Крiм того,
у травнi цього ж року (коли перебував у в’язницi)
почався черговий процес – i знову ж таки з жiночо-
го питання.

1878 р. про нетрадицiйнi принципи подружжя
Павлик написав повiсть «Пропащий чоловiк». Це
стало одним iз пунктiв його звинувачення пiсля по-
вернення з Женеви i вiдбуття «заборгованого»
ув’язнення. Павлик хвилювався, що його «будуть
судити присяжнi, котрi ще не доросли до такої спра-
ви, як нове подружжя» [22; 3 черв.]. На щастя, при-
сяжнi (переважно євреї) виправдали його.

Наталiя Кобринська, «Перший вiнок», 
квiтки i колючки

Павлик обстоював рiвноправнiсть жiнки не
тiльки у шлюбi (якщо спiльне життя не склалося,
церковний шлюб не повинен зв’язувати подружжя
досмертно), а й в освiтi, працi, оплатi, громадському
життi, обов’язках. Жiнка має бути другом, повiрни-
цею, плiч-о-плiч iз чоловiком протистояти кривдi.
Чи були такi жiнки в Галичинi? Павлик роздивляв-
ся – i не знаходив їх.

Ідеал для Павлика – жiнки з Великої України.
У червнi 1876 р. йому показали «Украинский орна-
мент» Ольги Косачевої – сестри Михайла Драгома-
нова. Павлик захоплений [21; 33]. Вiн мрiє, аби до
Галичини переселився Микола Лисенко. Треба до-
помогти й читальням. «П е в н i  в  т i м  з г л я д i
б у л и  б  т i л ь к о  ж i н к и  з  У к р а ї н и (розбив-
ка Павликова. – П.Ш.), такi, котрi б повиходили
замiж за галичан: їх уже годi кинути з мiсця, бо во-
ни були б австрiйськi обивательки» [22; 15 квiт.].

1884 р., здається, змiнив ставлення Павлика до
галичанок. Наприкiнцi цього року молода письмен-
ниця Наталiя Кобринська заснувала у Станiславовi
«Товариство руських женщин» (вiд 1879 р. у Львовi
iснувало москвофiльське «Общество русскiх дам»),
а навеснi 1887 р. iз грошовою допомогою Олени
Пчiлки й за участю iнших письменниць з Надднiп-

рянщини видала жiночий альманах «Перший
вiнок», на який Павлик вiдгукнувся згодом обшир-
ною аналiтичною статтею «Першi ступнi русько-
українського жiноцтва» [16]; вiн же – автор «При-
чинку до “етнографiї любви”»…

Творчiсть Кобринської, її громадська активнiсть
захопили Павлика. Вiн назвав її «своєю гордостею».
Та й Кобринська (iншi називали її «жiночим раби-
ном», «чорною вдовою») ставилася до Павлика з
пошаною. Цю шану зумовили його дослiдження
«Про русько-українськi народнi читальнi», а також
каталог (на 641 стор.!) – опис книгозбiрнi й архiву
польського письменника Юзефа-ІUнаци Крашев-
ського. І вiдгуки Кобринської радiснi, щирi: «Ви
надзвичайно працьовитий чоловiк. Боже мiй! І я не
признаюся до лiнюхiв. А однак бачу, що моя праця
не доведе нiколи до таких результатiв» [10; 403].

Водночас Кобринська повiдала про вплив на її
свiтогляд загальноєвропейських iдей, що їх принес-
ли в Галичину Франко, Павлик та iншi поступовцi.
«Цiкаво, яку ще роль вiдограєте Ви в моїм життi, ко-
ли напишете розправу про галицьких жiнок?» [10;
402]. І в груднi 1888 р. Павлик спершу листовно, не-
бавом i при зустрiчi у Болеховi запропонував На-
талiї руку й серце. Однак вона вiдмовила.

На все життя тяжко приголомшила Павлика ця
вiдмова. «В мене iде кров iз горла. І я цiлими днями
трачу свiдомiсть, – скаржився вiн Драгоманову. –
Непремiнно би треба оженитися, а то подохну або
вдурiю. Думав найти собi жiнку на Українi, якби був
туда поїхав (галичанка нi одна за мене не пiде…); от
Франчиха (дружина Івана Франка Ольга Хору-
жинська. – П.Ш.) звичайнiсiнька росiйська панноч-
ка, а й то куди простiша й людянiша вiд найпосту-
повiшої галичанки – Кобринської» [23; 26 лют.].

Отак нi Павлик, нi його вiдданий однодумець –
сестра Анна – не знайшли собi пари (1881 р. трива-
ли перемовини Павлика з Франком про його
шлюб з Анною; Франко на початках погоджував-
ся, проте до кiнця справа так i не була доведена).
Стосовно Кобринської, то, як бачимо, еманси-
пацiйнi принципи, що їх обстоював Павлик, повер-
нулися проти нього самого. Адже вiльна жiнка має
право обирати коханого [1]. Щоб тебе обрали, за-
мало бути «найпоступовiшим» чоловiком, i навiть
таким прозiрливим, яким щодо iнших жiнок ви-
явився Павлик…

* * *
1887 рiк. 6 листопада Павлик оповiдає Драгома-

нову про свої враження вiд творчостi його сестри
Ольги (Олени Пчiлки) та племiнницi Лесi (Україн-
ки). Якi враження вiд Ольги? «Дуже жалко, що тра-
тить свiй талант i грошi на таке, як “Товаришки”, або,
ще гiрше, на вiршi, що навiть по формi не видержу-
ють найменшої критики. От донька має до вiршiв
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справжнiй талант (тут i далi курсив мiй. – П.Ш.),
якби тiлько й вона вибилася з русалчиного свiта на
свiт соцiальний» [23; 6 листоп.].

Коли Павлик писав цього листа, Лесi Українцi бу-
ло лише шiстнадцять. Та ще ранiше – з тринадцяти
лiт – її поезiю друкував журнал «Зоря». Тим-то Пав-
лик знав її твори. Минуло трохи бiльше трьох рокiв –
i 6 лютого 1891 р. Павлик сповiстив Драгоманова, що
у Львовi недавно були його сестра з дочкою. «Я собi її
зовсiм iнакше представляв, тепер же пiзнав смирну,
хоть i серйозну, жiнку, – про розум i не казати. <…>
Ну а Леся так просто ошеломила мене своїм образо-
ваннєм та тонким розумом. Я думав, що вона тiлько в
крузi своїх поезiй, аж воно далеко не так. На свiй вiк
це генiальна жiнка» [24; 6 лют.].

Таку ж творчу особистiсть побачив i в двадця-
тилiтнiй Соломiї Крушельницькiй. «Це, – сповiщав
Драгоманова, – капiтал, голос у неї феноменальний,
i сама вона добра людина i добра русинка, – хоче
взагалi образуватися i служити справi русько-
українського жiноцтва. Це, бачте, щось зовсiм нове
у нас. Вона сама до мене обернулася по “Читальнi”*,
котрi захотiла мати у себе як амулет проти вiдвику
вiд батькiвщини, i ми вспiли добре познакомитися»
[25; 24 сiч.]. 

Спiвачка свiтової слави шанувала Павлика, пiд
його впливом кристалiзувалися її нацiонально-
полiтичнi погляди: «Вона чистосердечно признає,
що мало вмiє i просить їй бути провiдником i учите-
лем» [25; 27 сiч.] 1897 р. Соломiя пожертвувала у
фонд Русько-української радикальної партiї 225 зо-
лотих ринських [26; 286, 287]. Так само високо цiну-
вала Павлика й Леся Українка, захищала його вiд
нападок недоброзичливцiв.

Павлик листувався й з Ольгою Кобилянською, i
дружиною Драгоманова Людмилою Михайлiвною,
а також зi знаною педагогiчною дiячкою з Донеччи-
ни Христиною Данилiвною Алчевською та її доч-
кою – поеткою Христею Алчевською, яка присвя-
тила йому вiрш. Незабутнiм епiзодом був приїзд до
нього з Лондона авторки вiдомого роману «Овiд»
Етель Лiлiан Войнич, яку Павлик попервах сприй-
няв як шпигунку, а потiм теж листувався з нею [29].
Два листи отримав i вiд Фаннi Маркiвни Лiчкус –
дружини народовольця й письменника Сергiя
Степняка-Кравчинського, з яким познайомився у
своєму добровiльному «засланнi» за кордоном.

З чоловiкiв епiстолярiй Павлика прикрасили
iмена Павла Грабовського, Бориса Грiнченка, Ага-

тангела Кримського, Миколи Лисенка, Василя Сте-
фаника, Леся Мартовича, чеського етнографа-ук-
раїнофiла Францiшка РжеUоржа, майбутнього ви-
датного вченого Володимира Вернадського (вiн,
проживаючи в ту пору в Москвi, передплачував ре-
дагований Павликом журнал «Народ») i, звiсно,
Івана Франка. Та перше мiсце все ж таки належить
Драгоманову й Лесi Українцi: збереглося 74 листи
останньої до Павлика, а це чимало.

Полiтичнi прогностика, дiяння та вiдхiд
Якщо Павлик безпомилково оцiнив талант Лесi

Українки, Соломiї Крушельницької й Ольги Коби-
лянської, то ще важливiшими є його полiтичнi про-
гнози, причому на 20–30 рокiв наперед. 

Імпульсивний, iнколи примхливий, а то й безза-
хисний, як дитина (у нього траплялися прикрi не-
порозумiння i з Франком, i навiть iз терплячим Дра-
гомановим), Павлик, проте, завжди був щирий i са-
мовiдданий. Нiколи не фальшував. Тим-то його
прирiвнювали до «перших апостолiв християнства»
[28], називали iдеалiстом, фантастом, диваком, лю-
диною, яка з реальним життям не має нiчого
спiльного. А виявилося, що був вiн найбiльшим ре-
алiстом. Усе, що його тривожило, справдилося.
А все, що передбачав, збулося. Ще 1885 р. вiн зiзна-
вався Драгоманову, що в нього «не раз зривавсь що-
до України сепаратистичний дух…» [22; кiн. черв.] i
думка, що «вiльна Україна, як i вiльна пiвденно-
захiдна Слов’янщина, постати буде мусила на
руїнах Австрiї, як i на руїнi деспотичної Росiї» [23;
1887. – 28 сiч.].

Або таке передбачення: «Я певнiсiнький, що в
Росiї скiнчиться на тiм, що “р[осiйськi] рево-
люцiонери” стануть стовпами реакцiї status quo на
другий день революцiї» (з листа до Драгоманова;
1886) [23; 15 бер.]. Бо «соцiалiзм, органiзований i те-
роризований виключно централiстами-державника-
ми, мусiв би стати могилою народiв…» (1904) [20].

Павлик був з тими, хто не дав Русько-ук-
раїнськiй радикальнiй партiї злитися з польськими
соцiал-демократами, тобто втратити свою неза-
лежнiсть. Це була в Галичинi i в Українi перша ле-
гальна полiтична партiя соцiального спрямування,
заснована у Львовi 4 жовтня 1890 р. Одним iз
чiльних фундаторiв партiї, керiвником i редактором
її видань був той-таки Павлик. На IV з’їздi (29 груд-
ня 1895 р.) РУРП першою ввела до своєї оновленої
програми постулат повної полiтичної самостiйностi
українського народу.

У червнi 1899 р. окремi радикали створили
Українську соцiал-демократичну партiю (УСДП), а
в груднi – Українську нацiонально-демократичну
(УНДП). Проте РУРП зосталась на попереднiх по-
зицiях як захисниця iнтересiв селянства, яке тодi

* Ідеться про згадувану вище працю М.Павлика «Про га-
лицько-руськi народнi читальнi»; за неї, а також за розвiдку
«Якуб Гаватович (Гават), автор перших руських iнтермедiй
з 1619 р.» Павлика у квiтнi 1900 р. прийняли в дiйснi члени
Наукового товариства iм. Т.Шевченка.
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становило понад 90 вiдсоткiв. Заслуга Павлика у
збереженнi РУРП, як i те, що РУРП iнiцiювала
створення 1900 р. Революцiйної української партiї,
не пiдлягає сумнiву. Ідеологом та одним iз фунда-
торiв РУП був Микола Мiхновський, який
приїжджав до Львова, знав про дiяльнiсть ради-
калiв, листувався з Павликом. Зрештою радикали
причетнi до заснування РУП безпосередньо. На її
установчому з’їздi в Харковi були члени РУРП Ро-
ман Сембратович i Денис Лукiянович.

Крiм всеукраїнського, РУРП мала ще й мiжна-
родне значення. Вже сам факт iснування РУРП
спонукав полякiв створити двi партiї: соцiал-демо-
кратичну i селянську, так зване Строннiцтво людо-
ве. Знову ж таки радикали, в т.ч. Франко, брали в
заснуваннi їх пряму участь. Те саме можна сказати i
про чеську «Омладiну» [9; 111]. Радикальнi iдеї по-
ширилися i в Пiвнiчну Америку. Там теж виник по-
ступовий рух. Його iнiцiаторами стали «емiгранти,
якi ще в “старому краю” були членами або прихиль-
никами Русько-української радикальної партiї…»
[11; 9]. Тi емiгранти матерiально пiдтримували Пав-
лика наприкiнцi життя, називали його iменем свої
читальнi [12; 14].

Натомiсть у Галичинi РУРП виховала новий
тип полiтично активного громадянина, борця,
патрiота. Досить назвати натхненника й органiзато-
ра Листопадового зриву 1918 р. Дмитра Вiтовсько-
го i все сiчове стрiлецтво.

Саме Павлик мав причетнiсть до заснування не
однiєї «Сiчi», два роки (1910–1912) був отаманом
Львiвської повiтової «Сiчi», спричинився до фор-
мування сiчових осередкiв на Львiвщинi [2], у
травнi 1910 р. пiднесено вiтав учасникiв свята сiчо-
вих товариств у Станiславовi (нинi Івано-
Франкiвськ). Вiн говорив, що сiчовий рух повинен
охопити весь народ: «тодi напевне скiнчиться його
полiтична неволя пiд вражим москалем – i  с т а н е
в i л ь н а , н е з а л е ж н а  У к р а ї н а , б е з  х л о п а  i
б е з  п а н а, я к о ї  б а ж а л и  i  б а ж а ю т ь  ї ї
н а й к р а щ i  с и н и» (розбивка в оригiналi) [4].

* * *
Яким був у ту пору Павлик? Який вигляд мав?

Ось який словесний портрет подала газета «Гро-
мадський голос» пiд час святкування на Косiвщинi
60-рiччя Павлика (1913): «в Москалiвцi перед бра-
мою з смерек… стояв чоловiк середнього росту, си-
вуватий, але ще здоровий, в руках тримав папiр i
говорив привiт до панка, що стояв перед ним ма-
ленький, волос сивий, з верха голови лисина, а та-
кий худий, лиш шкiра та костi.

– А се що за панок такий мiзерний?..
– Та же се Михайло Павлик…
На брамi чоловiк скiнчив промову i взяв Павли-

ка за руку, а за другу – другий чоловiк, що стояв

близько, та й повели через браму до трибуни. За
брамою повитали Павлика сiчовики…» [15].

Через зв’язки з Драгомановим, гучнi арешти та
ярлик «соцiалiст» Павлик, як i Франко, змушений
був покинути унiверситетськi студiї, нiколи не мав
сталої державної посади (хiба що якийсь час слу-
жив у НТШ бiблiотекарем), перебивався мiзерни-
ми гонорарами та спорадичними грошовими датка-
ми, що їх надсилали добросердний Драгоманов i де-
якi українцi з Надднiпрянщини. 

Останнi шiсть рокiв Драгоманов викладав у
Софiї у Вищiй Школi (згодом унiверситет), хворiв
на аневризму аорти, а коли 20 червня 1895 р.
вiдiйшов у вiчнiсть, то Павлик, який був на похо-
ронi, став ще завзятiшим його популяризатором. Це
засвiдчують восьмитомна (!) «Переписка Михайла
Драгоманова з Михайлом Павликом» (1876–1895),
друкована спершу у Львовi (перший том – 1901 р.),
а впродовж 1910–1912 рр. – у Чернiвцях, а також
низка творiв Михайла Петровича, зокрема мiстка
брошура «Пропащий час. Українцi пiд москов-
ським царством (1654–1874)», до якої Павлик на-
писав передмову про крайню потребу «вирватися з
царства нашої пропащостi, вiддiлити й вiдгородити
українську землю вiд Росiї – якнайшвидше, за вся-
ку цiну, поки ще час» (в оригiналi цитованi рядки
поданi врозбивку).

Передмову до «Пропащого часу» Павлик писав
1909 р. 7 грудня 1912 р. узяв участь (вiд Радикаль-
ної партiї) у створеннi Головної Української Ради
(ГУР), його ж обрали заступником голови. А на по-
чатку серпня 1914 р. разом iз представниками
УНДП i УСДП пiдписав вiд iменi РУРП вiдозву до
народу, що закликала «до бою за здiйснення iдеалу,
який в теперiшню хвилю з’єдинює цiле українське
громадянство!», а закiнчувалася побажанням: «Не-
хай на руїнах царської iмперiї зiйде сонце вiльної
України!» [6].

Третього вересня 1914 р. росiйськi вiйська всту-
пили до Львова. 9 квiтня 1915 р. галицьку столицю
вiдвiдав Микола ІІ; наступного дня виїхав до Пере-
мишля, оглянув форти i повернувся автомобiлем до
Львова. 11 квiтня пiднявся на Високий замок, «от-
куда открывается прекрасный вид на город и окре-
стности». Адже був, як прямо висловився капiтан
Наркевич, редактор «Львовского военного слова»,
на «завоеванной земле» (йшлося про панахиду в
селi Жовтанцi, де «русские герои, похороненные на
завоеванной земле, были искренне оплаканы рус-
скими матерями и вдовами – галицкими крестьян-
ками») [13].

Українськi iнституцiї перед тим перебралися до
Вiдня. Друзi i знайомi запитували Павлика, що ду-
має робити, запрошували з собою. Павлик вiдповiв:
«Я вже такий старий i близький смертi, що менi
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нiчого не страшно!» [14]. Йому справдi нiчого не бу-
ло страшно. Разом з д-ром Іларiоном Свенцiцьким
вiн випустив два числа газети «Дiло», продовжуючи
попередню порядкову нумерацiю: 194 i 195. Вони
описали подiї перших днiв окупацiї Галичини, чим
невдовзi дуже здивували працiвникiв «Дiла», якi, не
знаючи про захiд Свенцiцького i Павлика у Львовi,
вiдновили випуск газети у Вiднi, видавши у сiчнi
1915 р., на їхню думку, чергове 194-те число.

Це була остання суспiльно-полiтична акцiя не-
байдужого Павлика. Його iм’я залишилось i серед
тих, хто пiдписав українську вiдозву (бо така вiдо-
зва була тiльки польською мовою, «немов помина-
ючи тим самим українську люднiсть м. Львова»),
яка закликала українське населення мiста визнати
факт входження росiйської армiї до Львова, а тому
«задержати повний супокiй i достоїнство» [5]. Про-
те сили таки вичерпувалися.

Виснажувало i те, що Михайло й Анна (вони
проживали у Львовi в однiй квартирi; тривалий
час з ними мешкала й матiр) 1900 р. узяли на ви-
ховання двох дiвчаток-польок. Мама дiвчаток,
жiнка невисоких моральних засад, алкоголiчка,
зчиняла скандали, шантажувала Павликiв, надто
в першi мiсяцi росiйського наступу (спекулюючи

на суспiльно-полiтичних поглядах Павлика). Це
був один iз чинникiв, що прискорив його кончину
[18], хоча Павлик не боявся її. Уже будучи при
смертi, казав: «…не жаль менi вмирати. Одно лиш
мене болить: москалi! Коли ж вони намiряються
забратися вiд нас? Так чи сяк, я переконаний:
прийдуть нашi!» [3]. 

І ще зворушливий момент. Павлик завжди вва-
жав себе позитивiстом i рацiоналiстом, поборював
духовенство, а точнiше – ту його частину, яка про-
холодно ставилася до народних проблем, однак на-
прикiнцi попросив сестру Анну: «Якби українськi
молодi священики прийшли з власної волi мене хо-
ронити – чей же буде вiдомим, що я вмер, – то по-
зволь» [17].

Анна заплакала – i дозволила… Молодий свяще-
ник-народовець прийшов (добровiльно) та «вiддав
останню прислугу покiйному i зложив євангельський
останнiй поцiлунок на його чолi» [17]. Павлика не
стало 24 сiчня 1915 р., на 62-му роцi подвижницького
життя. Його поховали у Львовi на Личакiвському
цвинтарi. А всерединi жовтня 1929 р. у цю ж могилу
опустили i прах Анни, яка так само гiдно й жертовно
несла свiй хрест – хрест задля визволення нашого на-
роду. І в цьому теж заслуга Павлика.
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