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Сю пол’ітичну розправку подаемо в ц'ілости
головно задля материялу, на якім она основуе
ся, а про який-то материал в нас може і забуто.
Видавництво.

Від памятного 1848. року, коли побіч дру
гих народів держави австрийскоі і ми обявили
себе народом, котрий хоче користувати ся наданою Короною конституциею, і стали домагати ся
признана нам прав народно-політичних, — від
того 1848. року минае уже 23 літ тяжко! борби
в оборон! тих же прав. До чогож ми доборо
ли ся ? Се питане, котре винен собі всякий по
ставити, і на котре винен відповісти, заким
вступить в ряди тих, котрі на дороз! конституцийній або і поза нею виступають в защит! на
роду нашого, а котрих загал зве звичайно »по
литиками*.
Поставлене такого питана в річию доко
нечною, бо при відповіди на него насуне ся за
раз і друге питане: які средства уживали ми,
борючи ся за справу нашу руску? А за сим кождий пригляне ся близкіе сим средствам, і тод’і
аж зможе осудити, чи дорога, котрою ішла пол'ітика наша, була доброю, відповідною, ведучою до ц'іли, чи була лишенъ манівцем, ведучим коли не в пропасть саму, то бодай не до
наміреноі мети.
Ставлю проте се питане зараз з початку і

відповідаю: Ми в нашою політикою доборолись
по 23 л'ітах до того, що ниньки так, як в 1848.
році, вільно нам опять домагатися признана народови наглому его прав народно-пол’ітичних. Чи
вірна се відповідь, об тім всякий зможе пересьвідчити ся, хто безсторонним оком гляне на
Русь нашу Галицку з е'і добробитом материяльним і духовим. Всюди майже ІаЬпІа газа! і ніхто не годен подибати замітнійшого сл'іду, по
котрому міг би спізнати і сказати сьміло, що
народ наш жие в конституцийній державі і користуе ся свободами конституцийними. Глянеш
на село, на городи — і селом, і городами орудуе
кождий, тілько не нарід руский; а глянеш на
просьвічену верству — она споді'е ся з дня на
день чогось лучшего, а лучше те: Бог дасть!
Де причина того зла ? Хто сему виноватий ?
Може в нашім народ! нема сил жизнених до
житя конституцийного ? Може він не хоче користувати ся свободою ? А може ми, просьвічена
верства, кажемо лишенъ, що боремо ся, а тут за
ложили руки? Н’і! I народ хоче полішпеня свое!
дол!, бере уд!л в житю конституцийнім, і ми
боремо ся за права наші народно-політичні, тіль
ко все зло походить від того, що ми до борби
нашо! обібрали не дорогу просту, а згаданий
манівець.
В розправі моій буду старав ся доказати
висше виречене, і то не на підставі теорематів,
а на підставі звершених фактів. Розправа моя
буде проте хронольогічним зіетавленем і розбором тих важніиших кроків пол'ітичних, які под!-
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лали ми від 1848. року аж до найновійших часів в оборот прав наших політичних, а позаяк
кроки сі операли ся виключно о Відень, то зада
нию моею буде зіставлене і розбір деяких мемориялів від 1850. до 1867. року.
Я сподію ся, що такий перегляд нолітики
нашо’і буде получений з невним хісном для нас
самих. Поставивши собі ясно перед очи: о що,
і кілько разів ми у центрального правительства
домагали ся, а увидівши, що се центральне пра
вительство кождого разу казало вертати нам
з порожним мішком домів, — ми чей по 23-літнім досьвідчешо прийдемо до переконаня, що
нам треба з политикою завернути на иныпі
стежки.
Я почну від мемориалу, котрий вислала
»Рада Руска« в жовтни 1850. р. на руки покійника Си. Литвиновича до бго Величества ці’саря
Франціска Иосифа.
В мемориялТ с'ім сказано:
»Виречене бго Апостольскою Милостю ц’ісарем Фердинандом I. рівноуправнене всіх на
родностей, ввело всі народи австрийскі в нову
еру, з котроі можна надіятись найкрасших ць ітів для добробиту держави. Деякі народности
тішать ся вже добром, випливаючим з се’і найвисшо'і ласки; у них війшла вже в жите засада
рівноуправненя народного в дотичних законах
провінціональних і орГанізациі властей. Русини
вижидають сего добра в найблизшій будуччинТ
на підставі найласкавійших приречень бго Ми
лости Ціс. Фердинанда I., котрий вайвисшим
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розпорядженем мін'істерияльним з 9. мая 1848.
року до ч. 1717 »за щиру і вірну прихильність
до найвисшого Дому ц'іеарского нарід руский
хотячи нагородити... розпорядити звел'ів, щоби
урядники, які маютъ бути поставленг в мгсцевостях заселения Русинами, булгі съвідомі язика
руского, і щоби правительство при обсадженю урядгв публичных, так державных як і міских, Русинів яко таких як найбілѵше узглядняло“.
Опершись на розпорядженю ц. Фердинанда
I. з 9. мая 1848. р., мемориял каже дальше:
»Язик е одною з найважнійших відстав на
родности. Язик Русинів в Галичин! зістав придавлений за панованя польскоі, ворожо! Русинам
политики, і не міг піднестись навіть нід Панованем австрийским при неприхильних давшйших
обставинах. Язик потр.буе свобідвого, незупиненого руху, публичного значіня і практичного
уживаня в житю публичнім, щоби достичи до
відповідного виобразованя і висшо! доконалост Як и.для кождого народу, так і для завсігди
вірного руского е орГанізация властий найбільшоі ваги і найзначшйших наел!- ків. Она може
народови рускому дати ту повагу і те станови
ще помежи другими народами мопархі! австрийско'і, а іменно в очах друго! народности в Га
личин!, які ему яко рівноуправненому і рівними
правами на зберегане і плекапе народности і
язика з другими народами над'іленому, в 5. §.
державно! конституци! з 4. мая 1849. р., загюручені були. Нарід руский дав при кождій нагоді незбиті докази свое! непорушно! прихильно-
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сти до правительства австрийского і найвисшо'і
родиий пануючоі; він не хитався ніколи в своіи
вірности, а скріплене его було би разом скріпленем високого правительства в сих далеких
окра’інах держави. Однакож, щоби нарід руский
так як треба вбив ся в сили, і відповів вимогам конституцийвим, до того потреба, щоби по
ставлен! при висших урядах люди були его проводирами, котрі би не лишенъ право думали і
були сьвітлими мужами, але котрі пос'ідали би
також довіре у народу, а таких людий взяти
можна іно зпосеред народу самого.
Після народности д'ілять ся Галичани на
два табори з ріжними політичними віроісповіданями, так майже, що позаяк хто більше або
менше до рускоі або польско'і народности при
хиляв ся, він в такій самій мірі і найв. прави
тельству е прихильний. Всі, що належать до
иныпоі народности окрім польскоі і рускоі, при
стали би або до одно! або до другоі, після того,
як для правительства успособлені.
Нарід руский навик в кождім уряднику бачити сповнителя вол'і свого найліпшого Монарха;
коли однакож не находить в властях чистого
виразу се'і народови рускому обявлено’і найвисшоі вол'і, і ще заедно навіть о марну школу
сільску змагати ся мусить; коли ще заедно свій
язик від уряду і суду виключеним бачить, коли
в рускій части Галичини урядники несьвідомі
рускоі мови і письма і не хотячи учити ся еі,
ще заедно поставляя! і промовані бувають; ко
ли Русини ще заедно не сьміють в своім язиці
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писати просьби, обавляючи ся, не без причини,
щоби таких задля самого язика не відкидано
або лагоджено не по справедливости; коли ще
заедно явна рускість стоіть на нерешкод'і в посуваню ся на висші уряди — то нарід руский
буде мусі’в відчужити ся від властий.
Позаяк в теперішній хвили орг'анізация Галичини мае бути переведена, то Русини хотятъ
і просятъ смиренно, щоби в рускій части закон
орівноправности війшов в жите, і щоби поодинокі урядничі місця були обсаджені такими людь
ми, котрі, сьвідомі руского язика і письма, народність руску іпанують, так в народнім як церковнім і материяльнім згляд'і інтересам е'і не
противостанутъ, і котрі прихильність свою до
народу руского завс'ігди заявляли. В особенно
сти просятъ Русини, коли вже бго ц. к. Величе
ство зволили неподТльність Галичини заховати,
а найвисші становища в руках людий польскоі
народности зістають, щоби ’ім хоч деякі висші
і впливові місця оставлені були. Се піднесло би
нарід в повазі і було би доказом найвисшого
довіря і прихильности за его непорушну вірність
і преданість до найвисшо'і ц'ісарскоі родини.
Нарід руский хоче і просить найсмирен’ійше, щоби побіч руских людий і ті мужі других
народностей важнійшими становищами були понаділювані, котрі, яко вірні піддані, народність
руску іпанують і засадами конституцийними пе
ренят! суть, і щоби урядникам, несьвідомим язи
ка руского, був визначений речипець, до котрого
они собі знане его присвойте були би в сил'і«.
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Розберімо тепер бодай коротко значінв
сего мемориалу.
В мемориал! з жовтня 1850. року упоминаеть ся: »Руска Рада»:
1. Щоби Русини при обсадженю урядів публичних, так державних як і міских, були узглядн ені.
2. Щоби деяким Русинам були надані ста
новища впливові, і
3. щоби язик руский був введений до шкіл
і урядів.
Всякий признасть, що наведені жаданя бу
ли скромненькі і під кождим зглядом оправдай і
управнені. Во як може народ брати чинну участь
в справах і розвою копституцийнім держава, на
коли ему не подано навіть відповідних средств
до розвою сил своіх в природний зовс'ім спосіб?
До того операли ся ті жаданя на виразнім по
становленіе мініетерияльнім ц'ісаря Фердинанда
I. з 9. мая 1848 р. і §. 5. державно! конституций
з 4. мая 1849 р.
Щож одержали Русини в сл'ід за сим прошенем ?
Дотичнр перших двох точок відповідь не
трудна. Як перед 50-им роком, так і по тім роц'і ми не бачимо ані одного Русина, котрий би
вийшов на висше становище окрім того, до якого о питомих силах добив ся, і котре на підставі его науки і ‘спосібностий ему правно нале
жало ся. Про впливові становища ані гадки. Ко
ли перейдемо в памяти час від 50. до 60. року,
подиблемо, що так при урядах політичних і су-
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дейских, як і фінансових, Русины лишенъ зрідонька находятъ ся, і що найвисші становища
які ’ім в участи дістались, були при намісництв
становище радника шкільного і секретаря; при
окружных і повітових урядах — посади ад’юнктів і актуарів; при краевім суд! — жадні; при
окружных судах — денеде становище радника,
а впрочім посади ад’юнктів, офіциялів і акцесистів; при магистрат! львівскім — конципівнтури; при прокуратори'і фінансовій — ад’юпктури
і практикантури; при краввій дирекци'і скарбу
часом становище радника, а при державній бухгальтериі — посади офіциялів і іні'росистів.
3 друго'і стороны побачимо на найвисших
посадах Ні'мців і Поляків, та ще таких, котрі руского народу не розуміли і не знали, або проты
его навіть ненавистны) кипіли. Иотіпа зипіосііоза. Тому і не будемо наводили поіменно тих панів. Впрочім факт, що Русинам лишенъ підрядні становища були уд’ілювані, хоч до висших
спосібних людий і мелей ними найти було можна, — факт сей доказуе, що перші дві точки
мимо старань Ради Рускоі в 50 році лишили ся
лишенъ на напері. Що так а не інакше було
доказом сего буде мемориал, котрий пізніише
подамо, з р. 1861., в котрім Русини на ново о
те допрошують ся, о що просили в роц'і 1850.
Належитъ попри тім ввернути увагу і на
се, що нарід руский в 1848. роц'і заслужив ся
добре коло держави, проляв не мало крови на
полях Угорщини, і бу в завс'ігди титулований:
»сІа8 ігеиезіе Ѵо1к«, »сііе Тігоіег (Ісз Озѣепз<...
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Належитъ і об сі’м зганути, що в тім час! у нас
не обявляв ся н'ігде другим дух і друге іірямоване, крім щировародного, малоруского, »рутеньского«, і що не було шякоі підстави не вірити
нам. Мимо того правительство центральне воліло
кого иньшого спирати, тілько не нас.
Наибольший результат, до якого дійшла
Рада Руска через свое меморандум, було заведене язика руского яко предмета науки обовязуючо'і для кождого в школах народных і середних, в східній части Галичины. Правитель
ство вислухало проте жадане, виражене в точц'і
третій мемориалу. Щож значила ся ласка, і який
хосен був з не! ? Відповідь опять не трудна, і
сьміло мож сказати, що розпоряджене, дотикаюче
ученя язика руского ех ойісіо, без ріжниц! на
народность, в усох школах, носило в собі ужезарід до скоро! смерти. Яким сьвітом, спитае хто?
Ось таким, що таке розпоряджене мус'іло вы
кликати сильну опозицию в народ’! польском проти язика руского, і роз’ярило ще більше історичний антаУошзм межи двома тими народами.
Хто дивив ся живими очима на літа1851, 1852,
1853 на молодТж польску з граматиками рускими в руках, той повірить сим словам. Заступни
ки народу польского стали з того часу і думати
над способами, якими би знищити згадане постановлене. Они кипіли жовчию, бачучи, що іно
іх д'іти мусять учитись язика руского, коли про
тивно рускі школярі польского не учатъ ся. Ругане Русинів не помагало, тож прийняли ся они
за інтриГи і доноси. Русь сама, іменно редакто-
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ри »Лад« і »Сбмейних біблютек
)
**
подали догідний материал до того. Пишучи не в своі’м
ріднім рускім язиц'і, а мішанииою з руского і
московского, они кинули на руский народ підозріне, що він хилить ся до московщини, бажав
з нею в одно ті'ло зіллятися. Підозрінв те ужили зараз Поляки до осягненя свое! ц'іли, т. е до
*) Тут мусимо примітити, що сей сам редактор
приймив ся ниньки за підлу і нерозумну працю, видавати Письмо руске латиньскими черенками. Не входимо
в мереторичну вартість того Письма, виходячого від недавна під титулом: »Но8ро<1аг«, і не дивуе нас, що п Се
верин Шехович приймив ся за таке ді'леиько, але підносимо голос для того, що сей пан старае с я вмовити в пу
блику польску, на котроі ласку і підмогу жде, що латиньска азбука зірве міст, по котрому Русь могла би
перейти і кинути ся в рамена Московщини. Як би нарід
наш так низько упав, щоб аж хотів зрікати ся свое!' індивідуальности, то его і хіньскою азбукою не поратував
би ніхто. На щасте наш народ добре тямить, хто він?
Але як-раз для того, що знае, хто він, для того і розуміе плохість тако'і праці, за яку п. Шехович взяв ся.
А врештТ, до чого сей пан не брав ся ?! Служив »Ладою<
і „Семейною* Москалеви, тепер служить »Нозро(1агет«
тим Полякам, що туряють ще заодно о можливости винародовленя Руси, хочби за помочию латиньскоі азбуки.
Розумна часть інтеліТенциі польскоі, стремляча до супокою домашнього, погордить ді'лом, котре оскорблюе Ру
сина, а подібну працю уважати -ме яко виплив донкшотериі або неуцтва, або подумав: редактор »Лади« хоче —
гроший. Ви певно, п. Шехович, знаете »АЬеса(1пук <11а
сііѣед гивкісЬ»? Може він навіть вашоі композиціи' ? Знае
те, яку відповідь дав Катков авторови тоі нісештниці?
Випечатав: »Абецаднік для дзец'і польскіх«. Одно діло
гідне другого, а до тоі категоріи зачисляемо і вашого
Шовроііагга*.
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звесеия обовязково'і вауки руского язика в східній части Галичини. Перше донесене, будьто Русиии Гравітують до Роси’і (зсйеіпеп еіпе зіааіз^еГаЬгІісйе Кісіііппд ги пейтеп), припадав в 52..
роц’і, а що небавом язик руский втратив привілей обовязуючого вс’іх предмета, про се всякий
знав.
Щоб до накорінка знищити на будуче подібні забаганки правительства дотично язика
руского в школах, Поляки систематично, кілька.
разів до року, стали висилати подібні доноси на
Русинів, не дивлячись' на те, чи загал, або чи
народне сторонництво терпитъ на с’ім або н’і. Доносів таких було мабуть 38, а понеже трудно
приходило Русинам о кождім знати і кождий
збивати, то стало ся, що в 58. р. правительство
саме, повіривши всему, взяло ін’іциятиву до
зреформованя руско’і азбуки, се в, до викиненя
гражданки і кирилиц'і.
3 того часу і оживили ся межинародні спо
ри і непорозуміня у нас. Русини, видячи свое
найбілыпе добро, язик свій і права народно-політичні в небезпеченьстві, стали консол’ідувати ся під прапором св. Юра; Поляки закипіли
ненавистию проти всего руского, піднесли на
ново плян знищеня або винародовленя Руси, а
правительство задумало хісновати з домашнего
роздору на шкоду обох народностей. При напружених відносинах Австри’і до Роси’і, підчас війни
кримскоі, наказував розум політичний, ослабити
Русинів і передати весь вплив на д’іла в Галичині
в руки польскі; Поляки знову використували сі

и
хвилі на скріплене себе в некористь Русинів.
Стан такий тревав аж по рік 1861, аж до поновного зверненя АвстриТ на дорогу конституцийну,
об чім пізшйше розведемо річ.
Тут належитъ нам зробити ще одну увагу,
котра кождому насунула ся певно, хто прочитав
уважно мемориал Ради Рускоі з 1850. р. — Отсе
стоіть там сказано: »В особенности просятъ Русини, коли вже бго ц. к. Величество зволили
неподільність Галичини заховати,... щоби ім хоч
деякі висші і впливові місця оставлен! були«.
Щож в сім виражене ? Виражене те, що в на
ших часах самі поели рускі виразили, се в, відступлене від жаданя поділу Галичини! Ким?
Через кого ? Через Раду Руску в 1850. р. I чи
не було се зрадою на народ! рускім? Н'і, не було, хоч тою Радою орудуеали навіть ті, з котрих частина засідае ниньки в виділ'і «Ради Ру
скоі львівскоі*. Тож просимо сей виді’л, не вміняти вікому у гріх те, на що колись сам годив
ся, на що годив ся і покійник Григорий, тим
більше, що люди, відступивші ниньки від того
жаданя, жадають за те в замін рівноуправненя
народного, широкого і хосенного, бо скріпляючого обі тукравві народности.
Кінчимо наші уваги над мамериялом жовтневим з 1850. року тим, що констатуемо факт,
що централине правительство, взявши нас по 1850.
р. в опіку, і форитуючи наш язик крихточку, по
кинуло нас зараз в елгдуючих роках, операючи ся на ложних доносах г приміняючи внутрішну политику до заграничной
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3 роком 1860. почало ся в нас в Австрия жи
те конституцийне. 20. жовтня вийшов дипльом
гусарский; 26. лютого 1861. р. видав мін'істер
Шмерл'іш4 статути для поодиноких кра'ів коронних.
Як заховали ся ми, Русини, під той час?
Всякий пригадае собі, що вість о наданю
свобід конституцийних зворушила і в нас ши
рок! надо на нолучшене дол'і. Доношено на нас
до Відня, інтриі'овано, копано під нами ями,
зроблено замах на наше письмо руске, недопускано Русинів до висших становищ в поодино
ких урядах, — часи змінили ся, все скінчило ся.
Тепер, при житю конституцийнім, вискажемо
прилюдно і сьміло наші гадки і кривди; упімнемо ся о свое, придбаемо добра для народу, —
буде гаразд в нашій рускій хат'і. Так думав кождий, і кождий оживотворив ся націями.
У сьвятім Юрі ішло ще ревнійше. Скоро
появив ся жовтневий дипльом, ще незнавніхто,
який статут одержитъ Галичина, а вже зібралисяна Сьвятий вечер проводирі нашего народу
у палат! митрополичій, і давай писати письмо
довіря (Ѵегігашіп^еасігеяяе) до п. Шмерлші'а.
Письмо виготовлено і з ним удала ся окрема де
путация до Відня. Ц'ілию по'іздки було, щоб порозуміти ся з мішстерством що-до статута кра
евого і виборчо'і ординациі.
Панове депу’гати заіхали щасливо до Від
ня і, що найважшйше, нараджували ся спільно
з паном Шмерлі'нг'ом над уложенем статута для
Галичини.
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Результатом сих парад був стан річи, посеред котрого нин! жиемо, то значить результатом
нарад було засудженв нас на вічну меншість в
соймі, здане нас, як кажутъ, на ласку-неласку
полъскоі білъшости сеймовой За що? Ото за те,
що ми в 50-році так вірили в добрі інтенциі
центрального ряду, що все були найльояльнійшими, що писали міеяць перед ноявленем ста
тута письмо довіря.
Не хочемо ми з сего вивести конклюзию,
будьте згадана віра і льояльніеть були причи
нами того, що наступило, ні — але в факт! з 26.
лютого лежить доказ, що ми, допрошуючи ся у
центрального правительства свобід для себе, помилили ся з адресою, бо сей центральний ряд жи
те конституцийне задумав оперли на иныпих
засадах, засадах зовсім противник нашим відносинам і інтересам.
ІПмерлін^ знастив в статут'і краевім три
курий, вбив через те Галичину в од,ну масу, і пер
ший поклав підставу до польского панованя у нас.
А ми? Ми вислали ему письмо довіря, і радили
з ним над удержанем сего панованя. Гарна політика! По просту: за ніе нас воджено.
Перше пропамятне письмо в 1861. р. вислане 11. мая. Основою его були жал! на перепроваджуване сервітутів в некористь сільского
народу. Наслідки були так великі, що 11. серпня ще раз треба було пригадати ся пану Шмерліні'ови з тими жалями, а по 11. серпню пішла
регуляция сервітутів тою дорогою, на якій по
чала ся.
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Друге письмо дотикало підвисшеня дота
ціи сьвященьству рускому. В письмі тім стоить
згадано, що вже від десятьох л'іт Русини о таке
підвисшене допрошують ся, і що усе іде мабуть асі асіа. НаслТдком сего другого мемориялу
було, що небавом адмін’істраторам відобрано
платя! адміністраторскі. Красні овочі !
В третім мемориял'і прошено, щоб Інститутови СтавропиРіискому передано право печатана
і продаж! учебників для шкіл народних. Що се
не стало ся зараз за мін'істерства п. ШмерлшГа,
всякому звісно.
Четвертин мемориял з 21. вересня 1861. р
упоминав ся о орГанТзацию Гімназий, відповідну
духовим вимогам руского пароду.
Відповідь на него одержали ми в ухвалі сой
му вашего з 22. червня 1867. р., виключаючій
язик руский з ус'іх гімназий, крім з 4 кляс академічио'і Гімназиі у Львові.
Але, скаже хто, проводирі наші не могли
на перед всего знати, не могли знати, що и
Шмерлшб виведе ’іх в поле? На те відповідь
легка. Она лежить в питаніе: Чому наші проводирі
по перп ім переведешо виборів до сойму крае
вого, на підставі статута і з того випливаючоі
ординациі виборчоі, не запротестовали проти
всего? Чому брали уд'іл в житю конституцийнім, чому ішли до сойму? Чому не зложили маидатів посольских?-... Чи не бачили они тоді в сТм
всім нарушена прав природних Русина, підданя
нас під гегемонію польску?
НТ, всего того ніхто не бачив. Проводирі і
Причинки.

2
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політики наші узнали той стан річи за добрый,
не протестували проты него, тілько, на диво! ста
ли опять поза конституцийною, легальною доро
гою, писати до Відня нові адреси і пропамятні
письма, в котрих з одно! сторони опять заручали вірність і льояльність, а з другоі сторони
жалували ся, нарікали і плакали над кривдами,
яких дізнають на кождім кроці.
В роц'і 1861. посыпали ся такі меморияли
неначе з мішка. Ми перейдемо іх в коротц'і, і
застановимо ся знову над корыстями, які нам з
них довелись. Здаеть ся нам однакож, що і тут
легко прийде ся сконстатувати, що центральне
правительство не щиро з нами думало.
Чи не гарный результат?
В пятім мемориал! з ВО. вересня 1861. р.
выражена поновна просьба о заведене язика руского в школах і урядах; однакож вис. міністерство і сей пятый мемориал вводило зложити асі
асіа. Розпорядженя бо мін'істерияльні, наказуючі, щоби урядники в східній части 1 аличини
выучились до якогось речинця язика руского, ті
розпорядженя не можемо уважати яко добуток
пятого мемориалу, позаак міністерство школы
не дбало о екзекутиву.
Пізнійше ноговоримо о далыпих мемориа
лах. На тепер мусимо опять сконстатувати, що
і в 1861. році центральне правительство збувало
нас лиги солодками словами та ласкавим поглядом, а в дглі самім не дбало зовсгм о ор/ангчний
і розумний розвій нашего народу.
Попереду навели ми пять мемориялів з
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1861 р., в котрих проводирі наші допоминали ся
У Центрального правительства полагоди найжизненійших справ народу нашого; однакож вкінЦи мусіли ми сконстатувати, що так в квестиі
язика руского і его заведеня в житю публичнім,
ЯК і В реі-уляциі сервітутів і піднесеню дотациі
клирови рускому, правительство ні'яких уступств
не подіяло, що оно зовсім не дбало о орі'анічний і розумний розвій нашого народу.
В 1861 р. допоминали ся ми еще:
. 6. Щоби правительство зволило вложити
комісию, котра би мала заняти ся уложенем
учебників руских для гімназий. — Прошене се
стояло в звязи з наведении уже другим прошенем, жадаючим ново! орГашзаци! шкіл середних в Галичин!. Однакож як до орГанізаци!
шкіл, так і до зложеня коміси! в слідуючих літах зовсім не прийшло. Прошене розбило ся
о тверді мури на АѴіррІіп^егзігаззе, хоч — тре
ба додати — під той час заседали наші поели
в рад! державвій, вислугували ся централам і п.
ШмерлінГови своіми голосами, і нераз мали па
году, пригадувати ся п. мініетрови з своіми жаданями.
Пізнійше доперва, мабуть в 1868. р., зло
жив пан інспектор Янівский одну комісийку до
пересмотру «Читанки* о. Тороньского, а комі
сию, котру ниньки маемо, і котра розвинула
враз з »Просьвітою« широку діяльніеть, сю ко
місию маемо завдячувати — Рад! шкільній.
7- В липцю 1861. р. допоминали ся Русини
о ревізию і випечатане руского перекладу за*
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гально-горожаньского закона (кодексу цивільного), а відтак 18. падолиста тогож самого року
о зложене постійноі комісиі до перекладаня на
язик руский вс’іх законів.
Результат сего прошеня був такий, що
п. Шмерлшг*, з велико'! прихильности до Русинів, осьвідчив нашим послам, гцо до випечатаня згаданого діліщяу его грошей не мае та іцоб
Русиви підождали красших часів. Се факт і він
доказуе, що п. Шмерл’іш' павіть 1000 злр. жалував для народу, в котрого будьто імени св.
Юр писав письмо довіря, і котрого висланики
до ради державно! так добре вислугували ся.
Опісля зажадав и. Юл. Лавровский звороту переложеного кодекса, а мабуть Інститут Ставропіі'ійский приймив ся за его печатана ??
Окрім того домагано ся у правительства
центрального ізустно:
1) О под’іл Гали чини;
2) о ерекцию владичого престолу в Станисла
вов!;
3) о зрівнане норм інвентарних;
4) о заведене язика руского в урядах почтових;
5) о вибудоваве дому капітульного у Львові;
6) о заведене іпфулатури при обох крилосах;
7) о написі рускі по городах і селах;
8) о реорганизацию урядовоі часоиисі львівскоі;
9) о узгляднене урядників-Русинів;
10) о надане митрополитови достоіньства тай
ного радника;
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11) о підвисшене дотациі владиці львівскому;
12) щ поставлене на рівн! парохів у Львов!;
13) о дефінітивне обсадженв деяких катехитур
і о другі такі важн’ійпіі і поменші рі«'
Переглянувши те все, кождий прийде до
пересьвідченя, що нагпі проводирі не зле дбали
о добро народу наглого, помянувши, що поміж
поодинокими точками находимо і жаданя, по
ставлен! не в користь загалу, а більше в хосен
певних корпораций або поодиноких оеіб. Але не
об с’ім річ: хто працюв, той і повинен мати
який-такий хосен з свое! праці, і ми, знаючи
слабости чоловічі, не дивуемо ся, що межи дру
гими річами прошено п. Шмерлінг'а і о інфулатури, о почести для митрополита і о підвиёшенб дотациі владиці львівскому... Головна річ ле
житъ в тім, щоб опять здали ми собі справу,
котре з наведепих жадань правительство цен
трально заспокоТло ?
О скілько нам звісно, то окрім тонок пято!’
і десято!, прочі пішли знову в так званий РаріегкогЬ міністерияльний, хибай що деякі з на
ших урядників, висше поставлених, схотять ся
самі признати, що не по заслугам власним і
спосібностям, а на підставі девято! точки дійшли до сво'іх становищ.
До того всего не можемо не додати ще
одно! і люстраций
Як кождому звісно, то в 1861. році відбули ся у нас вибори до сойму, і сойм розпочав
зараз свою діяльність. Які-ж внесеня поставле
но там в користь народу руского, і які уступ-
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ства пороблено в користь меншости соймовоі
гесіе, послів руских ?
Не маемо під рукою записків стеноГрафічних, одвакож знаемо позитивно, що кн. Юрий
Любомірский вніс прилюдно, щоби язик німец*
кій в публичнім житю заступити з часом язи
ками польским і руским. Внесене се було піднесене до рішеня сеймового, і в тім дус! мали
лагодити ся Вс'і діла на будуче, які би не прийшли на стіл сойму краевого. Інакше сказавши:
Поляки хотіли з Русинами зложити одну фалянРу проти Н'імців, виперти іх німецкі впливи
на край, а хіеном спільним поділити ся но
справедливости.
Як дуже обі сторони тод'і симпатизували
з собою, показуе факт, що внесене кн. Любо
мірского принято одноголосно, без всяко! дискуси! і суперечки. Окрім того рішево з помежи
руских послів тих вислати до ради державно!
котрих Русини самі хот'іти будутъ. Вимінка, котру при сім зроблено, була, щоб обі сторони,
отже і Русини, виступали в Відни солідарно,
і боронили з’еднаними силами автономію краю.
Щож стало ся опіеля?
По тих красних, многонадійних і солідарвих виступленях в соймі, поели наші поіхали
до Відня, і — звіена річ з одно! сторони став
пан ШмерліиР кокетувати з Русинами, водити
іх за ніе; з друго! сторони поели наші повірили
п. Шмерл'шРови, відлучили ся від ПОСЛІВ поль
ских, не боронили автономіі, і—зійшовши з до
роги конституцийноі, почали писатй ті мемо-
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рияли, про які ми висше згадали. Розуміе ся,
що тсіке поступоване роз’ярило лишенъ більшість соймову, в котроі руках, на підставі ста
тута краевого, опочивала доля і будучність Галичипи, і оно то було причиною, що навіть тая
часть більшости соймово'і, котра була яко-тако
прихильна Русинам, злучила ся з другою, неприклонною розвоеви рускости, і стала від того ча
су ворожо виступати проти нашого народу.
Ми не дивуемо ся при с’ім п. ІПмерл'іні'ови
і его політиці зглядом Галичини. П. ШмерліпГ,
противний в засад! автономіі кождого краю ко
ронного, а тим більше Галичини, видячи, що
Русини сконсолідовали ся з Поляками проти
него і німеччини, глядав лишенъ за способами
якими би міг розбити ту солідарність; але ди-,
вуемо ся, що як-раз наші поели дали ся ужити
до тако! махінациі, що они, зіетаючи в соймі
в мепшости, не уявилисобі наслідків свое! шмерлінгівскоі політики. Бо щож се значило нейти со
лидарно з Поляками в рад! державній ? Се значи
ло крутити там на себе бич, котрим білыніеть
соймова мала бити руский нарід опіеля в соймі.
Тод! то і сказали поели польекі нашим
намятые слово: «осіріасіту зщ хѵат \ѵ зе^тіе«I д'ійсно, дальніе д'ілане більшости соймово'і е
лишенъ реестром ухвал, рішених в некористь
народу нашого.
Скаже одпдкож хто, що рускі поели н в
могли предвидіти всего зла, тим більше, що
п. ШмерлінГ обіцяв і'х за вислуги брати в обоону перед білыпостию сеймовою? На се відпо-
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відаемо, що до відгаданя того, щб Русинів в
соймі за зірване солидарности ждало, не треба
було великого ровуму пол'ітичного, а просто
треба було розуму хлопского. Прец'інь рускі
поели мус'іли знати, що корона з конституцийноі дороги не зійде, і що н'іхто, навіть сто ШмерлінГів не суть в сил! нищити вс’і соймові ухна
ли, ріпіені в некористь Русинів. Корона не може грати ся в іпіжнурки з сво'іми конституцийними органами, а хоч зволіче санкцию одного
або другого закона, то третому і четвертому таку-ж уді'лить.
Колиж до того зрекапітулювмо ті зиски,
які довели ся нам в сл'ід за мемориалами, то
вже як найяснійше зможемо собі уявити факт,
що дорога, обібрана нами в 1861 р., дорога кокетованя з центральним правительством, була
невластива і згубна для нас, і що „Рада Русска“, придержуючи ся ві по пинішний день, пу
скав миляні баньки, дурить себе і сво'іх приклонників.
В 1861. р. 25. падолиста проводирі наші
писали ще мемориял до п. ШмерлшГа, слі’дуючо'і основи, котрий в скороченю подавмо.
Покликуючи ся на приреченя ці'саря Ферди
нанда I. і розпорядженя міністерства діл внутрішних з д. 9. мая 1848, в котрих урядникамРусинам прирікають ся висші становища, мемо
риял каже:
»В останнім десятку літ виробили ся, без
всяко! провини Русинів, в висших кружках, по
няти і погляди дуже неприхильні і неласкаві
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для Русинів, і дійіпло до того, що ми при намісництві жадного, а при иныних урядах дуже
мало урядииків-Русинів маемо, та ще на підрядних етаповигцах. Не на нас спочивае вина, бо
і межи рускими урядниками суть мужі знаме
нит! талантами, способностями і пильностю службовою. Але ся Русинам дуже ворожа система:
урядити Галичину так, як урядилась Угорщина
(вигнала урядників-Німців), та засада постара
лась, щоб і тих Русинів, котрі мимо всі’х ставлених перепои вийшли висше, усунути і вся
кого внливу на свою народность збавити. За те
узгляднено других, котрі, ісповідуючи друго за
сади, проти Русинів ворожо настроен! були, боль
ше около придбаня собі прозелитів, як цісарскоо служби заходили ся, і очевидно проти інтересів правительства поступали.
Найновійші вибори в краоо, агітацио і демонстрациі, котрі вже від року край наш непокоять, сьвідчать за тим, що кажемо; бо при
всему беруть удол, як се всом звісно, по найбільшій части ц. к. урядники, хоч не особисто,
то через сво! жінки та д'іти«.
Мемориал говорить дальопе, що через те
все народ чим раз більопе тратить віру в урядників; а відтак переходить на звичайне поле,
яке в кождім мемориял! находити ся мусить,
на поле запоручаня, що народ руский був і буде завсіди льояльний не лишенъ короно, але і
правительству. Починаоочи з 1809. р.,кажуть автори мемориялу, »Русипи у вс'іх сторонах і верствах в Галичин! суть тим одиноким елемен-
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том, на котрім в. правительство без жаханя
може оперти ся. Ненависть, котрою все руске
від сторонництва, австрийскому правительству
ворожого, в цілім краю пересл’ідоване бувае;
безчесть і підозріваня. які без підстави і при
чини кидаютъ ся на руский народ, его духовеньство і інтелй'енцию, суть найдокладнійшими
і найясн'ійшими доказами, як не на руку про
тивному сторонництву вірність Русинів ц'ісареви
і державі. Не дивниця проте, що се сторонництво з всею лютостию кинуло ся гіа наріц ру
ский. Руского селянина всякими способами кривдять на его правах і майн'і, міщанина упосліджають, сьвященика підозрівають о схізму, без
честить і водить на припои! через право презентациі і патронату; урядника зневажають і
кривдять, а щоб руска інтелТі'енция не засиляласямолодими людьми і нид’іла, то стираютъ ся
позбавити молодіж материяльних засобів до на
уки. У таких відносинах жиемо ми що-до розвою народного», кінчить мемориял перший свій
уступ. Розберемо его ширше.
Не треба бути Русином, а безсторонним
судиею, щоби пізнати, що стан руского народу
в л’ітах по 1860-м був невиносний. Мемориял,
говорячи за упосл'іджене і гнетене всего, що
виступало яко руске посеред просьвічених верств,
не помиляе ся в своім погляді, а часи ті не так
дуже далек! від нас, щоб кождий не міг собі
привести на тямку фактичний стан річи в тих
л'ітах і справдити все. Досить буде пригадати
ті наруги, які доводились тоді молодежи рускій
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за 61 народні убори; ті проекты, які видумувано
на гпійгсгепіе Еиві. Одну часть польскоі інтел'іГенци’і овіяла манія,кидати ся з всею лютостию
на все, що почало жити і дихати житем руским. Русинів уважано за средство, котре може
дати ужити ся до реакцій антиконституцийно'і,
хотячо'і знищеня елвмепту польского в Галичині;
уважано за оруже, котрого скріпленя жадаѳ
лишенъ Росия до подібних смертоносних намірів проти Полыці. Були і такі, що не соромили ся приписувати різню в 1848. роц'і на мазурщин'і Русинам, — одним словом, одна части інтеліі'енци'і польскоі, не знаюча істориі і неузнаюча істнованя Русинів, силила ся всі'ми змогами
нищити всякий обяв житя руского. А понеже
досьвід научив, що таке знищене найскорше
дало-б ся осягнути за помочию інтриі' в вистих
сферах правительства, то і взяв ся дехто опять
за таке нечесне д’іло, а в органах праси підсувано Русинам тенденци’і московскі і прямованв
до схізми.
Час той гнету народу руского звуть звичайним іменем: Голуховщини, позаяк сей і'раф
найзручнійше ходив коло д'іла винародовленя
Русинів. Всю інтѳліі'енцию польску посуджати
о подібні злобні наміри не можна і не годить
ся. Смолька і его товариші політичні, досить
численні, хот'іли заедно певноі солидарности з
Русинами. Ми пригадаемо лишенъ той час, коли
демократичне сторонництво виправило похід
з скипами до брам св. Юра. Однакож проводирі
наші рішили ся уже тоді, іти рука в руку з п.
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Шмерл'інбом, лишили ся в рад'і державній, хоч
Чехи і іюльскі поели в’і опустили, і почали згубне кокетоване.
Тим поступком проводирі наші помогли
знищити весь вплив сторонництва д-ра Смолвки
на розвій діл в Галичині, а скріпили вплив тих,
на котрих прапорі стояло: Міеша Кизі.
Жите конституцийне в Галичині приберае
від сего часу дужѳ сумний вид. Сойм галицкий, в котрім рускі поели заедно зас'ідають, хо
тя проти статута краевого заедно протестуютъ
і поділу Галичими домагають ся,—сей сойм стае
полем борби а ргіогі. Проти кождого внесе
на, чи оно енрави народностей дотикало або н'і,
поели рускі виступають опозицийно, не зважаючи на те, що ся опозиция не мішала зовсім
ухвал соймових, що сойм той подавав один за
кон но другім до санкциі корони, і що та-ж ко
рона за радою міністерства потверджувала всі
рішеня соймові, хочби і в некористь народу
руского ухвалені.
Поступоване послів наших в соймі мусіло-б
видати ся навіть кождому безсторонному суди!
чистою іграшкою, наколиб мн з друго'і сторони
не знали, що все діяло ся по указу и. ШмерлінГа та по его девіз'і: сііѵісіе еі ішрета. Відай
і не малі над!! мусів робити сей пан руским
послам нашим, коли ті не зважали навіть на
тяжкі удари сойму галицкого, а линули до міні'стра як мухи до меду.
3 наведеного фактичного стану річий мо-
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жна однакож добути слідуючі пересьвідченя,
яко д-ирективи на будуче, а іменно:
1) Що причиною вражди, яка вивязала ея
поміж Русинами і Поляками, була нетолеранция
взаимна деяких сторонництв, взявших ведене
ді'л в своі руки, а відтак впливи еЛястичні цен
трального правительства.
2) Що посеред інтелн'енциі польскоі нахо
дило ся сторонництво, котре бажало сконсол’ідованя сил і взаимного розвою.
3) Що дорога, на котрій носли рускі хот'іли
добивати ся прав для народу, була блудною, і
що належитъ завернути на иньшу; і
4) що належитъ Русинам стреміти до того,
щоб сторонництво, Русинам прихильне, репрѳзентоване в соймі краевім досить численно,
вбивало ся чим-раз дальше в сили і переняло
в сво'і руки вплив на устроене межинародних
взаемин.
Наш орі'ан
)
*
від початку свого істнованя
ісповідував і боронив згадані мисли. Вправд’і
звертав ся віи білыпе нагально проти самих-же
Русинів, вирекших ся індивідуальности свое! на
родно! в користь народу московского або поль
ского, і проти так званих рутенц’ів, репревентованих по части св. Юром, залюбивших ся в центральнім правительств! і над'іючих ся на него
всею душею і всім серцем; однакож в сво'ім
час! піднесемо голос наш сьміло і явно і проти
тих польских фантастів пол'ітичних, котрі, си*) »Основа«.

дячи за редакторским бюром, одним помахом
пера вимазують 15-мілі'оновий народ руский з
картин істориі і теперішности. Фантаста ті, пишучи о чім небудь, хотяйби о иііга-рускім, добачають всюди впливи московскі, і всякий обяв
житя нашого берутъ за Катковскі агітациі. В той
спосіб обминаютъ они веяку справу руску хи
тро-мудро.
Мемориал з дня 25. падолиста 1861. р. го
ворить дальше:
»Ми, Русини, допрошували ся у державного
мін'істерства И. мая о справедливійше переведене сервітутів; 30. вересня о признаке нам пра
ва, уживати в публичнім житю язика нашого і
о підвисшене дотацій духовеиьству. Ми над'іемо ся і віримо, що ті наші, суспільні і народні
взаемини дуже дотикаючі, жаданя і просьби, при
справедливости наших домагань і прихильности
(Ѵ/оЫхѵоІІеп) в. правительства, будутъ скоро рішені, а в який спосіб можна би помочи нашій
бідчій учачій ся молодежи, средства до того
зволить Ваша Ексцеленция (п. ШмерлТнф сам
найти«.
3 уступу сего дізнаемо ся, що проводирі
наші вірили в якуеь прихильність п. Шмерліні'а
до справи руско'і, і що мимо того, що п. Шмерліні" прошеня і'х з мая і вересня зложив асі асіа,
они не втратили надіі на сю прихильність. Коли
до того додамо факт, що пересправи про підви
сшене дотаци’і сьвященикам були безуспішні че
рез довгих десять л'іт, то не помилимо ся, коли
скажемо: наші проводирі вірили в »\Ѵо1і1ѵѵо11еи«

п. ШмерлінГа кріпше, ним в доі'мат сіе іпіаіііЬііііаіе Рарае. Тут бо відсилають іх в одній, дру
гій, третій і десятій справі з порожними рука
ми, а они ще заедно просятъ, просятъ, щоби п.
ШмерлінГ помилував хоч молод’іж руску з е! убожеством, і — вірять ему!!!
Не підносили би ми се! річи до такого значіня, колиб не знали, як часто, в наших часах
навіть, поодинокі лиця з табору »рутенц!в« п.
Шмерліні'а, люблять ослаблювати віру в якусь
справу тим, що указують па недоповнене приречень противно! пактуючоі сторони. Наведемо
для ілюстраци! лишенъ один факт.
Анкета »угодова«, кодифікуюча звісне внесене 30. послів наших, покінчила свою працю
28. л. червня 1870. р. Предсідатель анкета зло
жив кодифікацию і вс! протоколе! засі’дань (що
вимагало добро! кілько-тижнево! праці) в руки
маршалка сойму, кн. Л. Сапіги — 12. л. линия.
Наступив рух виборчий; кожде сторонництво мус!ло брати в н!м участь. Виділкраевий не мав на
віть часу, розглянути ся в протоколах анкета, ко
ли 20. серпня зіетав скликаний сойм, тревавший
мабуть 12 день. Сойм сей мав наглі справи до
полагодженя, іменно мус'ів справдити вибори,
писати адресу до корони, і вибирати до ради дер
жавно! і виділу краевого.
Мимо того дали ся посеред Русинів чути
голоси, щоби сейм взяв на порядок дневний кодифіковане внесене 30 послів. Голос сей був
справедливо підиесений, бо справа полагодженя
спорів домашних належитъ безперечно до пер-
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ших і найбільше наглих д’іл. Тілько не в той
голос обізвали ся рутеній пана ШмерлшГа. Они,
вірні прбі'рамі з (50 років: жерітъ ся Словяни, ме
ри ся Русине з Поляком — нехай Нгмецъ скористав... війшли в клюб послів руских з тим наміром, щоби — будь що будь — знищити в зарод!
можливе поеднане двох братних народів з со
бою, поеднане не на підставі ласки (ѴѴоЫѵѵоІІеп),
але справедливости асі иііітиго. Війшовши в
клюб, — крилоіпани межи низше духовеньство
і селян — они стали з легонька припускати можливість, що польска білыпість соймова не схоче взяти на порядок дневний працю анкета, що
она, здае ся, буде старала ся зволічи все діло,
що, одним словом, в политики так звано! поеднаня н’ічого не буде. По-при тім указувано на
історию, на недодержан! пакты Польщі з Русею,
пригадувано собі часи Шмерлі'ні'а, котрий обіцював навіть політичпий под’іл Галичини, еріГоване владицтва в Станиславов! (одна мітра більше) і таке друге, і рішено в конецг, — писати
окрему адресу до короли, т. е повернути на
давну дорогу н’ічого не значучо! — пусто!' —
пол'ітики опозицийноТ. Короткотревалости каденци'і соймово'і »рутепці< не узгляднили, не узгляднили і те, що виділ краевий не був в сил! при
готовити працю анкета на стіл соймовий задля
короткого часу і виборів, а проста можливість,
що соймова білыпість не схоче Русинам призна
ти Іх права народні, ся проста і видумана мо
жливість казала »рутенцям< почати політику
ілмерліиГівску на ново. Чи не чудне д’іло?! Шмер-
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Рови вірили і вірили роками, а більшости
соимрвій не хот'іли завірити на кілька місяців.
олітики »рутеньскоі« держали ся від 1860. до
»ЬУ. року, а политику Лаврівекого покинули в
протягу двох місяців. Отсе розум і такт політичний.
Не треба пригадувати, бо часи ее недавні,
ЩО і «Рада Руска« під управою кр. Павликова
приимила рутеньску политику за своюI, пишучи
мемориял новий до віденьских
Гербст-Гискри з просьбою о нове цептралТстів
помиловане,
№.е .лѵ„ы„о1Іеп.. Рутищ,в „1даржал
;— о
- - сі'м
д 1 1 сторонництво Каткова, хотяче до
до ні’чого
не ведучоі опозициі знову з тих причин
, як посол Красіцкий сказав, що Катков ь Г_ ’
в Росиі ще не
помирив ся з Поляками! Тілько шкода
. ЩО оба
ті сторонництва зробили з своею политикою
—
---------- > дуже
™
“■ ~Ста и°'
тоалТеттЩ° °НИ Не ,пРедвиділи> ЩО партия цені пт
>7На’ шмеРл1нГівска аііав, мусить упасти
тралічяпвай°М ВЖѲ В Р8Д1 деРжавній ’Дея іхценщезне зоврПа’ °ПеРаюча ся на сНѵіПе еі ітрега,
до кепми 1М 3 Г0Риз0нтЬ а натомість прийде
ширеню яг р0Ш,ІЩ'ГВ0 прихильне наданюі роз
дало Рѵ 0Н0М11 поодиноких коровних краів.
д
уска« помилила ся таким побитом з алпед
сою і осяде небавом на леді.
грлп Одиакож вернім до
предмету і спитаймо
і ни в.
мерлі'пг визначив які стипенди'і
а о запомоги для бідно’і учачо'і ся молодіжирускоі. 1 сам кр. Павликів не потрафить нам да
ти па те яку-небудь позитивну відповідь. Нове
Причинки.

о
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домагане рутенців зложив отже мимо славного
»\ѴоЫ\ѵо11еп« п. ШмерлТні* опять асіасіа! Сьміх
і сором!
Але не так лихо було ізтим »\ѴоЫхѵо11бп<
пана Ш. Ми діткнемо пізнійше справу о новій
орі'анізациі краю, о котру просили »рутенці< в
1861 р., і при сім будемо мали пагоду доказа->
ти, що и. ШмерлТні* хоч не для руского народу
то бодай для деяких Русинів був прихильний,
був »\ѵоЫ\ѵо11епсІ«, і що проте ті-ж »рутенці«
мали певну підставу, довіряти і сподТвати ся на
пана міністра.
Ми сказали попереду, що славне «ХѴоііі\ѵо11еп« пана ШмерлінГа, хоч не обіймало цілоі
Галицкоі Руси з еі інституциями, просьвітою
і добробитом, однакож обіймало певну часть інтелп'енциі ваіпоі, згорнувшоі ся під прапор так
званих »рутеньских« політиків наших, і обіцяли
пояснити причину, задля котроі ті-ж политики
вірили в добрі інтенциі пана Шмерлші'а і надіяли ся на его. Отже вивязуемо ся з обіцянки
і будемо говорити о орі'анізациі, о яку проводирі наші в 1861. р. допоминали ся, і в котрій
то допоминці жаданя ’іх майже кульміновали.
В мемориял’і з 25. падолиста 1861. р. чи
таемо:
»Одно ще лишае ся, на що хочемо ввер
нути особливу увагу Ваіпоі Ексцеленциі, іменно:
щоби урядники-Русини при евентуальних обсадженях місць урядничих особливе були узгляднені. Ми над’іемо ся на Бога, що дотеперішний
ворожий принцип вже не поверие, що в нашім
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краю урядники народности нашо'і будутъ узгляднені, і ім такі становища припадутъ, до котрих
они на підставі спосібностий своіх і літ службових повне право маютъ«. — В дальшім уступ!
сказано: »Н'ічо не в так згоже, щоби довіре наР°ДУ до правительства збудити і плекати, як те,
щоб в. правительство своТ орі'ани брало з ио
серед самого-ж народу. До сих пор так не бувало, треба проте давне лихо направити». Відтак наступав в мемориялі подрібне вичислѳнв
тих осіб, котрі би достойні були, вийти на висші становища — об чім задля дискреци’і хочемо промовчати, — а ц’іле прошена кінчить ся
панегірикою для пана ШмерлінГа слідуючо’і
основи: «Тепер, коли вго Величество судьбу нашоі ширшо'і вітчини зложили в руки Вашоі
ексцелвнциТ, славутного і високодоетойного дер^
жавного мужа, а ми в заміри і прихильність,
котру В. Екс. рускому народови до сих пор за
явили, безвимінково віримо, то осьмілявио ся
наше прошенѳ в руки Вашо’і Екц. з найповнійшим довірвм зложити, і сподівмо ся як найкріпше, що Ваша Екц. зволять узгляднити наШ1 просьб и, тим білыпе, що они суть на час'і
і доконечні».
Заким приступимо до близшого розбору
сих стрічок, мусимо примітити, що Русини вжэ
давніише допоминали ся о щось подібного; що
однакож централине правительство узгляднило
тоді цілу річ на стілько, що в 1861. р. треба
було на ново о все те допоминати ся. Але менше з сим, бо ми і не хочемо доказувати, що
*
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проводирі наші, допрошуючи ся о висші стано
вища для поодиноких людий, зле д'іло почина
ли, а хочемо пояснити правдиву вартість повисшого прошеня, і здати собі совісно справу,
о скілько центральне правительство сповнило
его.
Ми виходимо з того становиска, що жадні
права ан! привіле'і не дадуть ся з’абсорбувати
без відповідно! орі'ані'зациі, і для того проти са
мого прошеня яко такого голосу нашого не підносимо. Питаемо лишенъ:
1) в яких то обставинах часу просили прово
дирі наші о повисшу ласку;
2) кого просили;
3) що одержали, і
4) який остаточний хосен могла мати з того
Русь Галицка?
Обставини часу були дуже прихильні питаню рускому. Подумаймо, що в 1861. р. почали
ся уже демонстрант політичні в конГресовій
Полыці, що і у пас в Галичин! віяв в колах
польских скрізь дух неконче приязний прави
тельству австрийскому, що тут і там лагоджено ся до повстаня, що загалом час був непевний і тревожний, то мусимо прийти до пересьвідченя, що п. Шмерліні', наколиб тілько був
хотів, мав найкрасшу нагоду, обсадити впливові
місця при поодиноких урядах людьми з посеред того народу, котрий славив ся іменем: >Піе
ігенеп Тігоіег дез Озіепз*. П. Шмерліні' міг
був перепровадити орі'анізацию краю з виключним майже узглядненем урядників-Русинів, а ді-
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ло свое міг кождого часу добре покрити зглядами політичними.
Тимчасом бачимо по 1861. роц’і, що найвисші становища, на які допущено Русинів, бу
ли становища радників суду або другі менше
значн'ійші. Ані при намісництві, ані при мін’істериі, о що проводирі також просили, не мали
ми в наступаючих лигах людий своіх, а деяких,
як директора поліциі, Хоміньского, зложено навіть з посади. Додаймо до того факт, що п
ШмерлшГ руским голосам в раді державній мав
завдячувати жизненість конституций лютово'і
з 1861. року, котроі був автором, що Русини
задля піддержаня его порядків конституцийних
вирекли ся навіть солидарности з Чехами і По
ляками, то мусимо знову прийти до пересьвідченя, що п. Шмерліні', мимо приязних обставин
часу, не хот’ів скріпленя нашоі народности гіе
іасіо, а лишенъ грав ся з нашими проводирами
»рутеньскими« в піжмурки, уживаючи іх від
часу до часу яко средство до легонького гнетеня народности польскоі, або лучше сказавши
яреня е'і.
»
Хісна правдивого, тревалого, проводирі для
Руси не придбали. А врешті, хочби и. ШмерліпГ
був надшив ц'ілу сотню Русинів більш впливовими місцями, то чи можна в таких Гратифікациях добачати спасене Руси, котра не могла
навіть язика сного ані в школах ані в урядах
уживати, котру п. ШмерлінГ самий краевим ста
тутом і ординациею виборчою засудив на гельотизм ?
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Однакож мимо того всего сподівали ся
панове „рутенці" як найкріпше на п. Шмерліні'а, вірили в его безвимінково та ще і клика
ли славутним державним мужем!
Але скаже хто: Чей наші проводирі мус'іли мати якісь певні та розумні підстави до свое'і полТтики? Чей, дивлячи ся на факти, бани
ли безхосенність сво'іх заходів, чомуж не звернули з блудноТ стежки?
На се одвічаемо слідуючим:
Проводирі наші не хоті’ли для того поки
нути ся кокетованя з паном Шмерл’інГом, бо він
мовляв до них заедно: «Ве^пйдеі еисй, теіпе
Неггеп, тіі <йег асітіпізігаііѵеп ТЬеіІип^ Оаіігіепв, ипсі сііе роіііізсйе хѵігй еисіі тіі йег 2еіѣ
аіз еіпе геііе ГгисМ іп сіеп НсЬоозз Ш1еп«.
А чи не годні такі словечка, виречені устами
мін’істра, чарувати кого-небудь? Ще в наших
часах, хотяй 23-літне досьвідчене могло всяко
го інакше пересьвідчити, ще ниньки вірять деякі »рутенці« кріпко, що корона згодить ся ко
лись на полі'тичний под'іл Галичини. П. Шмерл’інГ прирікав до того: ериі'оване владичого пре
стола в Станиславов!, підвисшене дотаци'і владиц'і (суфрабанови) львівскому і парохам львівским, постарав ся о наданѳ митрополитови достоі'ньства тайного придворного радника — все
те могло проводирів наших скріпляти ще більше в надіях, і промовляло за вигідною політикою кокетованя.
Не маемо під рукою дневників ческих з
того часу, то і не можемо уд'ілити ч. читате-
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лям нашим вс'і ті докори, які доводили ся тоді
проводирям нашим за ’іх пол'ітику. Поминувшщ
що ославлено іх просто зрадниками на Сла
вянах австрийских, доказовано і'м вже тоді безовощність такого накладаня з Німцями, накипілими ідеями централізаторскими. Вже тоді
предсказувано Русинам сумні наслідки, які іх
ждуть в соймі галицкім. I дійсно, сойм сей не
дав навіть довго ждати на ухвали, прямуючі так
безвимінково до знищеня Руси, як безвимінково
проводирі 6І вірили в Шмерліні'а.
Всякому звісно, що підчас повстаня поль
ского жите конституцийне в Галичині зістало
на якийсь час зупинене і заступлене станом
облоги. В 1863. р. ледви на кілька дні'в зібрав
ся сойм, як вже, не полагодивпіи н'і одно! справи кравво'і, був відрочений. Ту хвилю хот'іли
проводирі рутеньскі використати і, надіючися позаконституцийною дорогою
дещо одержати,
стали наново писати меморияли. Житя консти
туцийне застановлене, говорили ови, вс'і народи
імпери’і вабувають нових свобід, позискують для
себе ширшу автономію, тільки ми одні з при
чини рухавки польскоі засуджені на безчинність,
хоч нам більше як кому другому треба би розвивати ся і поступати на перед. Подайте нам щонебудь, ми приймемо ся.
Мемориялів з 1863. року маемо два. Один
дотикае заведеня язика руского в урядах і су
дах, другий в школах передних, яко обовязуючого предмета науки. Оба сьвідчать, що мемо
рияли з 1861. року, писані до »славутного« п.
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ШмерлінГа не лишили по собі жадних наслі’дків, коли в 1863. р. треба було опять о все аЬ
оѵо допрошувати ся.
Перейдемо до першого мемориялу. Основа
его така:
»6го Величество зволили узнати руский язик яко такий ще в 1849. році; на підставі же
рівноуправненя, виреченого конституциею жовтнево.ю, узглядненого его в ц. к. урядах і судах
подвійним способом: 1) зобовязуючи урядників,
щоби виучали ся его (ч. 1631 8. сі'чня 849); 2)
вводячи его в уживапе з сторонами рускоі на
родности. Однакож перше розпоряджене не війшло в практику, бо, як звісно всі'м, ніхто не
налягав (і и. Шмерл'інГ н!?!) на те, щоб урядни
ки вже поставлен! учили ся руского язика, а при
обсадженях нових о знане его навіть і не пита
но. А чейже у всіх корунних краях австрийскоі
імпериі ставляють за вимінку до кождого над'іленя урядом, щоби компетент знав краевий язик? Що-до другого пункту, то, мимо виразних
розпоряджень, не здіяно також и! крихточку в
хосен народу руского. Фактом е, що урядові накази до руских громад і сторін в східній Гали
чин! по найбілыпій части в нольскім, часами в
ні'мецкім, а найрідше в рускім язиці видавано;
що всякі переслуханя в спорних річах і в карних або потітичних іспитованях майже виключно в язиці нольскім відбуваготь ся, і що при
остаточних рознравах суди! і заступники обжалованих з дуже малими виімками, хотяй з русними сторонами, уживають слова польского-
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Підписані констатують також факт, що в східніи Галичин! дуже з рідонька який уряд або
СУД посідав які-небудь печатан! блянкети рускі
ДО посмертиих списків, інвентарів, завіщань і
Других таких справ.
3 друге! сторони суть повисше наведені
розпорядженя недостаточні, щоб вдоволити справедливим жаданям народу руского дотично береженя его язика, і щоби засаду рівноуправненя
на підставі тихже перепровадити можна.
Позволено бо лишенъ, а не наказано вла
стям і судам, щоби при пересправах письменних з рускими сторонами уживали кирилиці; че
рез що лишено все тілько добрій вол! урядників, чи они виконують всесторонне жадане загалу руского і іх заступників, або н'і. Язик кождого народу зріс ся в протягу віків з певним
письмом, а тим білыпе язик руский. Учені ліні'вісти доказали аж надто, що ан! латиньскі, ан!
з тих виробивші ся ческі або польскі букви го
дятъ ся, щоби ними вс! звуки і відтши руско'і
мови віддати, і що лишенъ кирильскими знака
ми правильна правопись і форми язика заховати дадутъ ся. За уживанем иныпих букв, не кирильских, язик втратить на чистот! і повазі. Уживаню такому противлять ся навіть найвисшим.и розпорядженями санкціоновані закони шкільш, котрі руский язик лишенъ руским письмом,
так званою кирилицею, виражати наказують,.
Вкінци мусять підписані ще добавити, що неуживанв кирильских букв зупиняе розвій язика ру-
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ского, псовае чистоту его, причиняетъ ся до польоні'заци'і і обиджае народне достоіньство.
Найбільше упосл’іджене доводить ся язикови рускому від ц. к. нотарів в східній Галичині.
Акти, які они списують, і урядові справи, котрі
яко делеі'овані судові комісарі ведутъ, вистачують ся на польскім язиц'і. Начальні власти
судові не караютъ за такі безправности та ще
апробують 'іх в такий спосіб, що на тій підставі
всі д'іла з рускими сторонами в польскім язиці
полагоджують.
Такого уносл'іджепя дізнае руский язик від
вс'іх пол'ітичних, фінансових і почтових урядів.
Відкидають они парохіяльні і громадскі урядові
сьвідоцтва, дописи і справозданя в рускім язиц'і, не приймають листів з рускими адресами;
така сама доля доводить ся поданям і квітам
руским, хочь в польскій язиц'і списані всюди
находятъ приступ*.
Мемориял указуе дальше на оскорблене
досто'іпьства імени руского фактом, звершившим ся 4. червня 1862. р. при ставлешо па
мятника в Стрию у вічну незабудь полягших на
полях Маженти і Сольферіна руских жовнярів
з полку Гартмана, і жалуе ся, що на тім-же па
мятнику не уміщено написі руско'і, як і за
те, що капелян Гарн'ізоновий, Валля, мав промову в польскім язиц'і.
«Зваживіпи такий сумний стан річи—■ ска
зано в мемориял'і — просятъ як найсмиренніише підписані заступники руского народу:
1) Щоби при кождім обсадженю жадано вика-

43

зу знаня руского язика і письма, і щоби
те жадане при конкурсових оголошенях
було виражене;
2) щоби ц. к. урядам і судам заострено уживане руского язика в зносинах з рускими
сторонами і громадами, і до того підготовлено всі урядові формулярі;
3) щоби таке саме розпорядженв видане булодля ц. к. нотарів і адвокатів, а верховні
власти виконуванв веого того наглядали, і
4) щоби всі'м ц. к. крабвим властям львівскоіадмінТстративноі части поручений був точний надзір над виконанем тих всіх розпоряджень та і щоби ті-ж не поводуючим ся
в дисциплінарній дорозі давали догану*.
Сими прошенями кінчить ся мемориал »заступників руского народу*, як они самі себезвуть. Роздивімо ся у сі'м пол'ітичнім акт'і.
Мемориял з 1863. р. мае для нас ту вартість, що представляв нам як найвірн’ійше тоді'шний сумний стан річи дотично уживаня язи
ка руского в урядах і судах. В кождім бо веріпику подибуемо жалі’, що не тілько мимо виразних розпоряджень мін'істерияльних (в 1860. р.)
суди і уряди в зносинах з сторонами язика
руского не уживають, але ще і упосліджають
его, де лишенъ можуть. 3 мемориялу дізнавмо
ся дальше, що і розпорядженя міністерияльні
були недостаточна щоб вдоволити жаданям на
роду руского, як і о тім, в чім ті жадан я властиво залежать, і що міністерство для іх за-

спокоеня здіяти мае. Ту розуміемо точки' 1 2
3 і 4.
’ ’
Мемориал сей служить нам заразом яко
дуже добре і остре оруже проти всіх, котрі пол'ітику кокетованя з Радою державною Русинам
захвалювали, або ще і ниш захвалювати не соромлять ся. (Згадаймо остатний мемориал Ради
Рускоі львівскоі). Додаймо бо до повисших жал'ів факт, що и. Шмерлінг1 держав під той час
керму держави, коли язика руского в урядах
і судах не уживано і его упосліджувано, то вже
як найкрасше доказали ми, що надіяти ся на
Ради державні, на Німців-централістів еі іийі
■ігиііі, значить пусте діло робити, діло, котре
може одному »заступникови« принести мітру
другому підпомочи до браня »Ѵог8сйи88-ів«, але
Русь спасти ніколи не гідне. Бо як двести в
гармонію >АѴо1ікѵо11еп< п. ШмерлінГа з упослідженем руского язика? Як витолкувати над)житя властий краевих в тім згляд’і з его старанностию (Фе гніЬепізсЬе Ргад-е Ііе^і тіг зейг
ат Неггеп
мовляв пан ШмерлінГ нашим
»рутенцям«) о добро народу руского? Чи не була се крайня облуда з одноі сторони, а непростима легковірність з другоі? I чи не право ду
маютъ ті всі Русини галицкі, котрі ниньки бо
ронятъ политику примирена обох тукраевих народностий на підставі рівноуправненя через
нас самих, без помочи таких облудників ? Відповідь на сі питаня легка, і не може ніколи випасти в користь тих людий, що ще ниньки ра-

45

Ді-б з нас породити сл'іпих гельотів кл'іки централі’стично! ншецкоТ.
Але що і казати. Хто розуміе жите парляментарне з вс!ми его хитрощами і підступами
з одно! сторони, а зимною розвагою і холодним
вирахованем з друго'і, той певно не припустить
можливости, що при теперішнім склад! ради
державно! яке-небудь сторонництво задля позисканя одного голосу п. Янівского схоче давати які-небудь концеси! в користь народу руского. Віра в таку можливість е хибай симптоматом яко'ісь фіксаци! політичноі.
Не треба нам навіть далеко сягати за фак
тами на скріплене виречено! нами правди. Ось
сими днями відограно в палат! панів комедию,
котру »Основа» предвиджувала, і проти котроі
в імепи Русинів Галицких застерігла ся. Барон
Кравс підн'іс там питаве руске, і хот'ів зужити
его яко оруже проти мішстерства і‘р. Гогенварта
при ухвалюваню нового буджету. Результат був
такий, що буджет перейшов, а над річию п.
Кравса перейдено до порядку дневного. Ся под!я повинна би стати за новий доказ безхосенности тирал'іерки наших »рутенц!в«, і в останній годин! здерти злуду з !х незрячих очий.
Кінчаючи наш погляд на мемориял „заступників руского народу" з 1863. р., ми не можемо не ввернути уваги ч. наших читател'ів ще
на сл’ідуючу подіір. Недавно тому подав наш ор
ган кондифіковані закони до внесеня 30-ох послів наших з 23. жовтпя 1869. р. Дописователь
♦ Слова* з над «руского озера* підні'с проти ан-
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кети заміт, що жаданя, поставлен! Русинами
дотично впровадженя язика руского в урядах,
судах і школах, суть незначні, за дуже чемні,
недостаточні, і оскорблюють достоіньство наше
народно. Ми не відповідали в сво'ім час! дописователеви з над »руского озера«, бо і не чули
потреби. Ниньки однакож можемо се зробити
з подвійною користию для то! политики, котру
боронимо. Д'і'ло дуже легоньке і просте. Подивім ся, о що просили „рутенці'с в мемориялі
в 63. р., і потягігімо лишень паралелю межи іх
чотирма висте наведеними точками, а поодинокими параграфами анкети.
Жадане »рутенців« кульмінэвало в тім,
щоби уряди, суди, адвокати і потарі в зносинах
з рускими сторонами уживали язика руского —
ют і все! А анкета жадае:
1) цілковитого рівноуправненя що-до розвою
народности в загал'і (Арт. I. Уст. I);
2) зносин з рускими сторонами в язиц! тихже (Арт. IV. Уст. I);
3) заведеня руского язика яко урядового в повітах переважно руских (Арт. V. Уст. I);
4) докладно'і сьвідомости руского язика від
всТх урядників в східній части Галичини
(Арт. VI. Уст. I) і таке друге.
Питаемо, хто красше боронить справу ру-ску в Галичин!, чи ті, що о окрушини з шмецкого стола просять, чи с'і, що на підставі рівноу
правненя сьміло жадають того, що народови ру-скому на тепер доконечне. Нам здаеть ся, що
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коли кого, то »рутенців« може дотикати докір
оскорблюваня достоТньства народу руского.
В мемориял’і, дотикаючім орГан'ізациі шкіл,
сказано:
»Найсмиреншйше
підписані заступники
руского народу просятъ, щоби рускому язикови
в школах середних в східній части Галичини
признано такі самі права, якими користуе ся язик польский в західній части від 1848. р., іменно, щоби язик руский заведено тамже яко пред
мет науки, вс’іх обовязуючо'і. Таке розпоряджене відповідало би справедливости і рівноуправненю, тим білыпе, що заселяючі західну часть
Галичини Русини, сягаючі числом до пів мілі'она, і иныпі народности після подобного правила
мусять учити ся язика польского, хотяй не по
дано ім можливости і свій матерний язик пізнати, позаяк, як звісно, руского язика в серед
них школах в східній Галичині навіть яко надобовязкового предмета не учатъ.
Таке розпоряджене показуе ся доконечним
також і з других причин. Установами ц. к. мін'істерства справедливости з 9. линия 1860. р. до
ч. 10.340 і 28. жовтня 1860. до ч. 13.987 висказано засаду, щ0 зносини ц. к. урядів і судів
в сторонами і громадами, вс'і протоколи і рішеня маютъ видавати ся в і’х матернім язиц'і; даль
ше, що і адвоката і нотарі того правила держа
ти ся винні і язика руского уживати. Се правне,
на рівноуправненю народностий оперте розпоря
джене, потребуе однакож доконче відповідного
образована молодіжіи, — з чого і виходить, що
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вся середні школи в східній части Галичини навіщаюча молод'іж винна учити ся руского язика
яко предмета обовязуючого. До сего треба до
дати, що вже розпорядженем ц, к. міиі'стерства
справедливости з дня 8. січня 1849. р. до ч.
163 вс'ім урядникам в східній части Галичини
за обовязок покладено, присво'іти собі в як найкоротшім час! знане руского язика, в противнім
бо раз! грожено ім виключенем від всяко! служби в тих частях краю, і відобрано наді'ю на
які-небудь посади урядничі. Відповідно до сих
постанов повинні школи середні так бути уряджені, щоби учаща ся молод'іж була добре підготовлена в язиц'і рускім. Смиренно підписані
заступники вірнопідданого народу руского в Га
личин! просятъ проте, щоби в. міністерство зволило науку руского язика в всі'х середних шко
лах східно! Галичини піднести до значеня пред
мета науки, всі'х обовязуючо'і*.
Роздивимо ся ширше у основі сего мемориялу.
Що тикае ся предмету самого, поставленого в мемориял! в форм! жаданя, проти его ми
голосу свого не підносимо. Уважаемо бо і ниньки заведене язика руского в східній части Га
личини в школах середних, яко предмету науки
всіх обовязуючоі, ділом доконечним і наглячим, коли теорию о спільности краю, виречену
30 послами, хочемо бачити осущену. I ниньки,
по евентуальному признаню нам прав наших че
рез сойм краевий, покаже ся потреба, у всі'х
школах східно! Галичини учити язик руский без
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згляду на народність, хоч в заміну за те і язик
польский мусить стати для всі'х обовязуючим
предметом науки.
Друга річ що-до насл'ідків, які мав повис
ший мемориял, що-до хісна, яким над'ілив він
Русь,. Які-ж були с’і наслТдки? Відповідь легка,
бо як давнійше так і тепер центральне прави
тельство полагодило діло з рутеньскими проводирами в той спосіб, що відправило Тх 3 порож
ними торбами. Кажемо, з порожними торбами,
бо молене і прошене, не оперте на словах: нам
належитъ ся, а на ласці, похоже дуже на про
шене прошаків, у боку котрих виситъ заедно тор
ба. На доказ всего служить факт, що по 1863.
році нема ні одного розпорядженя мін’істерияльного, котре би язик руский поставило на
ступени предмета науки обовязуючо'і, а сей факт
повтаряемо, міг би бути доказом достаточним,
що ми в раді державній' у централів а Іа Шмерлі'нг, н'ічого допрошувати ся не маемо.
Порівнаймо тепер домагане рутенцТв з домаганвм наших 30 послів. Що за ріжниця! Коли
тамті жадають введена язика руского лишенъ
яко предмету науки, — жадають наші поели:
) щоби у всіх школах народних публичних,
в місцевостях чисто або переважно руских,
язик руский був викладовим. (Уст. III.
Арт. III);
2) щоби в шкодах середних в східній Галичин'і були відкриті два відд'Гли в кождій клясі,
з котрих в однім учено би всі предмети в
язиці рускім (Уст. III. Арт. IX);
Причиики'

4
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щоби на університеті львівскім впроваджено на всі катедри язик руский (Уст. III.
Арт. XIX).
Що-до третого пункту, ми без кокетованя
з радою державною дійшли уже навіть до певних корисних результатів. Звертаемо увагу на
розпоряджене цісарске, оголошене в ѴѴіепег Хід.,
котре звучитъ: »6го цТс. і кор. апост. Величе
ство зволили постановленем рішити, щоби на
будуче цілковито усунені зістали всякі ограниченя, котрі стояли на перешкод'і відбуваню
викладів в язиках польскім і рускім на факуль
тетах: правничо-гюлітичнім і фільбльоГічнім ун'іверситету львівского — і що-до катедр на тих
факультетах мають на будуче бути покликувані
лишенъ такі кандидата, котрі цілковито суть
спосібні до викладаня в однім з язиків кра6ВИХ«.
Можна сказати, що се в. розпоряджене е
першим овочем политики інавгурованоТ віцемарш.
Лаврівским і 30 послами, а не помилимо ся, коли
виразимо надію, що сойм краевий, в котрого ру
ках спочивае доля шкіл середних, піде на будучій уже каденциі в слі'д за волею цісарскою і
ввнде руский язик так само в школах серед
них, як се стало ся на університеті львівскім.
О скілько довідуемо ся, то вид’іл краевий
виготовив вже кодифікований внесок 30 наших
послів, і предложить его соймови в серпню. Ко
ли, дасть Бог, білыпість соймова, вирозумівши
ситуацию політично-народну в Галичиш, згодить
ся на внесене 30 послів наших, тоді ми із на-

3)
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ШОЮ политикою щирого примирена і вирозуміня
станули у мети, і почне ся у нас час орГанізациі і скріпленя народного в користь краю і ц'ілоі Австриі. Іоді в однім роц'і розтають махінаЦиі наших москвичів в Галичин!, як тане віск
перед лицем огня, і они в одній хвилі будутъ
позбавлені поля, на котрім удавало ся Тм до сеі
пори засівати зерно ііанмосквітизма.
Не таімо перед собою, що посеред більшости соймовоі найдутъ ся ще такі незрячі люди
фантасти, котрі, туряючи о можливости спольщеня Руси ай иШшнш, будутъ проти признана
Русинам прав іх народних. Однакож, нехай ті па
нове тямлять, що москвітизм, який у нас по
встав, зродив ся лишенъ через іх дивний безпідставний антаГонізм до всего руского.
Геііер перейдемо до оціненя рутеньскоі
«ОепквсЬгіЙ іи Веігей йег Тйеііипд Оаіігіепз*.
Общника п. Шмерлінга: Оіе роіірзсііе ТііеіІшщ Оаіігіепв ѵѵігй йен ЕнЛепеп аіз еіпе геИе
РгисЫ ш йеп Зсіюозз іаііеп — не сповнила ся,
хотяй »заступники< вижидали е'і через повні
три юга,, від 1861—1863. року. 3 другоі сторони
аж в 1863. рощ стямили ся ті панове, що іх політика опозицийна в соймі а ргіогі і накладане
в централістами віденьскими в раді державрій
аЬ ІПѴІ8І8 в безхосенною, навіть шкідливою для

розвою народности рускоі. Зувиді’ли они даль
ше, що всі меморияли і довірочні письма, яки
ми в остатних роках, мож сказати, засипувано
міністерство, не були увінчані ні найменшим
*
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успіхом, і пересьвідчили ся, що п. Шмерл'інГ ста
тутом краевим з 26. лютого 1861. р., мимо вся
кого »ѴѴоЫ\ѵо11еп«, судьбу Руси Галицкоі зло
жив в руки більшости соймовоі, та що для осягненя сво'іх намірів треба взяти ся за иныпі, як
казано, радикальні средства.
3 кінцем 1863. р. наступав проте зворот в
політиці »рутеньскій«. Віи датув ся від 13. жовтня, від поданя пропамятного письма до міністерства, жадаючого под’ілу Галичини.
Що наш погляд на річ вірний, доказують
вс! уступи сего пропамятного письма. Наведем»
тілько деякі важнійші.
I так на стор. 7 і 8 сто’іть сказано:
»Від введеня в жите статута краевого з 26.
лют. 1861. побачив нарід руский в сім відміннім порядку річий нове, превелике небезпеченьство як для прав народности, так і для добра
краю і інтересів всея держави, позаяк успіванв
сих прав і других краввих законів і заведенъ
зроблено залежним від конституцийного факто
ра, котрого тревала білыпість заедно заявля
ла ся неупрошеним противником руского народу,
і жизнені інтереси Русинів завсігди трівожила.
В волітичнім згляд! побачили себе Русин и
наново зілляні з польскою народностию і зувиді'ли перевіс конституцийного впливу тревало в
руках то! верстви народу в Галичин!, котра ан!
в загальним добром краю, ан! з інтересами дер
жави н'іколи щиро не думала.
Задля того зазивано поспішно зараз по
оповіщеню ново! конституци! з вс'іх сторін Га-
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личини руских послів в соимі і рад! державній,
щоби серіозно придивили св положеню краю і
поробили правні кроки для усуненя небезпеченьства, котре через сполучене Русинів з Поляками
в однім спільнім соимі жизнен! інтереси руского народу трівожить.
Заступники руского народу вирозуміли основність тих обав. Однакож з погпанованя, яке Ма
ли перед законами, не хот'іли піднести завчасно
свій голос. Они вірили ще в можливість успігпного розвою ново! інституциі краевоі, і ждали
терпеливо на результата спільних нарад. Але
досьвідченя, котрі в протягу майже чотирох літ
при великій витревалости зробили, відтак наглячі краев! справи, котрих рішеня справедли
вого від галицкого сойму в такий спосіб зложеного годі споді'вати ся, і котрі з другоі сторони
без вспівуділу сего фактора не можуть бути полагоджені, вложили на соймових у Львов! пробуваючих послів обовязок, вволити волю все
стороннему наглому жаданю.
Заступники просить проте в імени народу
руского: »щоби в. ц. к. мін'істерство зволило у
просити корону о найвисше мн'іне в сім згляд'і
і по отриманю найв. уповажненя предложило на
сл’ідуючій каденцйі ради державно'! нагляче внесене тако'! основи:
Щоби теперіпіпий корунний край Галичини,
з узглядненем-народностей польско! і руско'і, под'ілити на дві зовс'ім відрубні провінци'і, 1 щоби
внесено теперішний, обі части обовязуючий, ста
тут краевий.
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Таким побитом осущево би не іно найгорячійше бажане майже тримілюновоі на
родности, але привернено би краеви супокій і по
рядок...«
Ми не будемо розбирати питане, чи под'іл
Галичини після народностий міг принести Руси
нам які-то користи на будуче. Питане се було
дуже широко розбиране в »Основі«, іменно в дописях з Шельпак. Укажемо лишенъ на факта:
1) що нарід руский вже в 1861. р. зазивав
послів сво’іх на сойм галицкий, щоби они запротестували проти статута і ординаци'і виборчо'і, даних паном ШмерлшТом;
2) що ті-ж поели з якогось пошанованя перед
законами не піднесли зараз в с'ім згляді
голосу свого, і
3) що лишенъ у Львові иробуваючі рускі по
ели згодили ся на вислане мемориалу дотичво под’ілу Галичини.
Факта с'і маютъ на стілько вартости, що
пояснюють нам, о скілько поели рускі слухали
голосу всенародного, коли фактично нарід го
лос свій в сім діл’і підносив. Они служатъ навіть за доказ, що заступники не конче ішли за
прилюдною гадкою, а білыпе вели политику вільноі руки. Політика ся кульміновала в тім, що
старано ся позаконституцийною дорогою одержувати якіеь концеси'і, іменно в дороз'і адміністративній. Доперва, коли з одно! сторони пересьвідчено ся о неприхильности п. ШмерлТЩа
для справи рускоТ, а з друго'і сторони більшіеть
соймова нольска ухвалами своіми стала загро-
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жувати розвоеви рускости в Галичин’і, доперва
тоді дюдумано о ужитю других середків, більше
радикальнейших, о под’ілі Галичины. Ц’ікавим е
також обставина, що поели наші руководили ся
якимсь пошанованем перед законами, і що ли
шенъ у Львові пробуваючі рішили ся, жадати
под'ілу Галичини. Ми думаемо, що не з пошанованя для законів, а з іюшанованя для п. ШмерлінГа «заступники* наші вступили і на поле
конституцийне, і заразом на поле інтриги в рад'і
державній. Загнавши ся межи Сциллю і Хариб
ду, аж тоді стямили ся, що не мож на двох візках іздити, що або треба в соймі домагати ся
признаня прав народови рускому, або жадати
под’ілу законодатно'і власти. Домагати ся в соймі
— видало ся ім трудным, неможливим ділом; з
под’ілу над’іяли ся спасеня.
Огляньмо ся тепер ще на факты, котрі товаришили ц’ілому д’ілу, а дізнавмо ся, чи можливим було осущенб жадань наших заступників ?
Перед вс'ім треба нам спитати ся, хто був
компетентный рішити под’іл Галичини? Поділ
сей позаяк дотикав інтересів все'і державы, не
міг наступити без найвисшого постановлена і
входив на підставі §. 11. державно! конституциі
в обсяг діяльности і прерогативы ради держав
но!. 3 друго’і стороны, на підставі заприсягненоі
короною конституциі, не мож було приступити
до зміни статута краевого без призволеня сой
му львівского. Від трох факторів було проте залежне доконане под’ілу і могло лишенъ насту
пити або в дороз’і октройованя ново! конституций,
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або за спільною згодою всіх трех сторін. Октройованя конституцій годТ було сподТвати ся; за
ступники числили на прихильність ради держа
вно'!, тілько шкода, що три л'іта тяжких досьвідів не виставали для них, щоб прийти до переконаня, що ані корона не зломить присяги на
грудневу конституцию з 1860. року, ані рада
державна не схоче знищити вигідну для себе
кість антаі'оні'зма в соймі галицкім, поставивши
Русинів побіч Поляків; ані більшість соймова не
згодить ся на зміну того статута, котрим п.
ШмерлінГ обезпечив Ій тревалу перевагу.
Факти проте, що товаришили мемориялови
»заступників«, говорили виразно проти посгупованю тих-же, а будучність недалека показала, що
ані корона, ані рада державна, ані сойм о под'іл'і Галичини не думали.
Ве тогішя пііііі пізі Ьепе: тож і не будемо докорювати антепренерам рутеньскоі політики, чому они вже тоді не завернули на дорогу
30 послів руских. Згадували ми навіть в попередних статях, що п. Шмерліні' доберав вся
ких хитрощий, щоб йно удержати Русинів при
полііиці сл'іпого антаі'оні'зма в соймі краевім,
будучи в засад! противний всякому розширеню
автономіі поодиноких корунних кра'ів. Додаймо.
до того, що всі ті кроки були чинені в час!, ко
ли йно-що жите конституцийне зачало перехо
дити в тіло і кров австрийских горожан, а
більша часть вини впаде на саме-ж центральне
правительство.
Вже давнійше сказали ми, що ані рада дер-
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жавна, ані сойм краевый про подТл Галичины ніколи навіть погадати нѳ хот’іли, отже, що і БепкзсЪгій з 1863. р. не помогла нічого. Як 3. жовтня 1850. р. навнесене міністерства (7. вер. 1850.)
рішила корона зілляти княжества Галичины і Володимириі з в. кн. Краківским в одно політичне т'іло, так і лишило ся на будуче. Не міпіала діла і
ся обставина, що по знесешо конституцій з 1848.
р. поділено Галичину на дві адміністративні ча
сти; бо се найвисше постановлене було розпоряджѳнем міністерства для внутрішних справ
з 26. цьвітня 1860. до ч. 1166 знову знесене,
щоби, як казано, зменшити видатки державні.
До повисшого мусимо ще додати сл'ідуючий факт, іменно, що корона, посідаючи на
підставі відступпоі грамоты з 18. вересня 1772.
р. від короля Станислава Августа, право до так
звано! східно'і части Галичины (княжеств Галиц
кого і Володимирского), не мае другого-якого
титулу до посіданя великого княжества Краківского враз з воеводствами Осьвінцімом і Зато
ром, через що на под'іл Галичини н’іколи не мо
гла пристати.
Мимо того рутенці наті не втратили ще
над!! на осягненя сво'іх намірів.
По 1864. році стрічаемо ся знову з новым
мемориялом застунників, допрошуючим ся поділу 1 аличини. Наведемо деякі важніиші усту
пи з сего мемориялу.
«Коли Ваше Величество* — пишуть они —
»зволили, давши конституцию, зібрати народи
в Австриі до спільноі ради, наміряли В. В. упо-
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рядкувати річ так, щоби жаданя і інтереси все!
держави і поодиноких коровник кра’ів були за
ступлен! і обезпечені. бдність держави і нерозривна приналежиість вс’іх коронных кра’ів мала
представити ся в рад! державній, і там після
засади рівноуправненя заступленою бути через
відповідне число послів всіх народностий.
Історичні і народи! питоменности поодино
ких кра'ів винні були визначити ся в соймах,
де і подрібні і іидивідуальні потреби вузшо’і
вітчини мали були заступлені. Через справедли
во под’ілене числа послів на сойм і до вид'ілу
краевого після значеня поодиноких і'руп інтересів, можна було дійти до полагодженя всіх інтересів краю. В такий спосіб скріпляли ся би
моральні і материяльні силы вс'іх народностий
австрийско! держави, а в рад! державній були
би скуплен! в одну ц’ілість.
Ті правлячі засади і ці'ли бачимо виражені
у вс'іх найвисших постановленях; конституция
і статуты краев! винні були ввести ’іх в жите,
а ми бачимо навіть, що в других коронных кра
ях они, о скілько можна, були узгляднені.
Інакше спод’іяло ся в Галичин!. Тут бачи
мо, що два історично і народно не одпакові
кра!, іменно руске королі'ство Галичини і Володимири! і польска часть Мало! Полыці з Осьвінц’імом і Затором, заселен! двома ріжними від
себе народами, жившими з собою ще перед ревіндикациею Галичини в р'елі'гійній і народній
борбі, стали получен! в один край коронный»
а !х заступники зілляні в один сойм.
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Руске народонаселене в Галичин! сягае чи
слом лад
міл. душ і займае в одноцТльній
мае! східну часть Галичини, почавши від Вислока; Поляки заселяютъ західну. Отся східна
часть становила давнійше самостійне руске королівство, котре перебуло під управою дому
Рурикового і Володомира навіть дуже сьвітлі
епохи. Нещасливі под!!, а найбільшѳ нищачі на
пади татарскі, принесли однакож з собою, що
в XIV віці руске королшетво під покривкою
права дідицтва стало прилучене до корони польско'і, від котрого часу аж до поділу при н!м і зіставало.
Через ті віки взяв польский елемент з сво
ею мовою перевагу по руских міетах, руска
шляхта спольщила ся, тілько с’ільский люд
остав вірний своій народности. Руский язик і
звичай утекли під соломяні стріхи. Дорога до мо
рального і материального розвою була для Русинів перегороджена, !х спосібности і скарби земл! спали сном під неприязними обставинами«..
»Заступники« наводятъ дальше поодинокі
уступи з мемориялу з 13. жовтня 1864. р.
(ВепквсЬгіІі), а відтак, похваливши правитель
ство австрийске за гуманні надані права Руси
нам по прилученіе Галичини до Австриі, за піднесене стану духовнрго і тогож биту материаль
ного та за знесене паныцини, переходятъ до огляъ
ДУ подій в 1848. -роц!.
»Не хочеіио ми — сказано відтак — старшувати над другими народностями, ан! зупиняти яким-небудь способом розвій іх культурний,

во
але жадаемо також, щоби і нам Русинам була
дана свобода, розвивати ся без перепой на підставах народних, так, як се після рівноуправненя, виречеиого короною, належало би*.
Відтак повтаряеть ся в момориялі дословно
уступ з ВепквсЬгііі, в котрім жалуютъ ся «за
ступники* на статут краевий з 26. лют. 1861. р.,
а котрого основу ми вже гюпередно подали.
«Видячи таке... просятъ Русичи о бваранцию свого народного роз вою і опіки про ги забаганок супремацийних сус'ідного польского на
роду. Як в Европі доконечне 6 утримане рівповаги межи поодинокими державами, подібно
і в Галичин'і треба такий лад завести, котрим
був би обезпечений духовий і фізичний розвій
народу руского*.
Дальше покликують ся «заступники* на
мемориял свій з 13. жовтня 1864. року, в ко
трім просили о поді’л Галичини, але факти, які
зайшли на 5-місячній третій каденци’і соймовій
і тамже ухвалені закони, котрим корона дала
навіть санкцию свою; наступивші відтак адміністративні постановлена і офіцияльне осьвідчене ц. к. правительственного комісаря в соймі:
іцо теперішне ц. к. правительство, хотяй прихилъне рівноуправненю, полагодженв всіх на тім
принципі основуючих ся питанъ, здав на сойлг*
— се оеьвідченб пересьвідчило нас достаточно,
що нас віддано на ласку і неласку польскоі
білыпости соймовоі, і що ми від ц. к. прави
тельства в'ічого сподівати ся не можемо, а про-
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те лишенъ у Вашого Величества охорони задля
себе домовляти ся мусимо«.
Боданий висше мемориал, не ріжнить ся
Що-до основи від висказано! проГрами в так
званій »Оепк8СІігііи, бо домагаеть ся опять поДілу Галичини. Ріжниця лежитъ в тім, що сей
мемориал був спонуканий заявою правитель
ственного комісаря, що вйразно і докладно ска
зав, що правительство, хотай прихильне(?) рівноуправненю, здав полагодженв вс'іх на с!м
принцип! основуючих ся питанъ на сойм краевий. Справа руска мала бути проте після сего
висказаня полагоджена в дорозі конституцийній,
ег^о через білъшістъ соймову.
Мимо того надіяли ся »заступники« рутеньскі получшеня дол! від корони, і удавали
ся до не! з прошенем о под'іл Галичини.
Сьвіт зве звичайно тих людий добрими по
лзиками, що основують своі бажаня на реальнім або фактичнім стан! річий. Люди, що не
узглядняють сего фактичного стану, звуть ся
фантастами, бо нідставою политики Іх суть видумані бажаня. Таким іменем мусимо охрестити
і наших »заступників«, бо в політиц! своій по
минали они дані преміей, а через те і приходили
до зовсім відмінних заключенъ. Тож не дивниця,
що і мемориал з 1865. р. був без всякого пози
тивного добутку. Не помогли навіть найсердечніиші запорученя, що нарід руский е і буде льояльним і вірним. Міпістерство Гр. Белькредого
перейшло над вс!м до порядку дневного.
Коли що, то таке поступоване центрально-
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го правительства повинно було пересьвідчити
наших »рутенців« о непрактичности іх політики,
і піддати ім гадку, котру зреал'ізувало 30 послів
в 1869. роц'і. Однакож «рутенц’і» обібрали другу
дорогу. Тодішний орГан Русинів »Слово* осьвідчило небавом потому, що політика дотогочасова
була лишенъ облудою, і що народ руский на
дальше не позістане вірним і льояльним наро
дом рутеньским, а буде глядати спасеня свого
в обединеню з народом московским.
Сею заявою думано затрівожити прави
тельство центральне і зневолити до яких-таких
уступок в користь народности рускоі. Що »за
ступники* перечислили ся в сво'ій політиці, се
доказали грядучі часи. Правительство не ли
шенъ не злякало ся такоі заяви, але мало від
сего часу правку підставу, забути зовсім про
полагоджене справи рускоі в Галичині, а дбаючи о существоване держави, могло еі сьміло
осудити яко небезпечну для АвстриІ і в сл'ід
за сим здати Русинів на ласку і неласку про
тивно! такій заяві більшости соймово'і.
Так і стало ся. Рік 1866. становить кризу
в споді'ванім розвою народности рускоі. Заявленб «Слова* в 59. ч. привело е'і з собою. Чого не
змогли закулісові інтриі'и неприхильного для
справи' рускоі сторонництва польского, те доко
нало «Слово* своею всім звісною заявою, що
Галицкі Русини все одно, що московский нарід.
Істория не буде могла кого другого виноватити за убите справи рускоі яко такоі, як
Лисикевича, котрий в небитности Б. Дідицко-
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го списав артикул в »Слові« о тожсамости на
роду напіого з народом московским.
Пан Лисикевич одним помахом пера зни- ■
Щив красіпу судьбу народа руского в Галичині,
а знищивіпи бі, переніе ся за кордон. Нам ви
даетъ ся навіть, що він, маючи на думц’і позискати розголос імѳни свого в Росиі, лигпепь
для того розголосу і випливаючих звідси користий списав згадану ніеештницю, котра однакож привела з собою анатему правительства
на весь нарід руский без ріжниц’і.
Центральне правительство, котрому служив
ревно покійникЛитвинович в рад’і державній, зістало сим заявленем цілковито розрііпене за
свою неприхильніеть для справи руско’і. Москов
ский елемент піддержувати, не опочивало в его
інтерес'і, і оно було раде-радесеньке, що Русини
самі розрішили его від обовязку, дбати о нарід
руский в Галичин’і.
На с'ім міеци наложить розібрати ще ширше, причину від чого і через що взяла ся у
нас ідея панруссизма, до котроі »Слово* в 59. ч.
признало ся ?
Ідея панруссизма некой че нова. 6'1 підніе
покійник I. Коляр в своі’й >81аѵа сісега* (1827),
а піддержав уміетно П. Шафарик. В »Основі«,
в огляді росийскоі гіраси в 1869. був поданий
дальший розвій се’і іде'і, іменно через письма
Соловева і орган Каткова. Додаймо до того, що
Чехи, притиснені правительством, піднесли е’і
наново, що в 1866. р. загалом славяньский елвмент почув в собі славяньскість, а добиваючи
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ся своіх прав ужив сего панруссизма за пу
гало на правительство, — то і не дивниця, що
»Слово« в сво’ій вітрІісііаЬе роііііса чіпило ся сеі
іде’і як пяний плота.
Однакож велика, дуже велика ріжниця за
ходить межи тим, як »Слово* з’ужило ідею сю
за оруже проти Поляків і правительства, а як
з’ужили 61 другі славяньскі народи в АвстриІ
Потягн'імо лишенъ паралвлю межи политиками
ческими а нашими, а спізнавмо все ді’ло ясно.
Патріота ческі, як РіГер і Паляцкий, за
явили вправді прилюдно і сьміло симпати'і своі
і народу ческого до РосиТ, іздили на виставу
до Москви, і захвалювали науку язика москов
ского сво'ім землякам, однакож при всему то
му не відступили від проГрами народньо’і, паказуючоі розвивати і дальше язик і л'ітературу
ческу, і сказали мимо всего: »ми Чехи*; наші-ж псевдополітики, неначе блуднівівц'і, видячи
подібну прояву у сусідів, пішли, не вирозумівши
ді'ла, на ослі'п за ними, і почали ісповідувати
ідею славяньску в той спосіб, що прихиливши
ся до неі, опустили зовс'ім руки, покинули плеканв свого рідного язика, засн'ітили через те
всі рускі інституци'і, думаючи, що від ярма
лядського, як мовляли, спасе іх якийсь Деиз
ех шасЬіпа.
Взавмність слявяньску і значенв то'і-ж зли-

ли они з ідеею Бипародовлепн пароду руского

і адитя его з народом московским. Від сего ча
су і взялась у нас славна байдужність для рід-

нього слова, а труди лі’тературні носять на собі

6Б

характер сумішки якоісь з язика руского і мо
сковского. Так як про уніята кажуть звичайно,
що він аи'і від Царгороду не утТк, ан'і до Риму
не добіг, так можна і про наших москвичів ска
зати, що они чисті байстрюки московскі. 3 ’іх
сумішки язиково'і сьмііоть ся як найсердечн'ійше всі московскі дневники, і уважають еі епіГоном язика, уживаного ще в ХѴТІІ віку ака
деміею ки'івскою. Коли недавно заявило »Слово*
не знаемо по якій льогіці, що язик московский,
наколи хоче стати ся язиком зрозумілим для
всі’х Славян, мусить приняти в себе елементи
язикові всіх других славяньских народів, то
Катков подяковав »Слову« наперед за таку
»плоху« працю і застеріг ся в »Моск. Вѣдомостях« проти такого Испорченія* московского
язика.
Д'ійсно, наші псевдопол'ітики рутеньскі не
вирозуміли іде’і славяньскоі так, як е'і поняли
Чехи або полудневі Славяне, не ужили е'і яко
пугала проти правительства, а втягнули в проі'раму народню. 3 того і виродив ся індеферентизм до свого, а профама, не маючи розумно'і
шдстави, заголомшила вправд'і декому рідонький
мозок, але ниньки сплила в рускій части Галичини на верх, мов те сьмітя на чистій вод'і.
Спорадичні недобитки панруссизма вірять ще
вправді і ниньки, що ідея ними пос'іяна розро-
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СЯ в 1’аличин‘і хоть крихточку ширше, вірув еі могучество, алож тим недобиткам му-
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Ото певно знаютъ они добре о тім, що
Полыца давна вірила в можливість сполыценя
народу руского в такий самий спосіб, явим і'м
забагаеть ся змосковщити Русь. До того Поль
ша могла уживати до достиженя ц'іли свое!
і зелізних способів, бо докопувала подібне ді'ло
не в гуманнім XIX віці, а давшйше. Мимо того
по 400 л'ітах народ рускийостав ся вірним сво'ій
народности. Щож подумати тепер о іде’і змосковщеня Руси ? I віки не по тому, і нарід руский почув ся красше в сво'іх силах, як бувало
в давнійших часах. Штуками, силою фізичною
д'іла такого не переведеш, а експерименти покінчать ея на експериментах.
Не в смак буде се вправдТ нашим фанта
стам, але правда для незрячого все таки останеть ея терпкою.
Коли рускі полки били ся хоробро на полях
під Садовою, вислали »заступники» в імени Русинів львівских адрес до корови, запоручаючи
прихильність і вірніеть цілрго народу руского.
Подаемо лишенъ що-важнійші уступи. »І ми« —
пишутъ заступники — яіідносимо наш голос в
хорі вірних пародіи і висказуемо сим прилюдно,
шо весь час, в котрім зістаемо під скиптром
австрийским, переповнений з одно! сторони доказами великодушно! прихильности і ласки ав
стрийских самодержців, з друго! сторони обявами вірноі і необмеженоі преданости народу ру
ского, і що ніяка зміна в дол! Австриі не гідна
знищити нашу прадідну вірніеть. В сотц'і бо’ів
обявили Русини свою прихильність до все! дер-
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жави австрийско'і і пролили за свого монарха
богато крови... I тепер, коли іде о охорону тро
ну і удержаня цТлости монархі'і проти ворогів
і оборону добре набутих прав, ми Русини поспішимо охочо туди... Сго Величество зволять на
значити Русинам там місце до ді’ланя, де по
треба наибілыпого пожертвована і де грозятъ
найбільші небезвеченьства«.
Ми пересьвідчеві, що корона н'іколи не похибовала ся о вірности народу руского взагалі.
Ставляно навіть нераз сю вірність яко взорець
віррости для других народів австрийских, тілько
шкода, що піднесли е'і під той час люди, котрі
інощо зсол’ідаризовали ся з проРрамою «Словак
в 59. ч., проРрамою о тожсамости народу руско
го з московским. Така бо солидаризация виключила сіе Гасіо вірну і необмежену преданість
тих людей для корони. Не дивниця проте, що
адрес не мав ніяких насл'ідків в користь народу
наш ого.
Але ідім дальше в нашім огляді політики
»рутеньскоі«.
В р. 1867. подибуемо новий мемориал в.
рускій справі. Мемориал сей адресований до Рр.
Бейста, яко міністра дому ц’ісарского і для справ
заграничних, і був ему вручений 29. лютого. Сам
мемориал датовавий з 17. лютого 1867 р.
Заким однакож подамо основу его, муси^о
примітити, що вже не »заступники« суть авто
рами его, а самий крилошанин тодішний М. Куземский, бо і самий на пТм підписав ся. 3 обно
ви мемориалу не можна навіть заключити, що
*
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кр. Куземский мав яке-небудь повномоче від
»заступників«, а тим менше від народу руского
взагалі, або від его конституцийних представи
телю — послів руоких. Коли давніиші забіги
»заступників< о поділ Галичини можна було на
звати политикою вільноі руки, се значить не заснованою на якім-небудь мандат! зі сторони наР°ДУ> то політика кр. Куземского заслугуе на те
імя як найбільше.
Подаемо мемориял в дословнім переклад!:
>Ваша Ексцеленціе! Коли в 1861. р. з’являли ся трівожні прояви на овид! політичні м
осьмілив ся я Его Ексцеленци!, тод'ішному дер
жавному міні’строви, риц. ШмерлшГови, вручити
пропамятне письмо, поясняюче тукраеві відносини. Слідуючі под!! в л. 1863. і 1864. оправдали
аж надто мо! обави. Подібні прояви опять з’являють ся — дав би Господь, щоб я був Іаівнз
ѵаіез!
Ваша Ексцеленция зволять ласкаво вибачити мен!, що я непокликаний, а лишень спонукании іскренною любовю до мое! вітчини, як
І ідучи за поривом совісти, осьміляю ся ввер
нути увагу Вашо! Ексцеленци! на теперішні тукраеві відносини і просити при новім перестрою
АвстриІ, котрий наступити мае, взяти руский
нарід в Галичин! в високу свою опіку, щоби не
подавив его в власній вітчині ворожий ему елемент, і щоб краеві власти в межинародній борбі
межи Русинами і Поляками не поставили ся по
сторон! Поляків, іх заласи на старшоване уря-

69

дово не піддержували, і через те Русинів не винародовляли.
Дуже ободрили вас слова міністерского
письма з И. лютого 1867. р., котрими заявлено,
що »правительство піде на новій дорозі безсторонно, що не буде одних вивисшати, других понижати в якім-будь згляд'і. Коби сі радісні сло
ва примінено і до Русинів! Бог да благословить
добротворним замірам Вашо'і Ексцелвнциі, щоби
тяжко іспитана Австрия змужн'іла і скріпила.ся
у добро всіх народностей, які згромадило Провид'іне під крила двоголового вірла. Вводить Ва
ша Ексцелбвция приймити запорученв глибокого
поважаня, з котрим остав ся Вашій Ексцелвнцйі
прихильний слуга М. Куземский. У Львові 17.
лютого 1867. р.«
Відтак слТдув властивий мемориял, пропи
саний вверху: «Коротке представлене теперішного положена Русинів в Галичин!*, котрий подаемо низше.
Якже представляв мемориял кр. Куземского положена Руси Галицкоі, котроі »заступники*
з звісним 59. ч. «Слова* стали «відступниками« народу руского?
Ото там стоіть сказано:
«Нещасні обставини (гесіе убожаний рутенцями п. Шмерліні'. — Прим, авт.) привели до
того, що Русини в Галичиш, в сво'Ій питомій
вітчиві стали пригноблені польскою супремацивю, від краевого правительства гюкривджені, і
не мають в теперішній хвилі, коли перестровнв
Австри! звершав ся, н'і одного заступника в ви-
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сокій рад'! корони. Вік ці'лий минае, як Галичи
на прийшла під пановане Австриі. В сі’м час! бу
ли хвилі, в котрих можна було характери обох
краевых народностей спізнати. Коли Поляки від
часу ревіндикаци'і Галичини заедно зіставали в
опозици’і до австрийского правительства, бо навіть до кервавого бою ставали, як то в 1846,
1848, підчас острілюваня Львова і Кракова і в
повстапю в 1863. і 1864. роках, не сколибали ся
Русини в своій вірности до вис. привлячого до
му н'і на хвильку, а в трівожливім 1848. р. за
служили собі навіть на почесне імя «вірних Тирольчиків на всход!».
Тут наступав вичислене, кілько е Русинів,
кілько Поляків в Галичині.
»Мимо того, правительство вибрало зовсім
противну дорогу. Оно узгляднило білыпе Поляків, котрі ему білыпе клопотів справили, і догоджувало ’ім у всему всякими можливими спосо
бами; Русинів же не іно выпустило з свое’! опіки, але через октройовапе польской білыности
соймовоі запродало польскій бут'і. Від богато лі'т
бороли ся Русини о свое істноване, а колишне
польске правительство не було в сил! здавити
іх народність; тепер же, під справедливим в кінци (де льоі'іка? прим, авт.) правительством ав
стрийским і его свобідних інституциях, стоять
вже на кравці цілковитого знищеня(?). Не мож
допустити, щоби діисно в. правительство наміряло таке знищене, а лиінень можна догадувати ся, що дотенері пне поступоване австрийского
правительства з Русинами лиінень в односто-
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роннім погляд'і на тукраеві відносини мае свою
причину. Бо у всякій критичній хвилі знаходило
в. правительство в Галичин! в народ! рускім і
ц!с. урядниках найкріпшу підпорѵ (до межинародного антаі'онізму прим, авт.); тепер же видае
ея, мов би ц. правительство се! підпори більше
не потребувало, позаяк система, котру оно за
свою приймило, очивидно до того прямуе, щоби
ту підіюру повалити. Найновійше пенсіоноване
вірних, вис. правительству прихильних урядників,
вплинуло на добромислячих тукраевц'ів дуже некорисно, позаяк через те другі наполохали ся або
завернули на иныпі дороги.
Руский нарід октройованою і вис.правитель^
ством пещеною білыпостию соймовою закований на руках і ногах і введений на край знищеня. Русини д'ійсно не можуть вирозуміти, чим
собі на таке несправедливо обходжене заслужи
ли (може через теорию о тожсамости народу
руского з московским? прим, авт.); може се ка
ра за дотеперішню вірність і льояльність? Мабуть ц. правительство в Відни дуже слабенько
знае про наші тукраеві відносини? Тай звідки
може оно красіпе інформувати ся? Теперішне
краеве правительство е Русинам зовс'ім неприхильне, а сво'іх заступників они в центральном
правительств) не мають. За те Поляки поняли
весь вплив на правлене тукравве, а іх численні
репрезентанта тиснуть ся гёть високо аЖ у
найвисіпі сфери. Всякі підозріваня кидають они
на руский нарід, а хоч такі підозріваня не суть
лові, то прецінь осягнули вкінци свою ціль, бо
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^иНа саѵаі Іарісіет поп ѵі зесі ваере сайепдо
тим більше, позаяк услухано тих підшептів а
ніхто не старая ся придивити ся ім з близька
або бодай обвинении казати оправдати ся.
Поди в остатній минувшій каденциі соймоВ1И 1 вороже Русинам прямоване краевого пра
вительства, зневолило руских послів при КІНЦИ
соимових засідань внести до корони жалобне
письмо і просити о поміч.
Тимчаеом заряджено нові вибори до сой
му. При виборах приходить звичайно до борбиодначе в других краях борють ся противні сторонництва, у нас же стають супроти себе на
родности, а виборова борба сходить на народню.
ЬіД віків навикли Русини спорити з Поляками
за своі права. I при теперішних виборах були
приготовлен! на таку борбу, і були би побідили
бо по іх сторон! було право і справедливість.
Одначе при найновійшій борбі підняв ся проти
іх нечаянно ще один ворог, котрий через те був
небезпечнійший, що мав в своіх руках і силу.
ИМ новим, сильним заразом ворогом руского
народу були без виімки цісарскі урядники.
Ці'сарскі урядники обовязані наглядати
сповненя прав, і винні недопускати, щоби комунебудь в краю кривда діяла ся. Так бувало давніише в Галичин!, а через те виробили ся ме
жи тукраевим населенем і ціс. урядниками дуже прихильш взаемини, котрі були тим сильнійшими, позаяк до скріпленя Іх 3 одно! сторони
справедливість, з другоі необмежене довіре допомагали.
1 14
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Майже від віка одного старала ся відсередня сила знищити в краю ті взаемини, але завсігди подармо; бо руска часть воселеня глядала і находила опіку проти всяких обид у ц. урядників, а через те в довірю своім не могла
ніколи ослабити ся.
Але пригоди при наиновійших виборах до
сойму принесли з собою річи, котрих нарід руский ніколи не сіюдівав ся, а исправности, яких
ц. урядники допускали ся, і вороже поступоване проти руского духовеньства, знищили давнійші приязні відносини, а намість данного необмеженого довіря розповсюднила ся недовірчивість і огірчене.
Цісарскі урядники широкими інструкциями,
як самі казали, паділені, переганяли ся в своій ревности, шоби при виборах пересадити кан
дидате польских, тим більше. що маюча в дусі
польскій наступити нова организация підострювала іх до безглядно'і діяльности в користь сторонництва польского. Від результатів виборів
залежало навіть, чи вийдуть на висші посади
чи втратять хліб свій.
Коби сьвіт ніколи не дізнав ся, яких способів уживали ц. урядники в Галичині, щоби
пересадити кандидат!, до сойму, поставлених
польским комитетом, кандидатів ворожих Руси
нам.
Неправне і гесправедливе поступоване при
виборі виборців, нароіпне і старание укриване в
тайн’і сего акту перед руским духовеньством,.
виразне і дуже вороже поступоване проти то-
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го-ж духовеиьства при виборах на іюслів, тероризм всякого роду, навіть замиканя без всяко!
правно'і підстави поодиноких виборців, щоби не
допускати іх до голосованя — се слабенькі зариси тих подій, котрі товаришили кождому виборови з і'руп Громадских в східній части Гали
чи ни.
Мной протести проти кождого такого вибору, наколи польска білыпість соймова схоче
подати іх до вселюдно! ведомости, відкриють
бодай по части ті великі безправности і иныпі
недостатки, в які Галичина ниньки богата.
Всі ті кривди перенесла би ще Галичина
без ропоту, бо надіе ся, що при змія! система
всякі такі безправности устануть, і ц. к. уряд
ники небавом також інакшою підуть дорогою;
але тим глибше і тревалыпе врие ся в память
с'ільского народу час тих безправностей, коли
сей нарід бачить, як і духовеньство его зі всіх
сторін о невірність для корони посуджують і на
него клевечуть. Печатаю плякати і пашквілі бувають офіцияльно розношені і руским громадам
через війтів при кождій нагод'і накидані. В тих
памфлетах представляно руских кандидатів на
сойм краевий москвичами і схізматиками, при
чім деякі урядники, що вели порядок при вибо
рах, так далеко забували ся, що перестерігали
або грозили навіть виборцям, щоб не виберали
під жадною вимінкою сьвящеників, бо Іх виберати не можна, понеже идутъ рука в руку з революцийним сторонництвом в Відни.
При такім склад! річий приходило очѳвид-
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но і до скандалів, котрі певно не утвердятъ по
кою і згоди, а лишенъ підкопують повагу духовеньства і урядників.
Колиж П0Д1І в отщо минувшій соймовій
каденциі зневолили руских послів занести до
в. престола жалобу проти насили білыпости соймовоі і сторонности краевого правительства,
щож доброго може сподТвати ся нарід руский
від законів тих, що видаетъ іх сойм, вийшовший
з таких виборів, при котрих д'іяли ся такі великі безправности, і в якім засѣдаютъ елементи,
за котрих неприхильніеть до народу руского тойже нарід добре знав?
У краевих властий ми проти надужить
польских охорони не подиблемо, бо ті очевидно
піддержують ще ту проти Русинів ворожу поли
тику. Русини стають вже думати, чи ие верну
ли ся часи панованя польского? Жалоби суть
подаремні і без наслТдків, бо іх розеуджують ті,
від котрих весь гнет походить. Внутрена сила
Русинів, котру до сих пор Поляки не могли по
бороти, лежитъ зломана, і Русинам не яло ся
вже н’ічого иньшого д'іяти, як ждати з повною
резиі'нациею, доки грізьну хмару, що наступила
над іх головами, не розжене подув Всевишнього.
Вже тепер ясно, як випадуть вибори з сой
му до ради державно! Півтретя-міліонний нарід,
руский не буде т'ам заступлений, а прец'інь тая
рада державна мае подати свій голос, як би Ав
стрию перестроі'ти треба?
Здае ся, Поляки окличуть себе також за-
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ступниками народу руского; чи се одначе вийде
на користь державі — се покаже будущина.
При вс’ім тім Русини ще не тратятъ надп,
що ц. правительство преці’нь раз схоче придивити ся близіпе справдешному станови річий, і не
призволить, щоби один з найвіршйших народів
счез без сл’іду в польскій ворожім елемент’і.
У Львові 17. лютого 1867*.
Подали ми мемориал крил. Куземского
в дословнім переклад!, бо вірно представляв він
вс! користп, до яких дійшли Русини через по
литику так звану рутевьску, политику операючу ся з одно! сторони на вічнім кланяню ся
міністерству і позакулі’совій інтризі, з друго’і
сторони на сл’іпім антаГон’ізмі в соймі краевім
проти яких-небудь внесенъ, не дотикаючих навіть справ народних, руских.
Користи ті, як сам мемориал каже, були
сл’ідуючі:
1. Центрально правительство не погадало
в 1861., т. е від друго’і ери конституцийно’і, ан!
разу о поліпшеню становища Русинів проти
білыпости соймовоі.
2. Центральне правительство узглядняло
заедно білыпе револьтуючу польску народність,
чим льояльну і вірну народність руску.
3. Центральне правительство хот'іло знищеня всякого впливу народу руского на розвій
конституцийного житя в Галичин!’, вяжучи рускому народови — як мемориял каже — руки
і ноги.
4. Центральне правительство передавало
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власть в краю виключно людям, неприхильним
народови рускому.
5. Центрально правительство слухало підшептів впливових людий польских проти народу
руского і вірило в усі підозріваня, які кидано
на духовеньство руске.
6. Центрально правительство не ввернуло
ані разу своеі уваги на голоси »заступників«,
обявлені в Вепкзсйгій-ах, мемориалах і ВезсЬѵѵегсІевсІітій-ах.
7. Центральне правительство не підносило
протесту проти агітаций при виборах до сойму
краевого, наміряючих ще білыпе відобрати Ру
синам вплив на жите конституцийне.
8. Центрально правительство не потягало
до відвічальности тих урядників, котрі при ви
борах допускали ся неправних надужить в некористь народу руского.
9. Центральне правительство довело до
того, що Русини, яко триміл'іоновий нарід, не
Мали ані одного заступника свого в рад'і дер
жавши.
Ми з свое'і сторони додамо ще до тих користий, що:
1- Центральне правительство не дало ні
одного розпоряджеця, котре би трівало причи
нило ся до розвою язика руского в школах, су
дах і урядах.
2. Що всі концесиі в користь народу рус
кого заключали ся:
а) в призволеню льотериі (не війшовшоі ще
в жите) для інституциі »Дому народного*;
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в відстувлевюправа накладу книжек шкільних народних Інститутови Ставропигійскому;
в) в посупеню деяких людий на висші ста
новища при урядах і судах;
г) в вибудованю капітульного дому для кри
лоса львівского;
д) в призволеню на заложене банку рустикального; — а думаемо, білыпе користий
з рутеньскоі политики і сам председатель
»Ради Русско'і львівскоТ*, котра, виславпіи
ввіену депутацию в недавнім час! до міністерства Гр. Гогенварта, обертае ся, подібно як і давнТйші »заступники«, в сітспіиз
ѵіііояия рутеньскоі политики — що і він
не начислить нам білыпе »благо д!яній<
які довели ся за повні 23 л'іт жебручому
народови рускому.
Коли би дехто нагадав собі які користи,
то може такі потайні, за які автор ееі розправи знати не зможе, н. пр.: обіцянка ерекци!
престола владичого в Станиславов!, митра владича в Перемигпли, суфраГаньство львівске ітд.,
котрі обіцянки, мусимо додати, не малу ролю
відгривали навіть в політиц! рутеньскій, і слу
жили нераз яко средства до змягченя твердо!
на позір опозици! »заступників«.
Циклъ пол'ітики рутеньскоі кіичить ся по
части з мемориалом крил. Куземского. Від р.
1867. до 1870. включно не подибуемо ан! одно
го Вепкзсйгій-у. Причиною неврожаю мемориялів було виступлене віцемаріпала Юл. Лаврів-

б)

79

з проектом до полагодженя спорів межинародних в дорозі ковституцийній, в дороз'і по
розуміня обох спорячкх сторін в соймі краевім.
В біжучім доперва році вступила одна
часть інтелігенциі руско'і поновно на давну до
рогу кокетованя з центральним правительством,
тая часть, котра скупила ся в товаристві »Ради
Русскоі львівскоТ*. Оі а то вислала славне ігіаз
до Відня, зліпила якусь проГраму, котра видала
ся іи подібною до проГрами міні'стерства Гр. Гогенварта, і зредаГувала новий мемориал до цен-'
тралів в рад'і державній,похожий зовсім на давні меморияли заступників, бо засилений пере-\
важно ексцерптами з давнійших БепкзсІігіЙ-ів.
До чого доборола ся »Рада Русека львівска« через свій Ііосиз роенз політичний, всім
нам звіено. Депутата вернули з порожними ру
ками домів, тТшили ся як д’іти словами міністра: »ІЬг Ргортатт зейеіпі; тіі ипзегет іп
Еіикіапр- хи зіеВецс, покричали собі па надзвичайн’.м зібравю загальнім »Ради Русскоі* —
сим часом наступило іменоване п. Грохольского
мшіетром для Галичими, міністерство уділило
більшости соймовій 12 пунктів, розширюючи сим
автономію Галичини, і обсадило престіл намісничий Гр. Голуховским. Ось до чого ми добороли ся на підставі рутеньско’і политики через 23
літ! Ось прихильпіеть центрального правитель
ства, котру заіюручав п. ШмерлінГ нашим за
ступникам! Ось всі користи за те, що давали ся
ми уживати централам шмецким за оруде' до
скоро
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сіяня незгоды межи обо'іма гукранвими народ
ностями!
Дивно, предивно видае ся нам проте, ко
ли по так тяжких і довгих досьвідах, по кількоразовій злуд’і і пустих обіцянках, находятъ ся
у нас ще люди, котрі осьміляють ся виступати
в оборот піднесеня наново рутеньеко'і пол'ітики
яко пол'ітики единоспасенно'і для руского народу
в Галичині. Не додержувала Полыца трактатів
з Русею, але в протягу 23 літ не отуманила е'і
тілько разів. Лишенъ безсовісність або пол'ітична недозрілість може ниньки захвалювати нам
пол'ітику сервіл'істичну славних „заступників“
наших. Говорите, що допрошувати ся сво'іх прав
в соймі краевім значить жебрати о ласку польску... А чим же більше відзначуеть ся рутеньска полі'тика ваша, як не дурною жебраниною ?
Хто жадав 'запорученя сво'іх прав народных в
дорозі конституцийній і за одержан! подан руку
свою до сьвято'і згоди, той 6 і зістане в очах
сьвіта і істори'і чоловіком чесним, добромислячим і добрым патріотом. Се не жебрак, не засьмітник н'імецких централів, а чоловік з почутем достоі'ньства народного.
Що наш погляд на річ вірний і схожий з
правдою, об с'ім може посьвідчыти рутеньскорусский орбан »Слово«. Ми від початку були
противні засад'! висиланя жебрачих писем до
Відня. Ось послухаймо, як на діло се задивлюе
ся ниньки »Слово*, що ще недавно, зараз по
славнім сегорічнім, другім зібраню членів »Ради Русско'і* не могло нахвалити розуму політич-
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ного людий, повезших мемориял до Гр. Гогенварта.
«Слово» нише в вступнім артикул! з 14. (26)
липня 1871. р.: «Ыі’чого не поможуть нам Русинам
а/ реси, пронамятні письма до ради державно!,
а треба нам взяти ся за працю внутрішню...*
Ми дуже т'ішимо ся з звороту сего в погляд!
«Слова* па діла наші, бо бачимо, що правда»
боронена нами від давна, приимае ся і на поли
рутеньско-русскім. Нас не вражуе навіть ся 6бставина, що «Слово* еі сопзогіеа підносили\в
своім час! противний голос свій проти слів віцем. Ю. Лаврівского, коли тойже дораджувай
Русинам, залишити високу політику, а взяти ся
ревнійше за літературний розвій народу руского. Минуло кілька місяців, а «Слово» повторило
слова сего достойника в цілости, запрошуючи
своі'х одпомишлеників до піддержуваня інституци! Цибиків в Бучачи.
Ми пересьвідчені навіть і об тім, що небавом «Слово* узнаетъ дорогу политики народно
го сторонництва за единоспасенную. Сказали
прецінь звіені нам поели, непідписавши внесеня
30 послів, що они помирили ся би з Поляками,
колиб Роеия з ними помирила ся. В засад! кро
те. не були они противні такому иогодженю, ся,
а здержували !х від того лишенъ случайні рбстановинп. Копппі Хеіі, кошт! КаНі, каже пімецка пословиця: отже і табор «русских* маніе
з кождим днем посеред нас, а щезне зовсім,
коли народне сторонництво приложить білрше
стараня, щоб молодіж руска шКільна не лишиПричиики.
6
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ла ся на будуче без корму духового чисторуского, яК се до сих пор бувало при 23-літних
л'ітературних »подвигах® Матиц!.
Впрочім, ми за рутеньску политику не виновали н'іколи виключно самих »заступників«, а
сказали виразно, що велика часть вини спадав
на центрально правительство. Центрально прави
тельство живило і піддержувало обіцянками ан
тагонизм межинародний, подібно, як кравві вла
сти знову від часу до часу, через нетолвранцию
приходили в поміч ширеню ся у пас теориі про
»адін народ®.
Понизше пояснимо сю річ ще докладшйше
і піирше, і то в той спосіб, що потягпемо паралелю межи Русинами і Хорватами з одно'і
сторони, а централами віденьскими з другой
В горі сказали ми, що политика, яку вело
центральне правительство з нами Русинами, по
чавши від 1848. р., похожа зовс’ім на политику
камарилл! віденьскоі з Хорватами і другими славяньскими народами, заселяючими кбролівство
Угорске. Тепер докажемо фактами сю схожість.
Кождому, хто слі’див уважно за народним
рухом в 1848. р. в Угорщип'і, буде певно звісно,
що рух той почав ся враз з піднесенвм через
Мадярів гадки о змадяризованю вс’іх народностий, входячих в склад корони св. Стефана. Мадяри вбили ся в силу в часах міні'строваня Меттерн'іха. Тод! то в перший раз призволено Мадярам плекати білыпе, як коли інод'і, мадярский
язик, думаючи, що через те прямованя Мадярів
до політично! самостійности звернуть ся на не-
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винне поле литературных експериментів. »Мап
Іазйе сіеп ІІп^агп сііезе ипзсЪиШі^еп Вріеіегеіеп« мовляв Меттерні'х, а тим часом забавочки
сТ зросли так высоко і набули такого значеня і
сили, що в 1848. роц’і загрозили вже тенденциі
центрального правительства, щоб з федератив
но! в начал! Австри! утворити з часом уиіформну н’імецку державу по тім закрою, який назна
чив був ще Иосиф II. В марцю 1848. р. в пер
ший раз дали Мадяри почути центральному пра
вительству силу народного свого скріпленя і самовіжи, відновивши ухвалами соймовими по
топтан! права сво! народно-політичні. Відёньсйии
кабінет, приневолений до потвердженя сих прав
забуренями в Італіі, бачив від разу знищені вс!
сво! пляни централ'ізаторскі, однакож мож було
предвидѣти, що жде він лишень на добру нагоду, щоб втрачене за яку-небудь цѣну наново позискати. Оттут і починав ся ділапе его закулісове, діланв, маюче на ціли за номочию Славян
угорских знищити самостійність Угорщини. Славяни Мали проте послужити за средство до яв
но! або потайноі операціи проти Мадярів. До
явно! ^опёраци! кабінетови не ставало сил, але
до тайно! сподівав ся він позискати немадярских поселенців в Угорщин!, обіцюючи за те в
далекій перспектив! піддержувати і плекатц славяньский елвмент.
Без проволоки наступила проте, щоб так
назвати, конспірация межи віденьским кабінетом а Славянами угорскими, у котрих антипати!
до Мадяризму почасти вже істнували, котрі впро*
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чім можна було легким способом розбудити, позаяк всі они досить замітно і'равітовали поза
границ! Угорщини: то до княжества румуньского, то до історичного царства Душана, або новоскомпонованого королівства іл'ірийского.
Надшивши ще перед тим головних моторів
справи славяньскоі (Гр. I. Драсковича і Люд. Гая)
почестями, Габінет віденьский став живо форитувати ілірске стбронництво в Банат'і і Хорвациі, а ц'ілу акцию антаі'оністичну зложив в ру
ки новоіменованого Бана Хорваци'і, бр. Иосифа
бллячіца. В слі’д за тим повстали народні со
бори в Загребі і Карловцю, котрі, обминувши
конституцийні права корони Угорско'і, всі своі
ухвали стали висилати просто.до цісаря. Ми не
входимо тут в питане, чи Славяви угорскі, бо
дай на підставі своіх народних або чоловічих
прав, могли добиватись користий для себе на
тій дорозі? По нашій гадц'і могли они вступити
і на ту нелбі'альну іюзаконституцийну дорогу,
бо ніколи не боронили ми таких історичних
прав, котрі ведутъ за собою погибіль для дру
гих народів. Ходило лишенъ о сконстатованв
факту, що так було, а не інакше, що кабінет
віденьский призволив навіть на нарупіене кон
ституцій угорско'і, щоби дійти до свое! мети.
Иосиф бллачіц розпочав проте акцию політичну пррти Мадярів в іюрозуміню з віденьским кабінетом, гссіе камариллею. На прапорі
его стояло вивішене мотто: триедино ілірске королівстьо. Що акция та розвинула ся широко,
що товаришив іи кервавий бій —- за те всі до-
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бре знаемо. Звісні нам будутъ і поодинокі епізоди борби сеі межинародноі, звісне і те, що
сей барон Сллячіц майже в однім і тім самім
час’і був оголошений зрадником конституциі угорскоі і приниманий дуже почесно в Інсбруку
на дворі, тому і не будемо входити в подробно
сти все'і акци'Г, а скажемо коротко, що кабінет
віденьский сам вигворив питане ілірске і сам
піддержував роздор межинародний межи мадярскими і немадярскими поселениями Угорщини.
Гак само як на полудни Угорщини, так\ і в
Семигородщиш і межи Словаками старав ся
кабінет знайти союзників проти Мадярів. Тут
съвященик Гурбан і редактор Стур, як і саксоньскии елемент відніс свій голос проти >Уніі« з
Угорщийою. - 3 всіх сторін окружено Мадярів
з всіх сторін ніднято оружя — а все стало ся
в надіі, що сей кабінет наділить сво'іх одномишлеників свободами і автономіею, та обезпечить
іх перед погубним змадяризованем.
Придивімо ся тепер результатам цТлоТ бор
би. НаслТдки борби були такі, що Мадярів за
помочию Славян і Рост поборено, знищено іх
автономію політичну і всі конституцийні, коро
ною заирисяжені нрава. А що стало ся в со
юзниками кабінету віденьского? Іх, як звісно
всему сьвітови, коли не зараз по 1848. р., то
в 1868. р., підчинено по давньому під гегемонію
мадярску, а за приречепя — забуто. Они всі
знаходять ся тепер у тому блаженному стані,
що вільно ім в дуже вузенькіи дорозі конституцииній домагати ся свобід не політичних а на-
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родних для себе. От і вся нагорода за вірну
выслугу камариллі віденьскій.
Але звернТмо вашу увагу ще на один факт,
новійший вже, бо довершений за часів міністрованя в. Шмерл'інГа.
Ми сказали в огляд'і нашім (кілька сторін
тому назад), що п. Шмерлі'нГ був в засад!' про
тивный всякому розширеню автономі! для поодиноких кра'ів коронных. Хто не тямить слів
сего мін'істра: »УѴіг кбппеп хѵатіен», виречених під той час, коли Угри не хот'іли прийти
до центрально! ради державно!. Отжеж сей и.
Шмерлші* хоті'в з Мадярами відограти ще раз
трагедию з 1848. р., тілько вже в ласкавійший
крихточку спосіб. Не узнаючи конституцийних
прав угорско! корони, п. Шмерлі'нГ став кокетовати наново з всіми немадярскими народами
Угорщини, і ласкаючи іх, довів до того, що
і Хорваты і Семигорожани обіслали раду державну, а с! послідні з’явили ся навіть з виразною адресою до корони в 1861. р.
Потягшмо тепер паралелю межи кабінетом
віденьским і немадярскими поселенцами Угор
щини з одно! стороны, а центральным прави
тельством і нашими «заступниками» з другоі
Паралеля зовсім удатна, не перехвалюючи ся
і заключав ся в сих словах:
Як кабінет віденьский ужив Славян угор
ских з Семигорожанами для сво'іх цілий на
знищене конституцийних прав Угорщини, а відтак пожертвував сво'іх союзників Мадярам, —
так кокетовало центрально правительство з на-
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ми Русинами, щоб не допустити до розширеня
автоміі Галичини, а відтак віддало нас на ласку
і неласку більшости соймовоі.
Розглянімо ся ще ширше, а правда наша
стане ще ясн’ійшою.
Статут краевий звязав нам руки і ноги —
се факт пезаперечений, бо ордииация виборча,
випливаюча з пего, засудила нас на вічну меншість в тіл’і законодатнім. Мимо того робив п.
Шмерлші* великі надГі „заступникам" нашим,
що 1 усини за свій антаГоні'зм проти ПолЯків
дістануть певні свободи в дорозі адмін’істрацййній, що ухвали соймові нТколи не одержать найвисшоТ санкциі, що прийде навіть до политич
ного под'ілу Галичини після народностей. Русини вірили всему, там більше, що одного разу
одержали нараз аж дві катедри па уні'верситеті
львівскім та при орбанізациі деякі урядники-Русини посунули ся на висші становища. В сл'ід
за сим став гал. сойм ареною межинародних
спорів, в котрім опонували поели рускі проти
всяких внесена а ргіогі, а сим часом одержувала одна ухвала по другій найвисшу санкцию,
входила в жите, а на кінци, за міііістерства
Гербст-Гіскра, довело ся сим вірним Русинам
почути слова, сказані до Поляків, коли сТ стали
домагати ся ще білыпих свобід для себе: „Меіпе Неггеп, ѵгаз хѵоііеп зіе посіі теііг, хѵф ЬаЬеи |а іЪпеп Ше КиНіепеи — деоріегГ."
Чи не вірпа-ж наша паралеля ? Вірпа і дуже вірна! Центрально правительство, мимо волі
і намірів корони, грало ся з нами, — просто
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сказавши,—уживал о нас за маріонетки до сво’іх
антиконституцийних ці’лий як того мурина, а
відтак, завівши ся в сво'іх ожиданях, сказало:
Бет Моііг Ітаѣ веіпеп Піепзі ^еіііап, (Ьг Мойг
капп ^еііеп! і кинуло нами, пена не видушеною,
вужитою цитриного.
Розпочинаючи розправусказали ми, що не будемо еі операти на теорематах, а просто на фактах,
належачих вже ниньки до істориі. Фактами сими
були меморияли, висилані від часу до часу нашими
»заступниками*, або по нашому названю, »рутенцями* до ноодиноких міністерств від 1848—1871 р. Щоби нас не посуджено о несьвідомість
річи або односторонність, наводили ми повисші
меморияли або в цілости в вірнім переклад!’,
або внимали з них що найголовн’ійші і найважн’ійші уступи. По кождім наведенім мемориал!
робили ми лишенъ ті заключена, які давали виправдати ся з тихже основ яко преміс. I до
яких же заключенъ прийшли ми? До тих, яких
сподівали ся, кажучи в першій статі розправи, іменно, що ми з нашою політикою добороли
ся по 23 літах до того, що ниньки так, як в
1848. роц'і вільно нам опять домагати ся признаня народови нашому его прав народно-полі
тичних, або що ми через »рутеньску« пол’ітику
добороли ся до — зера.
Дальше сказали ми, що огляд политики
»рутеньскоі« буде мати для нас той хосен, що,
поставивши собі ясно перед очи, о що, і скілько разів ми у центрального правительства домагали ся, і увидівши, що се центральне прави-
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тельство кождого разу, по кождім мемориялі,
казало нам вертати з порожним мііпком домів
ми чей по 23-лі’тнім досьвідченю прийдемо до
переконаня, що треба нам з политикою заверну
ти на иныпі стежки. Хосен той ниньки д’ійсно
вже маемо, бо не лишепь ч. читател'і »Основи<
боронить проГрами 30 послів наших — осягненя
рівноуправненя в дорозі конституцию! ій — але
і ті, що колись писали панеГірики для найновійшого мемориалу »Ради рускоі львівскоТ« до
мін'істерства Гр. Гогенварта і сторонництва централів в рад'і державній, і ті панеГіристи удари
ли ся в наших днях в груди і сказали виразно:
»Нам не поможуть ніякі меморияли ан'і Эепк8СІ1ГІЙ-ИІ»
Понеже с'і посл'ідні слова були виречені в
»Слові« з 14. (26) липня с. р., яко орГан'і »рутенців« від св. Юра, то ми в повнім праві,
сказати ниньки, що нроГрама »Основи« прийняла ся уже у нас, побідивши противяу проГраму,
жебраня ласки у центрального правительства або
ради державно!'. Ми побідили! А побіда ся нам
тим мил'ійша, що до не! дійшли ми без проли
ти крови, без терроризма і інтриГ, а простою
дорогою переконуваня і доказів на підставі
фактів.
Коли »Слово» докорювало нам, з приводу
нашо'і проГрами, яким-то відступництвом від на
роду нашого, польонофільством або продайностго, то сей докір трафляе ниньки вже его са
мого, бо »Слово«, почавши від 14. липня 1871.р.
що-до погляду на досихчасову політику рутень-
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ску, стало вже нашим одномишлеником, не хочемо казати — президентом. Дастъ Бог, і другі
погляди наші на другі річи падучъ не без овочів на Галицку ниву, бо правда переможе всяку неправду.
Алеж верн'імо до предмету, а предметом
нашим буде тепер короткий ізвід всего, що до
тепер, в попередних артикулах було сказано.
I так почавши від 1. жовтня 1850. року до
наших часів списали «заступники* наші 15 мемориялів.
В сих мемориалах просили:
1. О на дане деяким урядникам-Русинам висших становищ;
2. о введене язика руского до шкіл, урядів і
судів;
3. о зреі'ульоване сервітутів ;
4. о підвисшене дотациі сьвященикам сі'льским;
5. о відступлене права накладу і розпродажі
учебників руских для шкіл народних Інститутови Ставропигіискому;
6. о орГанізацию ймназий в східній части
Галичини;
7. о зложене комісиі для укладаня учебників
руских;
8. о ревізию і випечатане руского перекладу
загально горожаньского закону;
9. о зложене постійноі комісиі до перекладаня
всіх законів;
10. о стипендиі для рускоі учащоі ся моло
дежи ;
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о політичний подТл Галичины;
о справедливше перепроваджувано виборів
до сойму краевого;
13. о зміну ординациі виборчоі;
14. о ерекцию владичого престола в Стани
славов;
15. о зрівнане норм інвентарних;
16. о заведене руского язика в урядах почтових ;
17. о вибудоване капітулыюго дому у Львов!;
18. о заведено інфулатур при обох крилосах;
19. о написи рускі по городах і селах;
20. о реорі'ан’ізацию урядовоі часописп львівско’і ;
21. о наданб митрополитови досто'іньства тай
ного радника;
22. о підвисшене дотациі суфраі'ановы львівскому;
23. о зрівнане материяльного биту парохів
львівских;
24. о дефін'ітивне обсадженв деяких катехитур;
25. о перенесено деяких Русинів-урядників з
західно'і у східну часть Галичини;
26. о перенесено деяких урядників з східноі у
західиу часть Галичини, і друг! помепші
річи, про котрі »заступники« звичайно ізустгю з пи. міністрами пересправляли.
Огляньмо тепер до яких позитивных результатів дійшли заступники?
При огляд'і результатів мусимо однакож
розріжнити корысти: 1) обходячі ц’ілий нарід; 2)

11.
12.
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обходячі поодинокі корпораций або поодинокі
особи.
Що-до першоі точки, що нарід наш утішав ся хвилево дуже імагінерноі стійности роспорядженями, дотикаючими язика руского і
заведена его в школах, урядах і судах, позаяк
міністерство не дбало н’іколи о іх екзекутиву.
Окрім 3 катедр иа університеті львівскім, на
.котрих до се’і пори засТдають лишенъ супленти,
язик руский не найшов собі шгде ширшого при
ступу. Не згадуючи про народні школи, де нау
ка лишенъ в матерній мові уділяною бути може, і до чого не потреба було доперва допрошувати ся ласки у висших сферах, молод'іж шкіл
передних не е по ниньки обовязана учити ся
свое! рідноі мови яко предмета науки. Розпорядженя міністерияльні, щоби уживати язика ру
ского по урядах і судах в зносинах з сторонами
рускими, остали — мертвою буквою на папері.
А щож подумати о жаданю про політичний поділ Галичини, про той зрілий овоч п. ШмерлТні'а, що самий мав упасти за пазуху Русинам !
Іроні'я — тай год!!
Білыпі користи довели ся з »рутеньскоі«
политики деяким корпорациям. СтавропиТійский
Інститут і Собор львівских крилошан одержали
все, що хоті'ли. А найбілыпий хосен припав та
ки в участи деяким »заступникам® самим, коли
підвисшепе річноі плати! деяким урядникам о
100 або 300 зр. схочемо піднести до значеня
хіспа.
Ось і вс! позитивні результату шкода тіль-

ко, що не ес^нціональні, блискотливі на зверх,
а гнилі у своему нутрі!
Коли в сво'ім час! істория буде згадувала
про розвііі конституцийного житя в Австри! і
поспитае, якими користями народно-політичними вдоволяли ся через 23 л!т Русичи австрийскі, яко 2у2 міліоновий нарід, то зачислить она іх
певно в почет мучеників конституцийних, і по
рядить кождому правительству, що не буде мо
гло дати собі раду з своі’ми народами, заселити
корошіі краі осадами »рутеньскими«. 3 другой
сторони буде мусіла гюдивляти нерозум пол'ітичний »рутеньских заступників*, що, жиючи в
конституцийній державі, лишили поле конституцийне на боці, а домагали ся прав для народу
свого в дороз! адмівТстрацийпій. Не есьмо вправд! певні, чи і на поли конституцийнім, в соймі краевім, були би ми за той час дійшли до
красших результатів — се будущина покаже —
але за те булибисьмо мали вже ниньки бодай
нейативне досьвідчене за собою, котре би нас
управняло, стянути на становищи тако! правнопол'ітичио! опозици! в мінятурі, на якім стоять
Чехи в наших днях.
Назвали ми поступоване »заступників« —
нерозумом політичним, бо діисно год! нам на
звати вічний плач, вічне нарікане і безнастапні
жал! на ординацию виборчу иныпим іменем,
если мимо того всего ,»заступники* наші при
відкритю кождо! каденци! соіімово! з’являли ся
іп ріепо на лавках соймових. Та щв яку сумненьку ролю відгривали они тут! Засуджепі на
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безвпливову меншість, кидали ся і рвали ся до
н'іщо незначучо’і опозициі на словах, а коли
хто з противно! сторони посудив іх о москвітизм, зараз запоручали свою льояльність, свое
рутеньство асі иііітит. Так кумедно а заразом
траГічно кінчила ся колада соймова кампанія, а по
заключеню е! висилано звичайно мемориял, засуджений мішстерством а ргіогі асі асіа.
Не хочемо розберати широко, як шкідливо
впливало таке поступоване >заступників« на загал руский. Коли що, то оно причинило ся пайбільше до здеморал'ізованя нашо! інтеліТенци!,
до виробленя в не! іпдеферентизму для справи
руско'і, до утрачена самопочутя досто'іньства на
родного. Після »рутеньско'і* проСрами, мили ми
дійти до всего через міні'стерство, а до н'ічого о
сво'іх питомих силах. Через те і вс! кроки наші
політичні були і будутъ ще довгий час пепевні.
Байдужність для справ народпих заволоділа
в наших часах самими-ж найревнійшими »за
ступниками*. Звісний автор послідно'і адреси рутеиьско! до короли, заінтерпельований через од
ного з молодших, для чого виступивши з вид!лу «Ради Русско! львівско'і* відтягае ея від по
литично! прац'і, відповів, як нам запоручапо, сло
вами: >Мен'і Русь н'ічого не дала*... А один з
сьвятоГеорі'іевских «заступників* осьвідчив при
людно, що як би знав, що в жилах его хоч ка
пля руско! крови кружить, він би і тую вицідив!... От вам ревпість для справи руско! у са
мих же »заступників*1 Тож для того, що Русь
небогата, що н'ічого вам дати не гідна, для того
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маете е'і повидати? Тож для того, що у нас не
мае десять митр владичих для десятьох сьвятоі'еоргіевских, хочете цТдити в себе оставлю ка
плю рускоТ крови? Цід'іть, покидайте Русь, она
за вами не заплаче, але істория осудить вас по
заслузі! От тепер і розуміемо ми красше, задля
яких причин завернули ви на московске поле.
Почестий вам хоче ся, почестий за жебрачу по
литику, за те, що зупиняли ви розвій наш народний, де лишенъ могли! Почестий у пас не
добороли ся ви і не доборете ся, бо в самий
добрий час здерли ви з себе маску патріотизму.
За байдужностю виробила ся в нас і апа
тия до рускости. Отсе запоручають нам знову
урядники молодгпі судові, що один з «заступників« не обзивае ся н'іколи до них в уряді в рускім слові, а на руску замову, одвічав давній ше по н'імецки, а тепер по польски... Моіа Ьепе
що предметом розговбру не були н'іколи справа
урядові. Чи не сором се, чиможе такий чоловік
оправдати себе перед совістею?
За апатиею вироджуе ся нетолеранция.
А скілько примірів такоі нетолеранциі лишило
ся у нас в памяти з посліднього зібраня запаль
ного «Ради Русскоі львівскоі!* Викиньмо «Бес'іду Руску» з «Дому Народного», анатемізуймо
«Просьвіту», »Січ«, «Основу»... кричали ті-ж «за
ступники», а тепер комісия «Дому Народного»
вдала ся вже в процее судовий з «Бес'ідою Рускою«. Чиж не гарний взорець нетолеранциі?
За нетолеранциею іде визиване нротивноі
сторони. «Ви Украінц'і, ви Основяки», кричав не-
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ред двома місяцями один настоятель львівскоі
семинари'і; »або відкличте все те, що на ректо
рат написано в »Основі«, або я вас всіх вижену за фірту...® Другим настоятель віденьскоі се
минариі виповів вже на все приступ таким лю
дям до Варвареум, котрі стоять в якій-небудь
звязи з сторонництвом Лаврівского і Ступницкого... Третий настоятель похвалив ся прилюдно,
що знав спосіб, яким би можна знищити укра'інофілізм, говорячи: »Я би казав кождому обголити лоб аж до чівки, схопив би відіак за
чуб, взяв шаблю і стяв голову®. Чи не красний
потомок Гайнава?
За оскорблюванем іде безпроі'рамність. I д’ійсно можна назвати безпроі'рамностию те ділане,
на яке приходить нам дивити ся що дня, не іпо
у Львові, але і на провінциі. Не раз не два, не
ми самі але і »Слово« дорікало інституциям як
>Матиця« і »Дім Народвии« за іх безчипність.
I дійсво, аж сум зберае, дивлячи ся, як
маетки наші пародій або безхссенно лежать, або
переходить в приватні руки. Через якийсь час
доходили нас н. пр. жалі, що Інститут СтавропиГійский не стягае навіть чинпіів за помешканя від двох літ загяглих та ще даровуе іх чиншовникам; що платні урядники то'і-ж інституциі,
голосуючи в особистих справах, наділяють себе
взаімпо річними пенсиями і ремунерациями за
чинности, котрі після статуту і присяги кождий
член повинен безплатно сповняти... Се справдешне надужйвапв добродушности рускоі, котре
сьвідчить о великім моральнім упадку білыпо-
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сти членів тоі-ж інституциі, і стояло би прац'і
раз заглянути на дно тих маніпуляций фінансових.
Але що більше! Безпроі'рамність так широ
ко розжила ся у нас, що спитаеш кого-небудь
з кліки москвичів рутеньских, як він думае про
будучність Руси, яких средств уживати-ме до
піднесепя добробиту і просьвіт'и в народ!’, а чубіп зараз відповідь: «Що мен! там до того, я
жию з дня на день — без проГрами. Інституциі
наші сплять, а я би мав брати ся до прац'і?...»
За безпроі'рамностию виробляе ся брак ха
рактеру пол’ітичного. За примірами не далеко
і глядати. I так заіюручано нам також, що, ко
ли рускі члени анкети угодово! зійшли ся на
переднараду в діл! кондифікованя законів для
рівноуправненя, і коли підш’с хтось питана непотрібне, в якім язиц! (чи польскім чи рускім)
заберати голос в анкет!, один з »заступпиків«
подавав найсердечн’ійшу раду, щоби в імени
рускоі сторопи промбвляти тамже по — польски!
Другі члени тоі-ж анкети, зачисляючі себе до
роду »заступників« і ісповідуючі тим самим те
орию о тожсамости народу нашего з москов
ским, підпосили, коли прийшло о означене, кілько нас Русинів н на божім сьвіт’і, руки своі на
затверджене правди: нас Русинів е 15 міл’іонів
і ми становимо нарід, окремішний як від поль
ского так і московского..От і характер вам! На
улици інакше, в суд! інакше, в Юрі інакше, в
Виділ’і краевім інакше, інакше в соймі, інакше
перед мініетром, інакше в душі, інакше на словах!
Причники.
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А що сказати про гіпокризию! На соборни
ку деканальнім — адін народ; а у колятора на
покоях — ротг^йкіеѵѵісг поп ріиз иНга! Не москвітизму, православія, але і роду свого руского вигіре ея!
Ось, до чого ми добороли ся по 23 літах ?
Позитивного хісна н’і за копіичину: народу не
просьвітили, не впо'іли в него самопочутя народнього, лишили его без помочи... а самі загнули
руки, хилимо ся, куди треба, та вижидаемо, щоб
якийсь Оенз ех тасйіпа висвободив пас з на
гло! біди, а лучше сказати — з папки сонливо
сти »рутеньско!«.
Ось, до чого ми добороли ся!
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