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падо
Дивна вістка рознесла ся по світї дня
листа 1916 року. Австрійський та німецький цїсарі
видали проклямацію,
самостійну
проголошуючу
вислав
Польщу. Рівночасно австрійський цїсар
пре
зидентови своїх міністрів письмо,
котрім заявив
бажанє, шоб надати Галичинї краєву автономію.
Як телєґрами рознесли сї вістки по світї, заби
ло ся радісно не одно серце. Втїшив ся певно не
один Поляк. Але врадував ся певно
неодин не
Німеччина зискала прихильність
Поляк. Австрія
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неодного демократа, бо вістка говорила: Отсе роз
куто один народ. Отсе зроблено один крок близше до
визволеня народів. Отсе ми знов наблизили ся до
здїйсненя національної волї.
Але межи всїми народами світа ледви чи був
народ, котрого ся вістка так близько обійшла як нас
Українців. Наш народ близький сусід польського
народа._Наш народ жив довгі віки Поляками ол
ній державі. Пять сот лїт мучив ся тій злуцї, поки
стокількадесять лїт тому назад не впала польська
держава через гнїт робочих мас, через переслідува
нє непольських народів та чужих польським панам
Впало польське королївство, але
віроісповідань.
наш нарід довго памятав ще доси памятає ту давну
польську неволю гірко
згадує
устних перека
тим більше,
зах та письменній творчости. Згадує
давної влади польської шляхти богато лишило
Що
ся ще
по упадку польської держави.
тому Українці почувши про проголошенє са
мостійної Польщі стали питати ся:
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Яка-ж се самостійна Польща повстала дня б-го
'падолиста?

Чи

.

се поветала независима польська держава,

в котрій
польський Народ буде втїшати ся свободою,
але не буде в1дбирати свободи иншим народам?

Чи

може повстала з гробу давна польська дер
жава,самостійна супроти других держав, але в сере

динї з панованєм чоловіка над чоловіком, одної вер
стви народа над другою, одної нації над другою, од
ної віри над другою?
Чи не повстала се історична Польща, проклнта
нашим народом словом, в пісни і в письмі?
Чи не повстала отсе давна Польща, проти якої
все українські люди зривали ся до повстаня?
На отсї питаня попробую осьтут відповісти.

І

”ч

І. ЩП ЗНАЧИТЬ НПВА БАМПБТІЙНАЛПЛЬЩА
1.

ГРАНИЦї САМОСТІЙНОЇ¬ ПОЛЬЩІ

Проклямація обох цїсарів ,з дня 5. падолиста
творить самостійну Польщу, але не з усіх польських
земель, а лише з тих, що до війни належали до Росії,
а підчас війни були здобуті австрійськими і німець
кими військами. Отже до будучої Польщі не мають
належати польські землі, що до війни належали до
Німеччини, т. зн. Познанщина та польські землі у
Східній Прусіі, або разом край величини східної
Галичини з трома мілїонами Поляків. Заяви німець
ких політиків вказують, що Німеччина ніколи не
відступить П Ільщі сих земель, хоч вони є дійсно
польські, хо вони населені збитою польською на
родною масою. Німеччина думає далі трактувати ті
землі як німецькі і не покидає надії знімчити народ,
там мешкає.
що
І
Польська часть Галичини та Шлезії покищо
також не буде належати до самостійної польської
держави, хоч австрійські політики не перечуть, що
Австрія пізнійше віддасть їх Польщі, і навіть вираз
не_роблять Полякам таку надію.
Але на всякий случай теперішня самостійна.
Польща, такЅ як вона була проголошена дня 5. падо
листа, не буде обнимати ані польської території, що
належить до Німеччини, ані земель заселених По
ляками, а приналежних до Австрії. Так отже північ
ну, західну та південну границю ново-утвореноі
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аниці межи
Польщі мають становити дотеперішні
Росією і Німеччиною та межи Росією і
стрією.
тої
польської
нової
Що-ж до східної границі
держави,то падолистова проклямація цїсарів ще її не
означила.

Проклямація каже, що ся границя буде
установлена пізнїйше; покищо до нової польської
держави мають належати всі давні польські землі,
забрані від Росії. Другими словами, східна границя
теперішноі польської держави йде російсько-німець
кою боєвою лінією.
Що значутъ

ті

ера/наці для

Українців?

Що-ж ся границя означає для нас? Таке озна
ченє польської держави значить, що Німеччина та
Австрія не хочуть робити польської держави з зе

мель, населених збитою польською народною ма
сою, або, як се повченому звуть, з етноґрафічноі
Польщі. Противно, вони від тої етноґрафічної
Польщі відривають на заході Познаньщину та поль
ську землю в пруській'Шлезії, на півночи польську
територію в Західній Прусіі, і польську часть Га
личини і Шлезіі на полудни, а зате віддають По
лякам непольські землі на схід від польської тери
торії. За Познань, Шлезію та Західну Прусію, в якій
є разом понад три мілїони польського народа, Ні
меччина та Австрія дають Полякам землі, замешка
ні збитою масою украінського населенн, дають по
кищо українські повіти холмськоі, волинської, лю
блинськоі, сідлецької, городенськоі та мінськоі ґу
берніі, які вже тепер стоять під воєнною управою
австрійського та німецького уряду, і рівночасно ро
блять їм надію, що польська держава буде зростати
в міру того, як осередні держави будуть посувати ся
на схід. З отсего виходить, що на основі цісарськоі
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проклямації з дня 5-го падолиста попали під поль
ське панованє украінські землі, що лежать на схід
від польських, а тягнуть ся аж по боєву лінію, або
разом українська земля велшчини західної Галичи
ни з одного і пів до двох міліонів украінського
Попала отже під нову Польщу украін
населеня.
ська Холмщина, там, де російський уряд силою гре
ко-католиків навертав на православе, а польські
ксьондзи на римо-католицизм, попала Волинь, де
лежать славні побоєвища з часів воєн українських
хлопів проти польської шляхти, де розтягнулись мо
гили Берестечка, попали непроходимі ліси і болота
над рікою'Припетю. Попали під польське панованє
наші брати Холмщаки, Волиняни та Пинчуки.
Нащо проголошено

самостійну

Польщу?

Того. всего можна було сподівати ся від довгого
часу, бо від давна ріжні події на се вказували.
Коли австрійські та німецькі армії та польські
лєґіони заняли Холщину, австрійський та німецький
уряди не творили осібного уряду для польських, а о

сібного для українських земель,але прилучилихолм
ську, українську землю до люблинської, переважно
польської ґуберніі і піддали іх під одну спільну у
праву.
Першим ґубернатором став австрійський
полковник Гавзер і він зараз в розмові з польськими
кореспондентами заявив, що Волинь буде також
прилучена до Польщі.
Урядові цивільні круги Австрії та Німеччини
також не крили ся зі своїми намірами, а часописъ
“Ыогсієіепіѕсііе АПёешепіе Иеііппё” Півурядово Обі
цяла Полякам, що за польські землі, забрані Німеч
чиною, Поляки дістануть в заплату украінські землі
на схід від Польщі.
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Не крили ся

`

з тим також Поляки.

Вони про се

отверто писали в польських,нїмецькихта мадярських
ґазетах, а відомий польський ґазетяр 1 політик Студ
нїцкий видав в Берліні книжочку, в котрій яко По
ляк згоджував ся з тим німецьким пляном відппсо
дованя Поляків українськими людьми і навіть от

заповідав, як Поляки будуть тих Українців
польщити. З правдивою бутою пруського шляхти
ча він заявив в своїй брошурі, що супроти Україн
ців Полякам прийдеть ся ужити таких самих спо
собів, яких вживають Прусаки супроти Поляків в
верто

Познаньщинї, отже: треба буде заборонити наро

дови вживати рідної мови, завести примусове нав
чанє чужого язика, забирати примусом і насильно
`
землі від народа і таке инше.
Куди має піти австрійська та німецька полі
тика супроти Українців, на се вказувало також і те,
що австрійські власти не дозволяли Українцям з
Галичини їхати на Волинь та Холмщину вести там
просвіту серед своїх братів та орґанїзувати іх для
Увзаімної помочи та оборони перед воєнною нуждою.
Доперва по довгих заходах пару одиницям вдало ся
добути від австрійських властий дозвіл піти на Во
линь та Холмщину, але лише для збираня для ав
стрійськой армії добровольців. І не пускали Україн
ців на Волинь та Холмщину в той сам час, коли
польські шкільні товариства дістали вільну руку і
робили собі з українським нас'еленєм, що =-хотїли.
прилучували українську землю до польської в той
самий час, коли литовських земель не злучували з
польськими, але відділили в осібну провііщію, під
дали під осібну управу і дозволили Литовцям орґа
нїзувати економічні та просвітні товариства, закла
дати приватні литовські ґімназіі і другі школи.

І
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Тепер та небезпека, котра грозила ~Украііщям
від довшого часу, на котру вказували ріжні події,
наблизила ся до нас зовсїм близько дня 5 падоли
ста 1916 року.
Німецька та австрійська армії
знайшли ся в скрутнім положеню через брак війська
та, щоби зарадити сему, І оголосили польськуГ дер
жаву, рахуючи, що така
ольща буде могла стяг
нути все здібне до зброї населенє в польську армію
під німецькими ґенералами. Ввиду сего, що го
ловним поводом відбудованя Польщі була потреба
війська, тому Австрія і Німеччина старали ся зро
бити ту Польщу як найбільшою, щоби польські
уряднпки могли стягати військо з як найбільшого
краю.. Ось чому Австрія і Німеччина, проголошу

ючи самостійну польську державу, не ограничили
ії на польську територію, хоч вона вся вже в руках
Австрії та Німеччини, але промовчали справу схід¬
ної границі і відложили ії означенє до пізнійшого

часу, а тимчасом піддали під польську управу зем
лї давної Польщі, відобрані від Росії, так польські
як і українські, аж по саму боєву лїнїю. Ось яким
чином та через що Українці з Волшія, Холмщини
та Поліся попали під польське панованє.
2.

ПОРЯДНИ В НОВІЙ ПОЛЬСЬНІЙ ДЕРЖАВІ

Пізнали ми границі польської держави, як во
ни були установлені дня 5. падолиста і як вони мо
Пізнали ми, що коло два
жуть далі посувати ся.
мілїони Українців вже попало в польську державу.

І

саме собою насуваєть ся нам питанє, як будуть
жити наші брати в' тій новій польській державі.
Се питанє ще важнійше, як питанє границь. Не в
тім сила, що кобила сива, тай не те важне, що Укра
їнцї 'попали ся у польську державу. Українці мо

'
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глиб попасти в чужу державу та мимо сего чути ся
в ній вдоволеними.
Німці і Італійці і Французи
попали у швайцарську державу, але ніхто з них
не жалуєть ся на неі._ Мають там такі порядки,
що всіх вдоволяють. Та які се будуть порядки в бу
дучій польській державі? Ни будуть під ними Укра

І

інці щасливі?

А. Політичний устрій польської держави
Про те, який буде політичний лад в польській

державі, сотвореній цісарськими проклямаціями дня
5. падолиста, ми знаємо не богато.
Однак і те, що
ми вже знаємо, вистарчає, щоби ії незлюбити.
Польща буде королївством

Наперед сама проклямація цїсарів заявила, що
польська держава буде дідичною монархією, т. зн.
що на іі чолі буде стояти не чоловік, вибраний во
лею народа з помежи народа, як у Злучених Держа
вах, Франції, Швайцарії і других републиках, але
буде панувати представитель якоїсь пануючої ро
З діда на
дини, якийсь князь, король або цар.
батька, з батька на сина, зі сина на внука або на
якого иншого кревного, буде переходити найвисша
власть в польскій державі без огляду, чи чоловік,
є сильний
на
ся власть
умом2
котрого
церехрдить
чи нелітна дитина, чи зівялии старець, чи чоловік зі
здоровим розумом, чи хорий умово ідіот, чи людина
чесна, моральна, дбала за других, чи безчесний
паглюка, неморальний грубян, безглядний самоліоб.
Історія вчить нас, що република не все озна
чає свободу та що монархія не все значить рабство.
Бувають і републики тиранські; бувають і монар
хії, свобіднїйші від републик. Та мимо сего монар

13

хія повинна

бути хиба тоді, та лише для того, що
так хоче народ, що народ уважає іі доброю і корис
ною для себе. Тимчасом історія показує нам аж
надто богато фактів на доказ, що пануючі роди не
дивлять 'ся за народним добром, а лише за своїм`
власним інтересом. Щоби догодити собі і здобути
наживи, хвали і власти та забезпечити ії для своїх
потомків, вони зраджують народні інтереси. Щоби
побільшити й утвердити свою власть, вони старають
ся привязати народ до своєї родини, та не дбаючи за
його добро, але понижуючи освіту та поширюючи се
ред темного народа віру в нїбито надлюдські сили
пануючого, в нібито надземні права та буцімто бо

жеське походженє королівської власти.

Пануючі роди ще не зрозуміли, що сила держа

ви лежить в щастю

горожан; вони не позваляють
свобідно розвивати ся ні одиницям ні громадам, ні
Вони думають, що їх
віроісповіданям, ні народам.
власть буде забезпечена тоді, як всі люди їх держа
ви будуть однакової віри та одної народности. Та
тут часто мало не в кождій державі попадають ріжні
народи попри себе, а вже в кождій живуть люди ріж
них реліґійних переконань. Мудра політика нака
зувала-би монархам признавати повну волю кождій
реліґіі і повну рівноправність кождій нації, але мо
нархам місто сього забагає ся привертати людий на
одну націю. Колиж народи надто свідомі, коли ві
роісповіданя занадто сильні, щоб з ними можна про
вадити таку політику, то монархи пробують другої,
пускаючи одну націю на другу, тровлячи одно віро
ісповіданє,` на друге, щоби нарід був розділений спо
рами, а вони над ним легко панували. Ось так мо
нархи починають релігійні та національні переслі
11
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дуваня, ось так вони для своєї власти розбуджують
реліґійні спори та національні боротьби.
До того монархи все і всюди лучать ся з клясою
гнобителів. - Будучи самі галапасами вони очевидно
чують ся близпшми всяким визискувачам, як визи
скуваним. “Пан з паном, а Іван з Іваном”_ і ко
ролі і цісарі всі лучать ся в одну силу з другими во
рогами визволеня народних мас.
І

Народні права в Польщі

Тепер насуваєть ся питанє: А який вплив буде
мати народ польської держави на ії політичні спра
ви? Яка буде конституція польського королівства,
сотвореного дня 5. падолиста, 1916 року? Доклад
ної відповіди также не можна дати, бо цїсарі, прого
лошуючи самостійністьпольськоі держави, сказа
ли в своїй проклямаціі лише те, що будуча Польща
буде конституційною монархією, т._зн. Що в ній бу
де панувати якиись королівськии рід, а попри нього
народ також буде мати якийсь вшшв на політику.
Але який саме той вплив має бути, чи такий широ
кий як в Анґліі, чи такий обмежений, як в Росії або
Прусіі, того не сказати.
Однак івночасно з цісарською
оклямацією
ольщі вістки, котрі дещо ільше гово
прийшли з
рять про ею справу і позваляють представити собі
докладнійше польську державу.
Наперед прийшли вістки, що міста в польській
державі дістануть громадську самоуправу, що зна
чить, що мешкаіщі кождого міста будуть самі прави
ти справами свого міста через своіх представителїв.
Та ті самі вісти сказали, що до тих мійських управ
населенє буде вибирати своїх нредставителїв не
загальним, рівним, безпосередним і тайним голосо
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ванєм, але поділено на куріі, в менчих містах три,
а в більших аж шість.
_
вістка,
що в
прийшла
друга
Незадовго потім
польській державі вже
над виборчим законом
знов майже ніхто
до польського сойму у Ёадять
аршаві.
там не думає про загальне, рівне, тайне і безпосе
редне право голосованя, яке дає більшости народа
,
яку-таку можність впливати на політику.
має
закон
польської
що виборчий
держави
ути
на
опертий
куріяльніму голосованю.
Народ не буде
разом як рівні з рівними, але поділенйй
_ голосувати
на куріі, на кляси виборців після маєтку і т. п. Таке
голосованє куріями заводить ся на те, аби куріі зе
мельних посідачів або капіталістів дати більший
голос, більше послів та більший вплив на політику,
ніж працюючим клясам.
Куріяльна система е на
те, щоби нарід нібито й мав право репрезентаціі в
парляментї, але, аби він того права не мав на ділі,
аби се право було за дідичами і фабрикантами.
Виходить з сього, що в будучій польській дер
жаві не думають народним робочим масам дати
вплив на політику.
Так у місцевій політиці, як в
=державній політиці буде рішати передовсім голос
польської шляхти, та польських фабршєантів, сло
вом горстка дуків буде мати більше значінє, як мі

І

ліони працюючого народа.

І

Б. Громадські порядки в новій Польщі'
Се буде мати великий вплив на житє народа в
польській державі.
“Кожда рука до себе крива”,
кождий'чоловік передовсім дивить ся за своїм інте
ресом. Тож польська шляхта та польські капіталі
сти будуть використовувати свій політичний вплив
в польській державі і в громадах на те, щоби попи
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рати свій інтерес, щоби набивати кшпенї капіталі
стів та шляхтичів добром, виробленим хлопами та
робітниками, та щоби зі себе здоймити всі тягарі, а
вкладати їх всіх на плечі робочого народа.
Будемо
мати в польській державі суспільний гнет, визиск
одної кляси другою, визиск робітника капіталістом
та визиск хлопа'дідичом, а той визиск буде попи
рати вся державна сила польської держави.
В. Національні

права Українців

в

Польщі

Шляхта та капіталісти, що на основі виборчиху

законів будуть мати перевагу в польськім соймі,
очевидно будуть уважали себе Поляками і будуть
не признавати національної толєраціі.
За весь час
спільного державного житя з Украінцями польська
шляхта не признавала ім національних прав _та
гнобила їх національний рух всякими способами.
Навіть як польська держава впала ослаблена ко
зацькими війнами, навіть тоді польська шляхта не
перестала національно та політично кривдити Укра
інців. В Австрії вона не допускала до розвою укра
інської національної культури та тамувала поступ
українського народа всею силою австрійського пра
вительства, свого політичного впливу у віденськім
парляменті та в центральнім уряді, своєю перева
гою в галицькім соймі та краєвій адміністрації. За
кон і беззаконє були однаково добрими средствами.
найсумнійше в цілій справі те, що проти украін
ського народного руху станули не лише пануючі
верстви, але навіть робочі маси польського народа
та народні партії польських хлопів та
обітників
проняли ся національною ненавистю до країнцїв.
Не лише в Австрії, в напів польській провінції Га
личннї, але навіть в Росії, де польський народ сам
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був угнетений, навіть там польські Шляхтичі ста

вили ся вороэко до українського національного ру
ху. Не маючи в своїх руках власти, вони щували
'Гі самі
Поляки,
російський: уряд на Українцїв.
що самі терпіли національний гнїт, що самі робили
повстанє проти російського панованя, ті самі Поля
ки робили доноси на український рух яко на зраду
Звичайним
держави, на Українцїв як на бунтарів.
коником, на котрім виїздила польська шляхта в Ро
сії на герцї проти українства, був донос, що україн
ський рух то нїмецька інтриґа.
в той самий час,
коли одна Часть польської шляхти денунціювала У
країнцїв як зрадників Росії, заплачених марками
німецьких аґентів, в той самий час друга частина
польської шляхти (ба навіть цілого громадянства)
доносила на Українцїв перед австрійським урядом
яко на зрадників Австрії, плачених російськими ру
блями. І сї доноси робили в той самий час, коли в
Галичинї піддерэкували всїми силами москвофіль
ство серед нашого духовенства і селян.
Словом, історія національних відносин Поляків
до Українцїв се один довгий ряд національної нетер
пимости і національного утиску.
Не маємо най
менчої причини припускати, що в будучности буде
інакше. Нїщо не заповідає, що ся полїтика Поля
ків проти Українцїв може'змінити ся.
Противно,
ми маємо причину підозрівати, що вона стане гірша.
Давнїйше проти Українцїв стояла польська шляхта
та польська буржуазія, а польські хлопи і польські
робітники стояли проти польської шляхти і проти
польської буржуазії і нераз нам давали поміч у на
шій борбі за наше нацїональне визволенє. Але те
пер мусимо сказати, що в послїдних лїтах, на жаль,
проти українського національного руху повстає не
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лишепольська шляхта і буржуазія, але що проти
”

нас стає “польська шляхта і польскі люд.
Се нам
заповідає національний гнет в польській державі,
гнет більший, всестороннїйший, безпощаднїйший,
нїж досї.

«

Г. Релїгійна рівноправність в новій Польщі
І
Та се ще не все добро, якого певно можемо спо
дївати в польській державі. Ось в кілька днїв по цї
сарській проклямації телєґрами з Польщі та Нїмеч
чини стали величати широкі свободи, які народ буде
мати в польській державі.
На доказ заповіли, що

в,будучій польській державі мойсеєве віроісповіда
нє буде мати рівні права з римо-католицькою вірою.
'Гою телєґрамою хотїли также Жидів зробити при
хильниками нової польської держави. Але ми розуміємо її так, що лише мойсеєве віроісповіданє буде

-

рівне перед правом з римсько-католицьким віро
ісповіданєм в будучій Польщі. Колиб польські па
нуючі круги задумали завести у себе повну рівно
правність віри, якби вони хотїіш дати кождому чо
ловікови волю визнавати собі релїґію, яку хоче, та
вірити, як хоче, та молити ся до Бога, як сам уважає
за найрозумнїйше, то вони булиб певно се сказали.
Проголошуючи світови, що в польській державі ли
ше визнавцї мойсеєвої релїґії будуть рівноправні з
римо-католиками польські пануючі круги признали
ся, що вони не хочуть дати релїґійної рівноправно
сти анї українським греко-католикам, анї україн
ським православним, анї українським протестантам,
анї Українцям, що признають ся до других віро
ісповідань, анї Українцям, що не належуть до жад
Словом, нова польська держа¬_
ного віроісповіданя.
ва зараз на вступі заявляє, що вона не буде призна- .
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вати релїґійної свободи, але думає далі йти дорогою
релїґійної нетерпимости, дорогою, котрою йшла
давна польська держава, дорогою, яка також причи
нила ся не мало до її упадку.
с

і

й

/

Нова Польща і давна Польща

Бачимо, Що польська держава, котра повстала
дня 5. падолиста 1916 року, се не нова, вільна, від
роджена Польща. Се повстає давна історична Поль
ща, в котрій шляхтич визискував хлопа, в котрій
полїтичне значінє мав лише король та шляхта, в ко
трій Поляк душив кожного. що не признавав ся за
Поляка, в котрій загорілий та розюшений Єзуітами
римо-католик переслїдував кождого чоловіка, що не
признавав ся до тої самої ві и. Дня 5. падолиста
1916 року цїсарі Австрії та
їмеччини воскресили
давну Польщу з її клясовим, політичним, національ
ним та реліґійним гнетом.
Д. Людсьна нровця
проливати

не

_

не водиця:

годиться

Але єсть одна новість в новій польській дер
жаві, якої не було в давній. Не будуть хлопи мали
рівного права з дідичами в новій Польщі, але не ма
ли вони його й в давній Польщі. Будуть дідичі ви
зискувати хлопів, але визиск вали їх і за Польщі _
та ще й знущали ся гірко.
е б дуть мали Українці
рівного національного п ава _з оляками, але не ма
ли вони його за давної ольщі. Не будуть не-римо
католики мати рівних прав з католиками, але не ма
ли вони їх також за давної Польщі. Не богато в
тих справах змінило ся. Але в однім настала гірша
кривда.
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Давна Польща признавала загальну військову
службу лише для шляхти. Хлоп та міщанин йшов
на війну хиба добровільно або яко чура, яко послу
гач пана.
За часів давної Польщі українськіІ хлопи не
мали обовязку йти до війська бити ся за польську
державу, проливати кров за панів, за ту неволю, що
терпіли в Польщі. Українські хлопи (на їх славу
треба сказати) як били ся, то били ся звичайно за
своє право, за свою свободу, за свій інтерес.
Аж ось тепер перший раз в історії українського
народа Українці будуть платити Польщі не лише по
даток гроша. але й податок крови. Нова польська
держава, як мало не кожда новочасна держава, буде

Всі
загальну примусову військову службу.
Українці, що будуть належати до неї, будуть му
сїли служити в польськім війську, а в разі потреби
йти бити ся в польській війні. Підуть українські
сини лляти свою кровцю за тікривди, які над ними
буде видївати нова Польща, за національний гнет,
за глум над своєю реліґією, за своє безправство, за
і
панський визиск.
Вже тепер, в отсю хвилю, наших братів з Во
линї, Холма, Поліся кладуть під міру польські асен
терункові комісії. Вже тепер примірюють їм поль
ські рогаті шапки польського війська.
Тепер при
екзецирцї кленуть українську матір польські капра
лї. Вже скоро пролліоть свою кров украінські лю
ди за польську справу.
мати

ІІ.

АВТПНПМІЯ

ГАЛИЧИНИ

1.

і

в

ці

`Рівночасно, як австрійський та німецький
сарі видали проклямацію про самостійну Польщу
рівночасно сам австрійський цісар написав відручне
письмо до свого президента міністрів, барона Кербе
ра,
котрім висказав свое бажанє надати Галичині
автономію
поручив йому приготовити відповідний
закон.
Подивім ся тепер, що значить автономія
Галичини для украінського народа.
ЩО СЕ

ЗНАЧИТЬ АВТОНОМІЯ ГАЛИЧИНИ?

А. Автономія Галичини

в

і

у

у

Слово “автономія” значить тілько, що “само
управа”. “Надати краєви автономію”, значить на
дати йому самоуправу, або право полагоджувати свої
Завести автономію Галичини
справи самостійно.
значить надати Галичині право рішати Про свої
справи самостійно.
Досі Галичина такого права не мала. Досі Га
личина не була автономна.
Богато-а-богато галиць
ких справ порішувано поза Галичиною,
Відни.
які
закони,
Відни
видавав
Австрійський парлямент
обовязували також Галичину. Австрійські міністри
мали власть над галицькими урядниками. Галиць
кі суди підлягали під контролю
нагляд австрій
ських найвисших судових властий.
судах

Коли Галичина дістане автономію, то все те
змінить ся. Галшіькі суди не будуть піддані під за
у

у

Відни, але під заряд
ряд австрійського міністра
Львові.
Вже не` буде можна
галицького міністра
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жалувати ся в міністерстві справедливости, коли га
лицький судія надужиє законної власти і т. п.
Вже не буде можна через послів вносити запитів в
парляменті в справі надужить судейськоі власти.
Вже не буде можна вносити відклику від засуду га
лицького суду до Відня, бо найвисша апеляційна
власть для галицьких судів буде в Галичині.
Ми знаємо добре, що те все значить для нас
Українцїв. То значить, що всі суди будуть поль
ські від споду до верху. Що там будуть надужи
вати закона на користь Поляків проти Українцїв,
на користь шляхти, польських панів і польських
То
підпанків проти наших хлопів та робітників.
значить, що скривджений Українець не буде мати
надії дійти свого права і справедливости. Се зна
чить, що над галицькими Украінцями буде лише
польський суд, сторонничий, несправедливий, дикий
і жорстокий' І не буде жадноі ради проти нього,
жадного ратунку. Польські суді самі будуть судити
Українців, а другі польські суді будуть рішати, чи
перші польські суді не скривдили. Як в казці, один
вовк буде рішати, чи добре зробив другий вовкґщо
роздер ягня.
Б. Автономія Галичини

в

законодавстві

-Зі заведенєм самоуправи Галичини

~!'1-а**

австрій
ський парлямент втратить власть рішати про га
лицькі справи: вони всі перейдуть на галицький
сойм. Від автономії Галичини галицький сойм буде
рішати про такі важні справи, як податки, цла і ми
та, він буде рішати, нащо видавати гроші, буде рі
шати права горожанські мешканців Галичини; пра
во релїґійноі свободи, зборів, стоваришеня, преси;
буде рішати, як хоронити приватну власність; буде
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мати власть над цілим шкільництвом, від найнисшо
го до найвисшого; буде установляти карні закони;
буде рішати, хто і як має засуджувати мешканців
Галичини, і такі другі важні справи буде рішати.

У

віденськім парляменті вже не будуть сидіти
посли з Галичини, анї украінські ані польські, і не
буде там вже ані Польського Кола ані Українського \
Клюбу.
Українські посли вже не будуть стрічати
ся з польськими у віденськім парляментї, як рівні з
рівними. Українські посли вже не будуть могти від
кликати ся до других послів і других народів Ав
Не буде можна в
стрії: Чехів, Німців, Італїйців.
австрійськім парляменті примушувати міністрів до
уступств.
Через австрійський парлямент не буде
можна відкликати ся до світа в українській справі.
В парляменті не буде вже можна вносити інтерпеля
цій (запитів) до міністрів за діяльність їх підвлад
них урядників в Галичині.
Словом, українська
справа сходить зовсїм зі світового форум, яким
будь-що-будь був австрійський парлямент, та пере
стає бути справою австрійськоі державної політики.
Про все буде рішати галицький сойм. Він
буде видавати закони в справах, які перейшли на
него з віденського парляменту. Він буде рішати, чи
галицько-польські урядники нарушили закони. Він
буде ухвалювати всі закони, що мають порядкувати
житє галицьких Українцїв. Українська справа бу
де вся рішати ся у Львові.
Українська справа ро
бить ся внутрішньою справою Галичини і галиць
кого сойму. З важноі політичної справи австрійської
злітає у пропасть забутя яко дрібна внутрішна спра
ва автономної Галичини.
Ба навіть і тільки ні! В галицькім соймі будуть
мати перевагу Поляки і то польська шляхта та поль
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Вони будуть ріша
ське _украіножерне міщанство.
ли кожду справу після своєї волі. Вони будуть ува
жати себе за дїйсних та одиноких представителів
Вони будуть моіти сказати:
галицького народа.
“Народ то ми! Сойм то миі”
'Га шляхетсько-вшехпольська
більшість га
лицького сойму надасть йому характер “польскеґо
сейму”. Українцїв будуть трактувати в нім`як не
бажані елементи, як зайдів, зрадників польськости,
сейму і краю. Українська справа буде представлена
в соймі і перед світом, як рак на тілі “польскеґо лю
ду Ґаліціі” і “польскеґо сейму ве Львова”
В. Автономія-Галичини

в

адміністрації
Короною сеі автономної Галичини буде галиць
кий уряд, очевидно польський з польськими уряд
никами Іі польський тим,Що ніхто з поза “польської
Галичини” не буде мати над ним нагляду. Австрій
ські міністри у Відни не будуть мати навіть права
вмішувати ся в адміністрацію Галичини. Міністер
внутрішних справ анї другі міністри не будуть мати
права наглядати діяльність поодиноких урядників,
Найвисшим і непо
анї контролювати, анї карати.
дільним паном в Галичині буде галицький намісник.
Він, що правда, вже й досі мав великий вплив та
майже независиме становище. Однак се було проти
закона, проти правних постанов. .Від заведеня ав
тономноі Галичини намісник Галичини стане дій
сним і правним віцекоролем. А що він буде- все з
мати поль
польської шляхти, то буде Галичина
І
ського віцекруля.
Він буде правити Галичиною, як йому подобає
ся, як буде треба польській шляхтї і буржуазіі. Він
зможе скасувати одним почерком пера конститу
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ційни свободи, право недоторкаємости особи, право
збирати ся на віча і мітінґи, право орґанізаціі, право
свобідно переселювати ся (еміґрувати), він буде
моіти навіть завести панщину, а про законність то
го всего буде рішати лише галицький сойм зі своєю
більшостю, та австрій
шляхецько-вшехпольською
ський цісар, що його установив.
Бачимо, що автономія Галичини мусить бути
Повна га
страшним ударом для нашого народа.
лицька самоуправа се ніщо инше лише самостійна
Автономія Галичини означає
Польща в Галичині.
відданє галицьких Українцїв в руки польських шля
хотських судів, в руки польських адмінїстраційних
урядників, в руки польського сойму. Автономія Га
личини є нате, щоби австрійське правительство не
мішало ся до польського панованя над нашим на
Автономія Галичини се поль
родом в Галичині.
ське закріпощенє
нашого
народа за помочю

австрійської держави.

І

2.

БОРОТЬБА УНРАЇНЦЇВ ПРОТИ АВТОНОМІЇ

ГАЛИЧИНИ

Не дивно, Що проти автономії Галичини висту
пили всі свідомі люди нашого народа. Навіть в часи

такої політичної безпросвітности, яка панувала на
галицькій Україні в 1848 році, Русини виступали
проти сеї програми в славній резолюції Головної
Ради за поділом Галичини.
від того часу свідома ін
теліґенція ~і свідомі народні маси все ставили опір
автономії Галичини.
Всі дійсно народні заступни
ки нашого народа старали ся недопустити до жадноі
уступки Полякам, Що все хотіли поширити галицьку
автономію.
Не все імісе вдавало ся. Заняті пустими спо
рами про маловажні справи в 18б0-их роках допу
стили без протесту до того, що під автономією Гауличини поставлено першу шдвалину.
Тепер знов,
підчас сеї війни, українським представителям не
вдало ся пе ешкодити виразній цісарській обіцянцї
олякам будову галицької автономії. Ми,
завершити
американські Українці, були певні, що щирі народ
ні заступники зроблять все, що зможуть, аби до сего
І ми не завели ся, бо з краю через
'не допустити.
кордони боєвих ліній та китайські мури цензурних
обмежень передерла ся вість до нас, що украінські
посли рішучо запротестували перед австрійським
правительством проти автономії Галичини, а коли
правительство відослало протестуючих послів пе
реговорювати з Поляками, тоді президія Україн
.
ського Клюбу мала зложити свої уряди.
Коли заходи наших послів, їх протести та де
монстраційні виступи не поможуть нічого справі, то
за се треба винувати не так їх, як передовсім ті во

І
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енні обставини, що залягли над українським наро
дом в Австрії.
Передовсім, наші народні посли не мають де
обявити правно свого впливу, бо тепер не радить ані
одно законод'атне зібранє, де вони мають право го
лосу. Не радить анї галицький сойм, ані австрій
ський парлямент, ані австрійсько-угорські делєґа
ціі. Будучи бідними репрезентантами бідного наро
да наші посли не мають доступу до дворів, де тепер
рішає ся вся політика. До народу відкликати ся не
можуть, бо та часть народа, що дійсно малаби полї
тичну силу, тепер служить у війську або живе під
військовим, виїмковим правом.
Нарешті, всяка акція наших послів і народа
проти автономії Галичини, мусить звертати ся не
лише проти Поляків, але передовсім проти австрій
ського уряду. Австрійський уряд заздалегідь забез
печив ся проти таких можливих виступів в той спо
сіб, Що післав межи українських представителів
своїх аґентів платних австрійськими коронами і вір
них австрійському урядови. Ті аґенти, які своїм
походженєм, вихованєм та минувшою дїяльностю
зовсім не можуть зачислити ся до Україтщів,
збанкрутований ромунський шляхтич барон Василь
ко та збанкрутований польський дідич з російської
України, що довго видавав себе за Москаля-обруси
теля, а тепер підписує себе рицар фон Меленев
за австрійські корони зрадять австрій
ський,
ському та польському урядови кождий плян укра
їнських послів і ті уряди в час можуть перешкодити
Осьтак треба буде пояснити
всякому протестови.
справу, як що протест, піднятий проти автономії Га
личини нашими послами, не принесе бажаного
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успіху.
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Щож ми, американські Українці маємо робити
супроти самостійної Польщі та автономії Галичини?
Яке становшце треба нам заняти?
Перша річ, яку нам треба затямити сій спра
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в
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ві, се*\те, що весь тягар оборони украінського на
рода перед новими тягарами спадає на нас, Україн
цїв
Злучених Держав.
голову, що австрій
Треба добре вбити собі
ські'Українці не можуть запротестувати анї проти
автономії Галичини ані проти воскресеня історичної
Польщі. Треба також памятати, що не можуть сего
зробити російські Українці, бо ца ський уряд здусив
осії, розвязав всі
всенародне жите Українцїв
орґанізаціі, замкнув всі ґазети. Не може піднести
протесту також горстка бразилїйських Україтщїв,не
зорґанізованих, розбитих, замучених страшною бо
ротьбою за насушний хліб, затуманених нетямущи
ми монахами. Не знати, чи здобудуть ся на протест
канадійські Українці. Їм перешкаджає воєнний ре
жім в Канаді. До того вони живуть
країні, що веде
те саме до певного
війну
Австрією та Польщею,
степеня обезцїнить їх протест, коли вони не стануть
рука об руку
Українцями
невтральній країні, в
Злучених Державах.
Осьтак на нас,американських Українців,спадає
тепер важкий обовязок боронити українську справу.
Лише ми, Украітщі
Злучених Державах, маємо

29

можливість і нагоду і вигідне становище підняти
протест проти кривд,що тепер готовлять ся і йдуть на
напі народ. Ми одні можемо розказати про них сві
тови.-Ми одні можемо відклшсати ся до людського чу
тя неінтересованих людий. Ми одні можемо висту
пити в оборонї нашого народного права.
Чи вже за пізно обороняти рідний край?

Тепер ще не за пізно виступати в обороні того
права! Вратувати можемо ще дуже богато. Само
стійна Польща вправді вже проголошена, але, що
би лишила ся такою, як її проголосили, на те не ви
старчає згода австрійського та німецького цїсаря та
болгарського царя. На те треба ще згоди других
держав, так невтральних, як і ворожих Австрії та
Німеччині.
Щож до автономії Галичини, то від
ручне письмо австрійського цїсаря лише обіцяло По
лякам автономію Галичини, але не перевело її. По
мерший цісар лише висловив бажанє дати автоно
мію Галичині; його уряд має її виробити і зробити
іі законом. Хочби навіть австрійський уряд мав
непохитну волю дати Полякам автономію Галичини,
то все таки автономія може бути ріжна, більше або
менче широка. Описана тут автономія Галичини-се
майже повна автономія, а Поляки на ділі мож ть
о
дістати менче, а можуть дістати навіть більше.
ки справа ще не рішена остаточно, нам треба доло
жити труду, щоби ту автономію унеможливити або
бодай зробити її як найменче шкідливою для укра
їнського народа! Ані одна анї друга справа ще не
полагоджена остаточно! Ще богато доброго мож
на зробити! Лише треба робити скоро і розважно!

'
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Ворош нашої народної справи

Ворогів в тій роботі будемо мати богато.

_Будуть проти нас виступати слуги тих, що ма
ють інтерес в самостійній Польщі та в автономії Га
личини. З гори можемо знати, що проти нас виступ
лять злученою силою австрійські урядники-та поль
ські аґенти. Що вони будуть виступати разом, вид
но з того, що рівночасно з проголошенєм самостій

ности Польщі і автономії Галичини австрійський цї
сар іменував австрійським амбасадором в Злучених
Державах польського ґрафа Тарновського.
Уряд
ники та аґенти може менче будуть виступати проти
нас в пресі та на зборах, а зате більше будуть пра
цювати тайно, перед американським урядом та перед
дипльоматичними представителями ріжних держав.
Не так

ті

ворош, як “добрі моди”

Проти оборони нашого народа будуть виступа
ти на зборах та в часописях “наші люди”.
Ав
стрійсько-польські власти знайшли собі безхарак
За
терних помічників, ласих на особисту наживу.
дзвінку монету або попертє свого бизнесу або на
віть за пусту обіцянку вони зраджують народний
інтерес і старають ся представити, що нашому на
Гнобителів
родови жадна небезпека не грозить.
українського народа представлять як його добродїів.
Нові кривди будуть старали ся зменчити, затерти,
замовчати, просто сказати, що їх нема. Людий, що
будуть народови розкривати очи на грізну небезпе
ку, будуть лаяти ворогами церкви, народа, віри, спо
ганяти як самолюбів і амбітників. Будуть розбива
ти орґанїзаціі, що станули в обороні народних прав.
Се не здогадка, не ворожбицтво.
Про те все говорю
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В нас
на основі історії. Те все вже в нас було.
повторить ся лшпе історія. Ще раз переживаємо те,
що вже діяло ся. Ще раз побачимо зраду народних
інтересів для личної наживи. Ще раз побачимо те,
що переживали наші предки, коли козацька стар
шина народні інтереси зраджувала за шляхоцтво,
дароване її російськими царями. Ще раз побачимо
сумної слави1 “нову еру” з перед 25 літ, коли то
горстка самолюбів продала польській шляхті добро
народних мас за марні посади для інтелїґенції, коли
зрадники народа стягнули процес на Франка і Пав
лика, коли тих двох діячів і іх вчителя Михайла
Так тепер
Драгоманова окричали москвофілами.
помічники наших ворогів серед нашого народа бу
дуть заспокоювати народ надїями на ласки та вко

лисувати його до сну рабів.
А з другого боку тим наймитом польської
шляхти стануть до помочи слуги царя і царського
уряду, платні і неплатні, лідери москвофільства і
темні кацапські маси, що не хочуть бороти ся з
польською піляхтою власними силами народа, але
сподіють ся ратунку від царя. Сі нещасні люди пі
діймуть на глум всяку боротьбу проти' польської
шляхти і накинуть ся на неї, яко на безплодну. Вони
будуть сміяти ся і кпити з нашого протесту, як смія
ли ся вони і кпили з всякого визвольного руху
Вони будуть розбивати нашу на
няпіого народа.
родну силу, щоби ми звернули свої очи на білого ца
ря і ждали визволеня від того, що сорок народів та
сто мов закув в Росії.
Нате
но і

є лило,

щоби з ним бити ся

Та хоч нас будуть нападати

з двох боків, тай
скрито, самі вороги нашого народа, а отверто

і

32

явно їх наймити, вибрані зпомежи самих Українцїв,
мимо сего нема сумніву, що українські іміґранти в
Злучених Державах виступлять в обороні свого на
рода. Не злякають іханї хитрощі московських анї

Не
підступи польсько-австрійських дипльоматів.
зневіруть ся вони ані через подлість москвофільських
лідерів ані через безхарактерність польсько-австрій
ських аґентів. Як колись за “нової ери” в Галичині
не злякали галицьких Українців ані польські полїцаї
та жандарми, ані свої доносчики, анї польські суди,
анї австрійські арешти.
2.

-ЗАВДАНЯ АМЕРИІ-ІАНСЬНИХ УНРАЇНЦЇВ
В

НАЦІОНАЛЬНІЙ СПРАВІ

Ціль наша велика, мета наша ясна. Хочемо
боронити права свого народа і його свобідного роз
вою. Те право подоптано дня 5. падолиста 1916 р.
аж два рази.
Раз, коли проголошено независиму
польську державу і наших людий віддано під поль
ське панованє, як властитель віддає свою худобу

другому чоловікови. Подоптано право людини дру
гий раз, коли австрійський цїсар заповів автономію
Галичини, то значить, що в Галичині також збіль
шив польське панованє над Українцями.

Хто

сіє

вітер, той збирає бурі;

Виступаючи проти автономії Галичини та проти
самостійної Польщі на українських землях ми ста
раємо ся відвернути велике лихо яке мусить впасти
не тільки на наш народ, але навіть на польський.
Проголошена нова польська держава та проєктова
на автономна Галичина мають полагодити україн
сько-польські відносини так, що віддають Українців
у владу Полякам, що дають Полякам право панува
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ти над Украінцями, що дають їм власть діяти на

сильства над українським народом.
Та Українці не будуть спокійно терпіти, як По
ляки будуть їм на голові кілки тесати.
Не будуть
тихо сидіти, як пани їм будуть в кашу плювати. Не
сиділи вони спокійно досі. Повстали в козацьких
війнах та гайдамацьких бунтах проти панованя поль
ської шляхти. Бороли ся завзято проти національ
ного та клясового гнету в Галичині.
не замов
кнуть вони, як попадуть під нове польське панова
нє, чи в самостійній Польщі, чи в півсамостійній
.
польській Галичині.
Національна боротьба, що горіла лютим по
лумєм в Галичині за послідних пятьдесять лїт, що
здержувала свобідний розвій обох народів, що не
раз доходила до кровопролитя, _та борба не втихне
анї в автономній Галичині анї в самостійній Польщі,
але буде ще острійша та ще лютійша.

І

Де два бютъ ся,

там третий користає

Національна боротьба межи Українцями і По
ляками мусить стягнути і на одних і на других тяж
кі наслідки. В той час, коли другі народи будуть
розважати над своїм поступом, над тим, як ліпше
житє завести в себе, Українці і Поляки будуть ви
трачувати час, працю і гроші на національну бо
ротьбу. Замість дбати за поправу шкіл, вони бу
дуть сварити ся, хто, Українці чи Поляки, мають
бутивчителями; Замість думати проте, як поправи
ти зелїзницю, вони будуть сварити ся, якою мовою
зелїзничі тикети друкувати. Замість старати ся о
поправу громадських справ, вони будуть жерти ся
зі собою, якою'мовою треба про се говорити. За
мість розважати, якими способами дійти б лекше в
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судах правди, добити ся справедливости, вони сей
час будуть марнувати на сварки, якою мовою мають
говориш в суді або якою мовою мають бути написані
написи над плювачками в судовім будинку.
Держава, в котрій народи будуть у вічній бо
ротьбі за такі справи, не може розвивати ся на рів
нї з тими, що національнихсварок не мають. На
ціональна боротьба спиняе поступ і добробут меш
канців, як се наглядно показує історія тих держав,
що мали її в себе. Така держава мусить остати ся
по заду других держав, мусить підпасти під вплив
могучих сусідів і чи тепер чи в четвер, впаде жер
твою внутрішної боротьби межи своїми народами.
Польська історія дае нам один примір такої держави,
що впала Через гнет, який в ній завели іі нерозумні,
Чи не вистарчить один упадок
самолюбні діти.
Польщі, щоб незрячі побачили правду? Чиж треба
їм, аби історія повторила ся?
Що значннгъ полагодити національну справу?

Надармо хвалить ся Австрія та Німеччина, що
вони своєю проклямаціею з дня 5. падолиста 1916.
рішили польське питанє. Величають ся їх уряди,
що вони направили одну кривду на світі. Вихваля
ють ся їх аґенти, що іх уряди визволяють народи
Та те все пусті
та лагодять національне питане.
Не полагодила ще проклямація з 5.
перехвалки.
падолиста 1916 року польського питаня, бо не вдо
волила вона ані Українців, ані навіть Поляків та не
Не направ
принесе спокою ні одним ані другим.
ляєть ся кривди, коли завдасть ся нову. Не полаго
джено польського питаня, бо не визволено Украін
цїв з під Польщі. Не рішено національного пита
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ня,

воно ще довго буде важною політичною
|
справою.
Полагодить ся національну справу аж тоді, ко
ли межи людьми не буде більше національних су
перечок, коли люди перестануть сварити ся за свої
Ось такі розвязки національ
права в тій справі.
ного питаня ми бажаємо.
Ось такого рішеня укра
їнсько-польських відносин ми ждемо. Лише така
розвязка може нас вдоволити та вічний мир поміж
нами завести, коли не буде війни, ані мирноі ані
кровавоі, межи Украінцями та другими народами.
Таке рішенє лежить однаково в інтересі Українців і
Поляків і всего світа.
\
Щоб так полагодити українську с аву і націо
нальну справу взагалі нате треба що всі народи
мали однакові права. Треба, щоби один народ був
з другим народом рівний, а не один паном, а другий
рабом.
бо

А. Національні

_

права одиницї
В богатьох краях народ має широкі права.
Вольно людям займати ся всяким бизнесом, до яко
го мають охоту та нагоду.
Можуть їздити з місця на
місце, з краю до краю. Не вільно їх арештувати
Мають право признавати ся
без правноі причини.
до такої релїґії до якої хочуть.Та не дано ще всім лю
дям права признавати ся до любої ім нації. Ще ча
сто держави самовільно означують національність
Коли на світі має настати дійсна свобо
чоловіка.
да, коли маємо запевнити кождому чоловікови сво
бідний розвій його духовоі культури, то треба дати
кождому чоловікови право признавати ся свобідно
до нації, яка йому дорога. Кождому чоловікови тре
ба законом забеспечити свободу стреміти до розвою
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свого ума, до розцвіту своєї духовоі культури при
помочи такої мови, освіти, науки, штуки, яка йому
видаєть ся найлїшпа.
Коротко кажучи, кожда дер
жава має запевнити кождому горожанинови право
признавати ся до тої нації, до котрої він сам захоче.
Б. Права нації в державі
ІТа сего ще мало.
Новочасна держава дає людям право свобідно
висказувати свою думку, словом та письмом, зби
рати ся та свобідно обговорювати свої справи, та
орґанїзувати ся, щоб порядкувати своє житє після
своїх поглядів. Але новочасна держава не забез

печує людям свободи плекати свою культуру, свою
мову, літературу, науку, ширити освіту та знанє.
Щоби забезпечити людям всесторонний свобідний
розвій всіх сил чоловічих, повинна держава дати
кождому народови право розвивати свою мову, лі
тературу, штуку, освіту. науку. Нождий народ, по
винен мати право самостійно рішати справи своєї
культури. Кождий народ, що жиє збитою масою на
якійсь земли, повинен становити одну цілість для
полагодженя своїх національних справ. Кожда дер
жава повинна бути поділена на національно само
правні области, що заряджують самостійно своїми
національними справами.
Поділ держава на автономні наніонааъні онруш

Та сї національні автономні округи можуть слу

жити ще другій ціли. Велика держава мусить дї
лити ся на краї, чи провінції, чи ґубернії і віддати їм
велику частину громадських справ до полагодженя.
Досі мало не кожду державу дїлили на такі провін
ції самі пануючі після своєї вільної волі, нераз без
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найменшого розуміня справи, от просто на основі
своєї забаганки. Нераз знов
поділі держави
тало ся се примі
брали під увагу історію краю. пЗи
ром, як відомо, з Галичиною, котрою обнято україн
ські і польські землі, забрані разом від давної поль

сьокі держави.
З такого поділу виходили великі ппсоди, так для
краю, як і для цілої держави.
Поділ був штучний,
неприродний, не опирав ся анї на природу краю анї

на природу, бажанє людий. Злучені зі собою на
роди були невдоволеьн з держави, що такий поділ
завела. Щоби завести поділ новий природний і жи
вий, треба його оперти або на природу краю або на
природу людий, найліпше _на національно автоно
мічні території.
Кожда автономічна провінція в
своїм соймі буде залагоджувати свої національні і
політичні справи.
В кождім краю буде одна народна маса звязана
спільним почутєм. Осьтак держава зі штучного та
хлибісткого злипка краів перемінить ся в ціпку бу
дову народних провінцій, в державу, що буде сою
зом, федерацією автономічних національно і полі
тично народів.

Здїйсненє такої програми мусить бути корисне
для поодиноких народів, для поодиноких держав і
для цілого людства. Кожда нація буде обеспечена
в своїм розвою. Держава стане дуща і могучійша,
бо поодинокі народи будуть ії цінити, стануть дійсно
уважати її за свій рідний край. Для цілого людства
вийде зі сього немала користь: збогатить ся воно
богатьома культурами та зближить ся до братерства
людий. Найважнійшою користю буде те, що війн не
буде так часто, бо усунеть ся одна, хоч не перша і
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найголовнїйша, але все таки одна з важких причин
війни, усунеть ся національне поневоленє.
В.

Нація

в-

межидержавних

відносинах

Та улаштувавши так відносини націй до себе
ми все ще не зовсім рішимо і полагодимо національ
ну справу. Хочби ми перестроіли всі держави на

основі національних автономічних краів, все ще од
на або друга держава, один або другий цїсар або ко
роль забагне прилучити до свого царства якийсь на
род з другої держави. Піде війна, потечуть ріки кро
ви, знесуть гори трупів. Програє захланник війну,
то не дістане бажаного, ще й сам втратить. Виграє,
Бо у відносинах межи
то забере, що йому треба.
державами ще й нині нема жадного права, нема нї
якого закона. Там рішає воля дужчого, сильнійшо
В межи
го, що має більше народа, армат, війська.
державних справах одиноким законом єсть воля міц
нїйшого, одиноким правом кулак!
Конечним наслідком такого беззаконя в межи
державних відносинах мусить бути боротьба одної
держави проти другої, а та боротьба час-від-часу му
сить прибирати страшні форми війни.
Анархія
межи державами доводити до взаїмного підозріня ме
жи державами, до взаїмного недовіря, до коштовних
зброєнь, а час-від-часу до страшних траґедій, з яких
найстрашнїйшою єсть без сумніву теперішня сві
това війна.
Та ся війна єсть таким страховищем, що розбу
дила навіть камінні серця, що під іі впливом навіть
найтвердші лоби почали застановляти ся: які при
чини того всего? Чи не можнаби тому зарадити?
Чи не можна-би завести межи державами такого ла
ду, як є тепер межи поодинокими людьми?
Пре
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цїнь і поодинокі люди колись жили без всякого зако
на, а одиноким правом була воля міцнійшого! Пре
цінь і межи поодинокими людьми таке беззаконє му
сіло доводити *до вічноі боротьби кождого проти
всіх! А прецїнь люди з часом дійшли до того, що

упорядкували відносини одного чоловіка до другого
і нині навіть найдужший, як хоче бути здоров і жити
межи людьми, мусить поводити ся так, аби не шко
дити другим своєю силою! Прецїнь нині і слабий
сильний для спільного добра і для мирного люд
ського житя мусить нераз відмовити собі неодної
приємности, здержати ся від неодного; що він так
радо зробивби! А нераз то навіть і час і гроші і
працю мусить посвятити для добра громади! А як
не схоче, то громада його примусить!
Зачали люди шукати за способами, якби то за
радити беззаконіо межи державами, якби то скасу
вати в межидержавних справах власть міцного, а на
її місце поставити справедливість, людяність, закон.
Почали люди думати, яких законів треба межи дер
жавами та хто має їх виконувати та хто має судити
'
держави, що провинили ся перед правом.

і

Голос народа

-

солос божай

Відносини між людьми порядкували давно парі,
королі, князі: вони видавали закони. З часом шлях
та взяла собі то право разом з царями і королями.
Ще пізнїйше богаті міщани здобули те право. А
нині у всіх
наконець здобули його народні маси.
поступових краях нарід має широкі права щодо но
вих законів, які мають його обовязувати. Він їх
ухвалює через своїх вибраних представителів. Він
також установляє державні податки.
Подекуди на
рід вибирає урядників, які мають виконувати зако

І
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ни, ухвалені народними представниками, а в деко
трих державах народ вибирає навіть найвисшого
урядника держави. Загалом можна сказати, що світ
поступає до того, що народ набирає що раз більшого
значіня в політиці, що він здобуває собі права по

рядкувати щораз більше справ.
Та воля народа нині ще дуже мало значить в
межидержавних відносинах, де рішає звичайно воля
пануючої родини і пануючої кляси. Тому нема чого
й дивувати ся, що ті справи так часто ведуть ся про
ти народних інтересів, що пануючі в своїм інтересї
видають війни, проливають людську кров, що після
своєї волі силують людий до ріжних держав, чи лю
З того творить ся богато
ди хочуть, чи не хочуть.
неладу, замішаня, колотнечі: одну війну скінчать, а
зачіплені нею справи полагодять так, що вже й є
готовий матеріял, аби почати десять нових.
поступові люди хочуть зарадити сему так,щоби

І

про межинародні справи рішав також народ та щоби
про зміну границь рішав також народ та щоби на
рода не вільно переносити в другу державу без його
Иншими словами, так як нині народ голо
дозволу.
сованєм рішає, хто має для нього закони писати,
таксамо народ своїм загальним голосованєм пови
нен мати право сказати, де він хоче належати, чи
Бють ся тепер
може він хоче бути самостійним.
Французи з Німеччиною межи иншим і за те, де
має належати Альзація та Льотаринґія; та се питанє
не повинно рішати ся арматами, машиновими кара
бінами, а загальним голосованємо на ода тих краів.
Таксамо повинні рішити свою долю ерби і Айриші,

Бури

і

Поляки і всі инші народи.

Можна би так запобігти неодній війні._ Воля
самого народа заняла би місце нинїшних воєн. Бо

;
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так як нині рішає війна, хто куди має належати, так
Можна
тоді рішало би просте голосованє народа.
би без великої шкоди переводити таке голосованє
частійше.
Помилить ся раз народ своїм голосова
нєм і зробить нещасливий вибір, чомуж не мавби
він мати права поправити собі той вибір і за кілька
або кільканайцять літ щераз голосувати, до якої дер
~
жави йому належати?
Чи можливо, аби народ сам рішав про себе?

Очивидно, що пануюча кляса не згодить ся на
те добровільно, бож се значить панованє народа.
Ясно, що проти таких проєктів повстануть всі пани
і полупанки та окричать сей плян як шкідливий, не
відповідний або навіть безбожний, а вже певно ска
жуть, що він непрактичний, то значить, не можна
його перевести. Та так воно не є, бо сей плян на
родного голосованя про справи державної прина
лежности народа звернув на себе загальну увагу,
чого доказом те, що фраіщуські соціялісти заявили
ся, щоби мешканці Альзаціі та Льотаринґії самі за
гальним голосованєм сказали, чи хочуть належати
до Франції, чи до Німеччини. Що на него зверта
ють увагу навіть практичні дипльомати, та люди, що
не належуть до соціялістичних партій, доказ хочби
той, що Арнолд Тойнбі, високий урядник в анґлїй
ськім міністерстві заграничних справ, в своїй книж
ці: “Народність та війна” також радить те саме, що
француські соціялїсти.
Ще дальше йде теперішний президент Злуче
них Держав, Вудро Вилсон, котрий не при одній
нагоді заявив ся за тим, що кождий народ повинен
мати право вибирати собі своїми вільними голосами
державу, до котрої він хоче належати.

і
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Навіть в історії маємо приміри, де народ за
гальним голосованєм рішав свою державну прина
лежність і инші важні справи. Ось до року 1905
норвежський народ був злучений унїєю зі Швецією,
так як колись Українці були злучені з Литвою та
Польщею, а.потім з Москвою.
Але з часом Нор

І

ось зарядили загаль
вежцї не злюбили собі унїю.
не голосованє серед народа, чи стояти їм в спілці
зі Шведами, чи відлучити ся в зовсїм осібну держа
дня 18. серпня, 1915І відбуло ся се голосованє
ву.
і впало 868 тисяч 200 голосів проти злуки, а лише
184 голоси за злукою. Отже Норвеґія відлучила ся
від ІПвеціі, а пару місяців потім вибрала собі осіб
ного короля також загальним голосованєм.
Впало
сим разом 259 тисяч 568 голоси за князем Карлом
з Данії, а 69 тисяч 264 голоси проти нього.
став
Кіарло королем Норвеґіі з волі Норвежців, з ласки
норвежського народа.
Чомуж Норвежцї могли-би рішати справу при
належности Норвеґії до Швеції, чому вони мали-б
право рішати, хто має бути їх королем, а чому того
права не малиб мати мешканці Альзації, або Поляки
з Познаня, або Серби з Боснії, або Українці з Га
личини? Чи їх мають забирати як звірів диких, як
`
телят немовних, куди панам подобає ся?

І

І

зікінчвнє

.
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Таких власне прав треба нам добивати ся для

українського народа.
Треба нам передовсім добити ся у всіх краях,
де живе наш народ, щоби там кождому чоловікови,
отже й кождому Украінцеви, вільно було признавати
ся до такої народности, яка йому дорога. Чи буде
наш народ жити в Австрії, чи в Росії, чи Польщі,
чи в Угорщині, всюди йому треба передовсім добити
ся признаня своєї народности, щоби кождого чоло
віка, що признаєть ся до українства, также закон
признавав УкраїІЩем.
Треба нам далі добити ся в кождій державі, де
живе український народ, Щоби земля заселена укра
інською збитою масою, була вилучена в автономний
край, котрий мавби право заряджувати своіііш куль
турними та краєвими економічними та політичними
справами, а рівночасно з другими національними
областями становив державу, зо ґанізовану як фе
ам треба добивати
дерація автономічних націй.
ся, щоби кожда держава, де живе, чи буде жити наш
народ, перемінила ся у федерацію самоправних
народностий.
Треба нам наконець добивати ся, щоби про дер
жавну приналежність нашого народа рішали не царі,
не цїсарі, не королі, не чужі люди, але лише наш
народ.
Треба нам добивати ся того, щоби Украін
ців прилучувано до Польщі, чи до Росії, чи до Ав
стрії, чи де инде лише тоді, як нарід сам через
загальне голосованє заявить, що він на се годить
ся. А як народ під яку державу не хоче йти, то щоб
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його не силували, не прилучали української землі до
чужої держави без згоди українського народа.
Треба нам запротестувати проти того, що не
питаючись галицьких Українцїв віддають їх ув поль
ську владу в автономній Галичині, а волинських,
холмських та поліських Українцїв без питаня в руки
польських панів в самостійній Польщі. Треба нам
підняти протест в обороні їх людських прав. Тре
ба повстати проти того, щоби їх заганяти в неволю
як бездумні звірята.
Нехай вони самі скажуть, де вони хочуть на
лежати!
Най нарід скаже, що він думає про злуку
з Польщею.
Чи сяка, чи така буде 'його воля, най
буде та його воля свята, най буде вона законом!
Се послідне домаганє, певно стріне ся з опором
тих держав, що хочуть заго нути до себе ук аінську
оляків.
Коли
землю, отже передовсім
країнці
і
загального
сього
зажадають
проти
запротестують
голосованя народа про сю справу, то й додати не
треба, що їх бажанє стріне ся з опором Поляків,
іх союзників та слуг.

Поляки мають чого бояти ся загального голосу
Вони можуть певно сподіва
українського народа.
ти ся, що якби так спитаіш Українцїв, чи вони хо
чуть належати до польської держави, то Українці

своїми голосами певно сказалиб те саме, що ще в
1655 році відповів український гетьман Богдан Зи
новий Хмельницький польському послови Любо
вицькому,котрий від імени польського короля пропо
нував йому згоду поміж Поляками і Українцями.
Наш нарід певно повто ить ту відповідь Хмельниць
кого, котру наш поет ван Франко представив в та
кій формі:
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“Пане куме Любовицький,
випиймо по чарці ще!
Щире серце гріє гарка,
а нещире най пече!
Мовпш: “Киньмо звади й свари,
все, що розієднало нас,
вимажімо з серця память

давніх кривд, гірких ураз!
“Вольні звольними, в ліобови,
як брат з братом, з другом друг,
рука в руку, межа в межу,
у двох тілах один дух...”

Гарні

се слова.,

їй Богу!

Проникають в кров і кість.
Сам старий Сильвестер Косів
чутливійших не повість.

_

Пане куме мій, ти мудра,
дуже вчена голова,
та мене за дурня маєш
турчачи такі слова.
Добре знаєш, се принада,
свіжий, так сказать, хробак,
щоб по нім козацька щука
зачеиилась вам на так.

Куме, куме! Не трепли ся!
Не кленись та не молись!
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Слухай радше приповідки,
що малим
з

я чув колись.
_

4

з

Був собі колись господар,
мав

і

і садок,
хату і худобу,

поле

гарну
пчіл чимало колодок,

жінку добру, челядь вірну,
дещо гроший під ключем,
так що завидїлп люде,

називали богачем.

Був у него вуж домашній,
що нікого не кусав

і

свобідно всюди лазив:

у ночи корови ссав,

ставив молоко солодке
у мищині край нори.
Вуж сей, то було хозяйське
щастє: і з роси й з води
в двір плило добро, сторичний
плід давали

всі труди.

Пречудово скот плекав ся,
всім на диво родив хліб,
родив сад, роїлись пчоли,
мов лопатою хто гріб

_..

а на день йому господар
від нетямпої пори
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до двора достатки

всякі,

а нещастя відвертав:
град у всім селі збив поле,

при його границі став;
пошесть там не зазирала

ні

хат ні до хліва,
обминала двір пожежа,
до

поле сарана й мишва.

Аж ось скоіло ся лихо!
Хлопчик був у хаті тій,
син господаря, плазунчик,
батьків любчик і пестій.

і

От раз мати на снїданє
для коханого синка

на долівцї положила
у мищинї молока.
Хлопчик їсть і розливає,
от звичайно як дитя;
запах молока привабив

і

вужа з його кута.

Він приповз і став хлептати
молоко, але в гнїві

хлопчик бац! вужа ударив
ложкою по голові.

Вуж не привичний до бійки
звив ся грізно, засичав,
і мов блискавка дитину
їдовитим зубом втяв.

`
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Зверещав страшенно хлопчик;
батько зо страхом прибіг,
зараз зрозумів, що сталось,
та порадити не міг.
За вужем в скаженій злости
кинув ся, хотів убить,
та вуж бачучи погрозу,
в яму криєть ся в ту мить.
З буком надбіга господар,
вуж у ямі майже ввесь,
тілько хвіст іще з надвору
спішно в яму волочесь.

Не міркуючи богато,
люто вдарив' чоловік,

івужеви небораці
до

крихітки хвіст відсік.

Та біди тим не поправив:
від отруйного жала
до доби його дитина

Богу духа віддала.
Сумуваіі страшенно батько
і ходив зовсїм недуж,
та в норі своїй від рани
мучив ся не менше й вуж.

А хоч рана

й загоілась,

він безхвостий,

нездоров

відцурав ся хати, стайні

і подвіря і

коров.
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Та з ним разом давнє щасте
улетіло зо двора:

ниви витовк град у лїті,
висушила степ жара.
хижа гусінь сад об'іла,
від зарази скот попух,
в хату слабість загостпла,
мов повіяв смерти дух.

Що робиш? Рада в раду:
до ворожки вдав ся'він,
чи не скаже, що за ворог
є причиною тих змін?
Поворожила ворожка
на бобах, чи на зірках,
тай говорить: “Сам ти, друже,
сам біду на себе стяг.

“Був приятель в тебе щирий,
що від зла тебе стеріг,
але першої образи
ти стерпіть йому не міг.

“Ти його зневажив тяжко,
тяжко гніваєть ся він,

-

ну, а гнів його, мій друже,
се причина всіх відмін.

“І

нема тобі ратунку,

пропадеш увесь до тла,
доки в в'углі твого дому
гнів той мов отонь пала.
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“іЛиш одна тобі порада:

всьому гніву дати стрим
і перепросить ся щиро
із приятелем старим”.
От тепер згадав

господар,

як немудро се вчинив,
що в безумному розпалі
так вуэва він поранив.

І

подумав: “Конче треба
знов перепросить ся з ним,

вся худоба,
все добро піде як дим”.
бо погине

Мовив жінці: “А постав но
край пори вужови знов
молока, а чей вернув би
знов у дім наш, до воров”.

І

поставила хозяйка

у мищннї молока,
та вуж виповзе, наїсть ся,

і

до

ями знов тїва.

А

господарю що днини
гірше й гірше, хоч умри!

От він раз вужа підглянув,
як той повз собі з пори.

І

говорить: “Вужу любий!
Що се враз на нас зайшло?
Чиж то сердитись нам треба?
Забуваймо гвїв і зло!
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“Що минуло, те пропало,
хоч і як нам допекло;
зкиймо, як жили

давнїйше,

щоб знов добре нам було”.`

'

Вуж на се відмовив: “Годїі

Що було, те загуло.
Але як забути горе,
що по серцї нам пройшло?

“Адже-ж ти коли згадаєш,
що твій син в землі гниє,
то руку свербить,
розторощити моє.

щоб тїмя
'

“А і

я коли погляну
на відсїчений свій хвіст,
_то отруйним зубом в тебе
вгриз сяіб, так лютуе злість.

“Ти скажи: як нам єднатись?
Як тобі був любий син,
такменї мій хвіст. Даремно
тут шукать причин, провин.

“Не навернеть ся
твоє серце,

нї

до

мене

мое

не навернеть ся до тебе,
поки память в нас жив.

“То найкраще нам розстать ся
Ти собі в своїм дворі
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жий без мене,

я без тебе

проживу в своїй норі”.

Пане куме Любовицький,
ти розумна голова,
то ти певно й без пояснень

зрозумів отсі слова.
Сей господар

_

ваша Польща,

а той вуж, то козаки,
що на межах Польщі сїклн

бісурманськії карки,
що товклись по за пороги,

шибались на море, в Крим,
в очи хану і султапу
дмухали

пожарів дим.

І жилось

тодї пезгірше:

розживавсь богацтвом Лях
за козацькими плечима,
а козак в степах, полях
був свобідний і крихітку
соав отого молока,
що папрятать, зберегати
помогла його рука.

Та счинилась сварка. Годі
тут шукать причин, провин;
пас болїло й вас болїло,

вам згиб син і нам згиб син.
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Ну, скажи, як нам еднатись?

Як забути

давне

зло,

що кровавою межою
нам по серці перейшло?

Як примусить

до

коханя

серце, що в нім веть ся гад?

Відки взять душі довіре,
що зазнала стільки зрад?

Ні, мій куме! Краще чисто
розмежуймо ся, як слід:
вам хай буде ваша Польща,

Україну нам лишіть.

Ви

собі пануйте в себе
на вивї та на меду;
ми. як Бог дасть. будем пхати
і без вас свою біду.

Так мине сто літ чи двісті,
наші рани заживуть,
спомипи всїх кривд і сварок
у пепамять попливуть,

_

замісь зрад і звад і сварок
набереть ся скарб новий
згідних ділапь, спільних змагань
і сусїдської любви,

_

_

пройдемо велику школу,
та не єзуітську, нї!
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І

запануєм кождий
станем
от тоді

розумом міцні,

_

_

в себе,

коли вчаснїйше

ваша Польща не згорить
час настане, любий куме,
про єднанє говорить”

_
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