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Від редакції. 

Нева6аромв вашім видавництві появить ся 
книжка М . .;10ВИНСЬКОГО піА ваГОАОВКОМ "УтвореН6 
ухраІнського коронного краю в Австрії" ~ .яка вихо
ДИТЬ рівночасно також в нїмецькім виданю. В сІй 
книжці 6уде РОВГJUlвений і уrрунтовани1\ О('НОВИИІ' 
по.лІтичниЙ посту JUlT нашого народ)' в Австрії - П}JО 
8Ао6утв праВНО-Аержавної иаЦЇон3...tЬНОЇ самостjи
ности черев ВИJl.ученв укра'нськоІ частини Г~ичини 
в окрему, автономну провінцію австрійської д~p
жави. 

Тепер видаємо тут окремою 6роmурою 
вступнии і КІнцевий рО8АI.л, які творят;ь 8 се6е 
8аОКРУГАену цї.uсть. 

Ва реАакЦЇЮ 

МИRО.1l& SаШзи.в:к. 
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у храїнсыIаa Га,}lllчина -
окремий коронний Rрай! 

Справа, про яку отсе пишемо, вонсІм не ·нова. 
у твореннв українського коронного краю в Ав

стрії череs ПОДЇ.it Г'а.itичини на її ск.7Іадові націо
Н3.itьні части, українську и по.itьську~ ЯВ.itЯ61'Ь ся' 
від початку австрійської конституційної історії 
ГОJLОВНИМ домаганнвм українського народу в Апстріl. 

ее Домаганнв, в 1847-1850 рр. 6.itиsьке 
идїйсненя, хоч опіСJLЯ усунене s ряду актуaJI.ЬНИХ 
ПОJl.їтичних питань, наИ.лїПІпе "окаваАО свою жи
вучість тим, що все г.ли6ше і г.itи6mе нкоріНЮВаАО 
ся в свідомість українського народу, так що 
тепер всї українські партії и ЦЇАИИ нарід уважа
ють його вдІйсненнв ОДИНОКО праВИJLЬНОЮ роапяsкою 
українського питання в Австрjї. 

Прави.льність сього украінського становища 
AOl\asye також та 06ставина, що наС.itЇАRИ неспов
нення того украінського домагання даВRJtИ ся 

що-рав 6jJLьше відчувати - в формj Іцо-рав острій
шоІ ПОJLЬСЬКОЇ україНСЬІ,ОЇ 60ро'Гь6и - в 06JLасти 
не тіJLЬКИ внутрішньої~ а.ле й ваграничної ПО.itїтики 
австрійської держави. 

а тої причини прави.itLна РО8ВЯ81\а україн
СЬКОГО питання 6У.і1а вже перед війною не тіJLЬКИ 
)Rитввою потре60Ю українеького народу, 3.і1е таl\~ояt 

Аержавною конечністю ААЯ Австрії. 
Теперішня-ж хви.і1Я вимагав такої РО3ВЯ8КИ 

просто В неперемоя-:ною сиJl.ОЮ. В міру того, ЯІ\: 

Українська. ГаJlИ'lина. (721) 2 
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соювні армії Австро-~Тгорщини и Нїмеччини 
увj.льняють ГаJLИЧИНУ від Pociї~ став пере~ 
Австрією питаннє нової орг'авїsації краю, а ~aMe., 
чи за"ер}~~ати старі орrанїзаційні основи, чи утво
рити НОВІ. 

ЩО ~'а.личина, той ПОJl.їтичниЙ Н О В О Т В і р, 
пок.ликаниЙ до життя КОНСТИ'l'уційними реформами 
1860-их років s метою уrгворити 3 українських 
і по.льських sемеJl.Ь, на6утих Австрією при подї
Jlax По.льщі на основі р і жни Х історично - прав
них титу Jl.iB, по.лїтичну ОДИНИЦЮ під по.льським 
панував.явl\l, все 6іJl.ьше й . 6і.льше B~KaBYBaB свою 
HeB~apHICTЬ, - се ·Факт., якого не МІГ не ПРИдна

вати нїякии поважний по.:\їтик. А.ле ВИТЯГНУТИ 
в того консеквенції і приступити до пере6удови 
ПОАЇТИЧНОЇ 6у діВJlї, яка покава.і1а ся неВАарною,. 
- се 6у-ла в австрійських віАно~инах, осо6.,\иво 
при по.лїтичніИ си-лї ПОJL.яків у державі, ванаДТО 
важка вада ча. І тому стара.і1И ся зарадити .латани
ною в Формі ПОJLЬСЬКО-У країнської УГОДИ. 

ОАначе 'l'епер, КОJL.И стару 6у дів.лю SРУЙНУВа.і1а 
війна, 6УJl.о6и з.,\ощасною ПОМИJl.кою приступати 
ДО ЇЇ від6УАОВИ, - аамість поставити нову 6УА~ВАЮ, 
яка відповіАaJLа 6и історuчним традиціям і тен
денціям історичного розвитку, 06ективним віАНО
.~.инам і 6ажаННЯl\1 українського народу, як також 
Інтересам держави. 

І\ОJLИ на основі дотеперіmНОj" історіІ І'а.личини 
6у демо РОВГJl.ядати питаннє нової ор:rанїsації краю 
пїС.і1.И вїДsискання ЙОГО від РосіУ, о по6ачимо, ЩО 
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від6удовувати НОГО ЯК ОДНОЦУАЬНУ ПРО~ІНЦІЮ 8на
ЧИ..10 6и непоправно повторити старІ поми.лки, 
які так діимаюче да.ли ся ві"чути як У внутрішній 
так і взаграничній ПОАЇТИЦЇ. 

Що-до В нут р і Ш н ь О ї ПО.,'ЇТИКИ тре6а 
ствердити ось-що: 

Коронний край Г~.личин~ YTBOP~HO чере8 
.8.луку двох 06.ластеЙ, ЯКІ . не ТІJl.ЬКИ РJЖНЯТЬ ся 
віА се6е історією й наЦІОНа.льним СКАадом, а.ле 
цІАі СТОJl.їття просто вороже СТОЯJl.и супроти се6е. 

Таким ЧИНОl\1 н:е УВГ",1яднено рівномірно їх 
іСТОРИЧНО-l1аціонаАЬНИХ окреміmнстей і не утворено 
віАЬНОГО простору АJLЯ їХ націона.льного розвитку, 
що наJLежить дО ЖИТ6ВИХ умов дер ж а вин а-

. Ц і о н а. JL ь н ост е Й., якою ЯВJLИ6ТЬ ся Австрія, тіJLЬКИ 
вімано український нарід під ПОJl.ьське пануваннв., 
яке - думав він - в ХВИJl.ею упадку ПОJl.ьщі 
рав на все скіНЧИJLО ся і від ЯІ~ОГО Австрія його 
ВИВВОJLИАа. 

Так повстав "Коронний край" як конститу
ціЙно .. правне поняттв й аДі\Іінїстраційна 06Аасть, 
a~e не край, як реаАьна ОДИНИЦЯ з витвор"е
ними її окреміШ{іістю спіJLЬНИМИ інтересами. 

'І-'ак утворений край став вик.лючно місцем 
60роть6и, де стоя.~и супроти се6е гн06итеАЇ й по
неВОАені, яких боротьба, ведена 8 одного 60КУ ва 
пануваНН6., в другого 8а виsво.леНН6, стаючи що

рад острійша, не тї..ILЬКИ основно вменmа.ла ров" 
ниткову Бді6ність країни, аJl.е що"раа 6і..ILьше 
некорисно від6ива.ла ся й на вага.льнїм Р08ВИТКУ 
Аержави. 

2* 
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3 06~асти в а гра н и '1 ної ПОJl.ЇТИКИ ВХОДИJl.И 

В гру при утвор~нню коронного кра.ю Га~ичини 
отсї :моменти: 

l\1ipoAaTHi круги ВИХОДИАИ 8 яа~оження. що 
у країнцї ПРИХИАьні~ а ІІо~яки ворожі ДО Росії, 
і то не тіJl.ЬКИ в даний момент, а.ле. в історич~ої 
конечности :мусять такими остати І в да~ЬШІМ 

своїм розвитку, Отже відда...1И У кра.їнЦїв під пану
ваннв По~яків, в Tjl\1 переконанню, що так най
~.'іпше вапевнить ся CTOPO~I~y пограничної країни 

дерз(ави перед Росією. 

3 переоцїнки сих моментів llИХОАИТЬ: 
3а~ожеНН6 ~o-дo Українцїв 6.y~o в своїй 

сути основно неВІрне й по.лЯГaJIО ТІJl.ЬКИ на не

внанню jС'l'~рії, HaC~]'ДKOM чо~о ПОJLЬСЬRа КАевет
ницька аКЦІЯ в сїм наПРЯМІ так ~eГKO Mor.it.a 
8найти віру. Історія навпаки вика,вув :між J' кра
їною й Росівю противенства~ які АОСИ ЯВJlЯЮТЬ .СЯ 
непримиримими~ s чого виходить, що B~aCHe ПІА

пираНН6 українського націонаАЬНОГО роввитку в. 
найуспіШНїИІІІИМ охоронним спосо60М проти ро
сійської не6евпеки. 

3 другого 60КУ новїйша історія показує, ЩО 
-противенства між ІІОJl.ьщею :ti Росією даАУТЬ ся 
усуну;и. A~KaB сього 6~qИl\10 в модернім ПО.і\ьськім 
РУСОфl~ЬСТВl, яке не ТІJlЬRИ опанува~о 110.JIЬСЬКУ 

по.лї'l'ичну АУМКУ в Росії, aJl.e привАна~о со6і та
кож значну часть ПОJl.ЬСЬКОГО громадян ства В Га
JLИЧИНЇ, пер~довсїм в українській части краю, яку 
ПОJl.яки МaJlИ в.ласне ОХОРОНЯТИ перед РУСОф]Jl.ЬСТВОМ. 
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в кінцї шо-до РОАї ПО-ЛЯRів ЯК охорони 
Га.личини пер~Д. русофіАЬСТПОМ серед українського 
народу тре6а. ствердити: 

DдаВАюваНН6 на.ціонаАЬНОГО роавитку укра
їнського народу, яке· .лета.ло в ПО.JI.ьськім інтересї, 
6у АО ВАасне ОАНОЮ s ГОАОВНИХ причин русоФЇJl.Ь
ства серед українського Hapoдy~ 60 6еввиг-лядність 
встояти проти ПОАяків як окрема націонаАЬНЇсть 
ТВОРИJl.а. наЙJl.їпmиЙ r'PYHT ДJl.Я роавитку русоФЇ.лЬ
ства. ІстноваНН6 Р~СОФіАЬС1'ва серед україНСЬКОl'О 
наРОАУ Аета-ло в Інтересї по-льського панування 

в l"~llЧИНЇ, 60 се Уl\IОЖJLИВАЮВа.ло ІІОJLякам при
l\lінюва.ти супроти J" країнцїв ПО-Лїтичну методу 
"divide et im.pera~' й OCAa6-ляти їХ ПОJl.ЇТИЧНУ СИJl.У. 
КОJLИ-Ж сереА ПОАЬСЬКОГО громадянства почаАО 
ПРОl\tощувати с06і Ш.і\ях модерне ПОАь·ське русо-.. . 
Ф].льство~ ПІАпираНН6 РУСОФІАьства серед україн-

ського народу в Га.личинї ста.ло потребою ва.гаJl.ЬНО
ПО.]LЬСЬКОЇ ПО.і\їтики. -

. 3 ОГJl.ЯДУ на 6 у АУ ч н ї сть тре6а ще ваяти 
ПІД увагу отсї моменти: 

г\JLЯ В нут р і ІП Н Ь О Ї ПОJl.їтики - що даJl.Ь ше 
спіАьне життв lІОJl.яків і українцїв в однім корон
нім краю, пісJl.Я того вамаху на українськии нарід, 
який виконаJl.И 8 початком· війни ІІоJl.ЯКИ, ОКJl.еве
туючи МОГО В РУСОФіАьстві, просто вик.,lючене 
і переміниJl.О ся 6и В 60роть6у а характером 
взаїмного винищування; 

ДJLЯ в а гра н и ч ної п о JI. Ї тик и - що при-
• OJ 

верненнв ПОJLЬСЬКОГО панування на україНСЬКІИ 

веМАї, піСАЯ того, ЯК український HapjA ввяаав 
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8 війною надїю ПрИ помочи Австрії на6~И8ИТИ ся 
дО СВОГО HaцiOHa~ЬHOГO ідеа.лу й на українській 
теріторії, яка піСJlЯ війни опинить ся В сфері 
австрійського во",\одїння~ утворити правно-державну 
орГанїsа.цію Bi~ЬHOГO українського життя~ 6Y.JI.o-6 
не ті~ь:ки о ~ 6 кти В но шкіДоЛиве ДоЛя українського 
націона.льного РОБВИТКУ, якии тї.}lЬКИ ОАИН може 
Б одного 60КУ органїЧНО перемогти русоФі~ьство 
серед українського народу в АвсТрії, Б другого-ж 
60КУ пара.лїжувати протиавстрійську пропаганду 
серед JKpaїHcbKoro народу в Роеії, ЗJlе 11 с У 6 в х
ти В н О витвори~о би настрій., корисний як д.ля 
русофі.льстпа серед )"країНСЬКОГО народу в Австрії, 
так і ДJlЯ протиа.встріЙської пропаганди серед 
українського народу в Росії, настрій~ що _. МОВ
.ляв - не варта бороти ся проти Росії на те, 
тоб попасти пі;1, панунаНН6 ПОJlьщі. 

3 уеего того ВИПJl.ива6 конечність при новіи 
орr'аНїsації ГЗJl.ИЧИНИ 8нести її конституційно
правну й аЛl\iінїстраційну ОДНОЦї.льність і 80рганї
Бувати ~ї те]~іторію як лва . OK~eMi коронні краї, 
утвореНІ на ІСТОРИЧНО- наЦІона.А.ЬНИХ основах. 

п ригJlяны\0o rя . б.і\ИБше спраВІ утворення 
українського J\OPOHHOrO краю. 

ВідповілаJlО ои се іст О Р 11 Ч Н і й тр а. Д и ці ї, 
ЧИСJlЯЧИ СЯ 3 іСТОРИЧНИl\1 Фактом, ЩО теРіторія, 
про 31\У :ИАе :1\10В3, азИма.;,а в іе:торії весь час окреме 
становище, 6YJla історичною індівjАуаJlьніетю. l\lи 
6аЧИJlИ, п~о вона БХОАи;tа найперше В СR.лад 
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Київської держави; потім CTa~a центром Га.,\ицько
ВОol1ИНСЬКОЇ держави; опіС.,1Я, вавоиована ІІо~ьщею., 
"е аж до упадку ПО.і1ьС"ької держави ПОЧУВ3J1а ся 

сама і вважа.itа, ся ваВОЙОВНИl\ами під6итим, чужим 
орган]"вмом, ТВОРИ.і1а в нїй окрему 06.і1асть під 
наввою "Руського ВО€ВОАС'l'ВЗ"; в· кіНЦі при ПОАІJlї 
ПО~1ьщі дiCTa.їta ся на основі історичних прав 
угорсько)' корони піл Австрію, де. що праВАа., 
поки-що В.і1УЧИ.і1И- її під адмінїстраціЙНИl\І ОГJlЯ.J,ОМ 
8 DО.і1ЬСЬКОЮ теріторі6Ю, яку Австрія на6у Jlа., 
однач~ на основі иитих правно-історичних титу
JllB., так само при ПОАЇ.і1Ї ПО.і1ьщі~ 3J1e та адмінї
страційна 6Аність уваЖ3,..!1а СЯ тjJlЬКИ тимчасовою 
і при Аефінїтивній орг'анїsа.ції М3.і1а уступити місце 
ПОД~.і10ВИ на окре:мі провінції., переведеНОl\IУ 8 ОГJlЯ" 
ду на jсторично-націонаJl~ні окреміmности й аАмі .. 
Нїстрзціині nотре6и, про що наЙJlJ'пше ('nідча1'Ь 
урядові проєкти ПОД)'JlJ Б 1847-1850 рр. 

У твореннє українського коронного краю 
в Австрі)', яке, як бачимо. не 6YJlO би в австрій
ській j~Topiї держапного будівництва нїякою но .. 
вістю, тjJlЬКИ поворотом АО традицій 1848-их 
років., відповіДЗJlО би дз..'lї Т енд е н Ц і я міс l' ори ч
и о ГОР о з ~ и т xy~ який В ПРОТЯ5Ї ХІХ. СТОJlїТ'ГЯ 
веде в Европі Ао ВИ8ВОJlf»ННЯ понеВОJlених нн.РОАів 
• ., • t." • 

1 творення ПОJlІТИЧНО саМОСТІИНИХ наЦ10Н3J1ЬНИХ 

ОРІ'аН)'а:мів - чи ТО в Формі нацїОН3J1ЬННХ держав, 
'Чи в Формі автономних nровjнцjи в деР'I.:ааі на
ціОН8.і1ЬНОСТИЙ, 

Так ВАЇЙСНИJlИ ся 6и в ра:мах даної }10)J(JlИ
вости також 8мзгання JKpaJHcbRorO Н3РО,'У АО 
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вивво~ення 8-Л)Д чужого панування й осягнення 

націОН8.льної саl\10Сl'ійности, ЩО яв~явть ся не 
ті.льки л.,..Я НЬОГО потре60Ю', 60 JLежить се також 
}) інтересї Австрії, що6 JкраїНСЬКИЙ паріА ста.в 
пов~опраВНИ1\1 ч.леном Га6с6урської монархії на
РОДІВ. 

По60рЮЮЧИ українське Аомаrаниє ПОАЇJl.У І'а
JLИЧИНИ, ПОJl.яки виступають перше всего в твер
Аженнєм, ЩО ГЗ-Jl.ичина творить "іСТОРИЧНО-ПОJLї
тичну одиницю", В якій їх ПОJl.їтичне станqвище 
опиравть ся на їх "історичних правах". 

Ми вже, вдаєть ся, досить ясно викава.ли, ЩО 
Га,,;,ичина зовсїм не є "lсторично-поJl.ЇТИЧНОЮ оди
ницею", ті.льки новоl'ВОРОМ, ПОКJLиканим АО життя 
аж в 1860-их роках вик.\ючно в ПОJLьськім інтересУ, 
~OBOTBOPOM, я:кий BJLaCHe яБ.itявть ся. наругою на" 
Jсторично-наЦІОНа.льними основами 1 ЯКОГО MaJLO 

що 6іJl.ЬПlе нї}к 50-Jl.ЇТНЯ історія наЙ.лїпmе викаваJLа 
IІОГО невдарні сть. 

3рештою в життю гаJl.ИЦЬКО-ПО.л~ського ГрО
мадянства 8нахоДимо чи-маАО ДокаН1В, що та 

"єдність краю", яку ІІОJLЯКИ так обороняють 
супроти українських 8магань, їм самим невигідна. 
11артійні ві",носини серед гаJl.ицько-по.лЬСЬІ~ОГО 
громадянства викааують, ЩО по.льське партійне 
життє инаІ~Пlе УКJl.аl\ають ся в Схі"ній, а инакmе 
в 3ахіАній ГаJLИЧИНї. В 3аХЇАній ГaJI..ичинї ровви
вають ся переДОВСЇl\l отсї партійні rJрупи: консер
ватисти (Т. вв. краківської mко.ли), демократи, 
.JI.ю"овцї,. соцїя.льна. Аемократїя, КJLєрикаJLИ, отже 
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Груп.и,-,' 8аСТ~ПJl.еНl менше 6іАьше в кождій ново
чаСНІИ СУСПl.tЬНости, яка живе в норма.льних ВІД

носинах. Натомість в Східнjи І"а.личинї РО8ЦВИJlИ 
переДовсїм ПОДО.JI.ЯRИ і всеПОАЯКИ, ерупи., яких 
передовсїм хараКТ8ривув 60роть6а проти вив ВО.JI.Ь
них змагань українського наРОАУ. Ріжні ПО.JI.ьські 
акції по.лїтичні, ку.льтурнї, господарські ведуть ся 
так само окремими комітетами Д.JI.Я 3ахідної, а 
окремими ДАЯ Східної !"а.JI.ИЧИНИ. Також "Naczelny 
Komitet N arodowy", ЗЗJlожении усїми по.льськими 
партіЯl\IИ на час війни, 6ув подj'.JI.ениЙ на вахідно
га.лицьку і схjдно-гаJlИЦЬКУ секцію, ДОКИ сеї 
останньої не sдеворг'аНїsуваJl.И її русоФї.льські Ч.JI.ени. 
ТаІ( само YXBaJLeHa сим !\oMi'l'eToM орг'анївація 
ПОJLЬСЬКИХ .лвrїонїв при австрійській армії М3..і1.а 
06нимати два Ji6г'іони: baxi,\HO-ГaJLИЦЬКИЙ і східно .. 
·га.лицькиЙ .. ті.льки vстаннїй мусїв 6ути завдяки 
русофjJlЬСЬКИМ ваходам ПОДОJiян:ів і всеПОJl.Яltів 
розвяааниЙ. 3. усе:о того ВИХОДИТЬ, що. навіть сама 
Dо.льська СУСПIJl.ЬНІСТЬ АїJLИТЬ ся на ваХІдно-гаJlИЦЬ

ку і cxip,ho-гаJlИЦЬКУ, 60 рами ,,6ДНОСТИ краю" ДJl.Я 
неї невигідні. 

А B~(e найменше повинні ІІоJl.ЯКИ ПОКJlика'l'И 
ся на "історичні права". Бо хоч українська часть 
І'ЗJLИЧИНИ нз.лежа.ла ЯК sавойовании край Ао ПОJlЬ
ської держави, одначе, КОАИ вавойованнв дав взво
иовникови пра в а, яких домагають ся АJl.Я се6е 
на українській веМJiИ ПО.ll.ЯН:И, ТО ПО~1.ьськиЙ нарід 
не мав права нарікати на понеВО.і\енне Аержавами, 
які ПОДЇJLИJl.И ПОJl.ьщу, і в імя справеА.JI.ИВОСТИ до
магати ся АJLЯ се6е націонaJl.ЬНОЇ сво60ДИ. А при 
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тім УСЇl\1 ті ПО.1ьські "історичні права" в СХЇАній 
ГаАич~нr, се вже ті.1ЬRИ 6 У в ш і права., які пере
стaJl.И Істнувати в ХВИ.1ею~ як ПО.,1ЬСЬRУ державу 

sаСТУПИ.1а на українськаі вем.,1Ї инша держава. 
австрійська. 

Одначе наиважнУйше в сїй справі те, що ті 
"історичні права", якими По.,1ЯКИ хотять оправ
дати своє пануваннв над JкраїНСЬКИМ народом, 

'", 

СТОЯТЬ В неПРИМИРИМІИ суперечности в ново~асним 

ПОАЇТИЧНИМ РОВВИТКОМ, ~Jи 6ачимо, як державні 
орrаНЇ8МИ, ВJLожені 8 рjжних народів й оперті на 
понево~еню їх одним "lІ,ержавним народом"" а60 
РО8паАають ся, щоби вро6ити l\Jїсце новочасним 
нацїона.,1ЬНИМ Аержавам~ або переміняють ся 
в свої'м роввитку на новочасну державу нацїОНЗJlЬ
постий, у якЇи КОЖДИЙ нарїд мав вабевпечену. 
свободу РО8ВИТКУ, 

Сеи новочасний ПО.,1їтичниЙ розвиток принїС 
ї ПО.,1якам в Австрії повну націона,,;,ьну свободу, 
ику піс.,1Я війви сподІвають ся пони осягнути 
ї ДJl.Я интих частий ПОJlьrької seMJlI'. 

Невжеж т]Jlьки ОДИН украІн('ы\ии ~apJA :мзв 
би бути виїмком У КОРИСТЬ ІІО.,1як1в 1 на віки 
оставати пjА ПОJlЬСЬКИМ пануваНН6М? 

Таким чином под1"JI Га.личини на 11 СКJlадові 
націонаJlЬНЇ части 8НЇС би тjJtЬКИ nОJlьrь:кї П}1ивіJl6Ї., 
суперечні 8 новочаСНИl\1 ПОНЯТ6М наЦЇОНЗJlЬНОї сво-
60ДИ. Натомість не нарушаn 6и він ];аціона~ьних 
прав ПОАЬСЬКОГО народу, який RОРИСТУВЗВ СЯ 6и 
повнотою їх у ПОJlЬСЬК]М R0POHHjl\1 Rр~Ю~ YTBopeHjl\1 
в ПОJl.ЬСЬhОЇ ТР}Н1ТОРЇї ГЗJlИЧИНИ. 
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в 1848-их роках поБОРЮВЗJlІІ ПО.і\ЯI\И :у кра
fиське Ао:магаНН6 nOAЇJl.Y ГаJl.ИЧИНИ також твер
АжеННЄl\1~ що український нарід не творить 
окремої націонаJlЬНОСТИ та що українська мова., 
се ті.і\ы\и народнїй: діяJl.ЄКТ ПОJlЬСЬКОЇ мови~ не-
8ді6нии Ао самостіІЇНОГо Р08ВИТКУ. Український 
націОНЗ.-lЬНИЙ розвиток вавдав так основно 6рехню 
сьому ПОJlLСЬКОМУ твердженню, що ПО.JIяки вже 
від деСЯТИJl.ЇТЬ не важать ся ВИl\1 воювати. 

В останнїх роках до поJlьсы\гоo apCeHaJl.Y 
проти ПОДЇJlУ ГЗJlИЧИНИ при6ув новий aprYl\leHT, 
взятиІЇ в оБJlасти демократичних ПОJlїТИЧНИХ по
ня'гь" Сеи aprJYl\IPHT має заступати ПОJlякам 
збанкрутовані "історичні права", і воюють ним 
пер~довсУм ПОJlьські "емократичні групи. 3аЯВJLЯ
ють вони, що Східна r"ЗJlичина не в український 
~рай, як СЬОГО хочеть ся українським ПО.і\їтикам, 
тїJLЬКИ край націонаJlЬНО-l\lіmаний, ПОJlьсько-укра
ІнськиЙ., HaCJLЇAKOM ЧОГО нацїонаJlЬНИЙ ПОАЇ.і\ Га.і\И
'Чини по-перше не МОЖJLИВИЙ, 60 між схjдною 
і 3ахjдною ГаJlИЧИНОЮ не дасть ся повести націо
HaJlbHOЇ границї~ а ПО-r'РJге 6еВЦj"JlЬНИИ, 60 :й піСJlЯ 
ПОД)"..,1У Га..1ИЧИНИ ПОJlЬСЬКИЙ ~.i\ЄMeHT був ои 8а
СТУП.і\ениИ в обох її частих ї ПОJLЬСЬRо-українська 
боротьба 8 CXjAHOЇ ГаJLИЧИНИ не 3НИКJlR 6и. 

ровгaitяны\оo ее твеРА)кеНН6 в світ.itї статистики. 
Східна Гз~иqина (njAAYJLeHa njA 3ахjдної на основі 
границї між ОІ\ругами вистого краєвого СУА У -
Jl.ьвївським і краl\івсы\:м)) ЧИС.і\ить КРУГ Jl.O 51/2 :мі
~YOHiH haCf:-JLеня~ ЯКОГО націона~ьний C'KJl3 f, 'l'а:кии : 
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620/0 у країнцїв, 25()/0 IIОJl.яків, 120/0 ЖИАів~ 10/() 
Нїмцїв*)" 

ЧИСJl.ЯЧИ СЯ Н фактом.. що в наЦІОНЗJl.ЬНО
міІпаній державі, як Австрія, нас.лУдком ПОАЇТИЧ
~их і соціяJl.ЬНИХ відносин нема W1.астиво а6со.ll.ЮТНО 
,~HaцiOHaJl.ЬHO ЧИСТИХ" теріторіи, - треба ствер
Д ити, п~о Ч и с .л о укр аїн с ь к О гон асе ,.і\ е н я 

В С х і дні й І" а.л и чин j" 8 О n с ї 1\1 В ист ар ч а 6, 

Щ О 6 и т В ори т и осн О В У Д ол я П о А \" JI. У !" а JI 11-
ЧИН И М У т В оре н н Я О К Р е 1\1 о Г о у ~ раї Н
cыIoгoo коронного краю. 

О·со6~~ИRО, щО J~ країнцї яв.ляють ся в Східній 
Га.личинї е.лвмеНТ()l\I постійним, споконвіку ОСЇJl.ИМ, 
отз{е аВТОХТОННИ:.\I, - ко.ли тимчасом ПО.і1.ЯКИ 
11: Жиди 6 eJl6MeHTOl\l напJl.ИВОВИМ, яким аж в остан
нім по.л~винї ~тоJtУття зріс, осо6JLИВО по :містаХ 7 
у QИ.лу 1 знаЧ]НН6~ заНr\ЯКИ ПОJLЬСЬКОМУ пануnанню, 
яке всїми спосо6ами переводиоЛО ПОJl.ьонївацію Схід
ної Га.личини * *) .. А.г1tже НЇХТО иншии ті~\ьки [1 о ~i1. Н К 

*) ее обчис .. \еН6 опирм.6ТЬ СЯ на віроісповілніи основі. 
;\ ca~le, п~о ВСЇ греко-като.\ики - ~ "'раїнц1', неї римо-като
.7І.ИКИ - llо",яки, п~о відповіда6 менше ~і."Lше фактичним 
відносинам. 06ЧИСАеНН6 на основі "розговірної мови" не Аа6 
правдивого образу націона~:w.ьних ві _\НОСИН, 60 т)'т маси~' кра
'іНЦЇВ і майже всі ЖИДИ заllИСRlіі за Поляків. Одна'lе и 06-
ЧИСАеНН6 на віроіспопідніи основі ВИХОДИТЬ на шкоду укра
інського еЛ6менту, ПО тут ам.ЧИСАені до ПО.JI.лків усї римо
католики української наРОДНОСТА, нких IlОol1ЯКИ n А"іііСНОСТИ 
H~e не ВСllі""и ПрИ помочи ПО.\ЬСЬ'\ОЇ орr'анїаап,іі рим.-кат. 
церкви спо.і\ыпти •. В дійсности ЧИС./ІО ~ KpaїHI~ЇB у Схі(-\ніи 
Га.,ичинї АОХОДИТЬ ДО 700/0' Подяки творять КО.;10 і 60"0. 

**) IJBepTa6Mo увагу, II~O в меморіЛ.Jtах "Го .. '\О8НОЇ РУСЬ. 
кої Рt\ди" З і848 р. аа І10дї ... 10М Галичини ГОВОРИТЬ ся Іце 
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Да m и н Ь с R И Й **) 08начив ро.itЮ ПО.llЬСЬКОГО е.1Є
менту в Східній ГЗJLИ чинї С.і10ВЗl\IИ ~ ЩО "всю 
ПОJLЬСЬКУ KYAЬT~'PY В Східній Га.itичинї ОПJLачують 
"Jc країнцї". А тепер та ПО .. lьська КУАьтура в СхЇд
ній ГаJl.ИЧИНЇ, що врос.ла КОШТОМ українського 
народу, Ma.ita 6и 6ути перешкодою ДО його виаВОJl.ення 
в-пjд ПОJLЬСЬКОГО панування?! 

HeCTi~HiCTЬ СЬОГО ПОJLЬСЬКОГО зрrJмеНТJ по
_ каву ють також відносини в теперjшнім n короннім 
. краю І~а.і\И:ИНЇ". ll,иа ГЗ"l,ичина, яку 110JLЯКИ 
вважають ПІД правно-державним ОГОІl.ЯjI,ОМ ва ПО.і\Ь

ський край, у якім ,вони мають ПОJl.Їтично пан,У
вати, ЧИСJLИТЬ КРУГ.і\О 8 міJtїонів меrnканц'іВ, 8 того 
460/0 ПОJLяків, 420/0 УкраїНЦїВ., 110/0 Л\идів, 10/0 
НїМЦїВ. Отже по по.itьським поняттям 6 се вовсїм 
сораведJtИВО, щ06и 466/0 По.itяків, аначить, націо
НЗJl.ьна меншість в краю, панувз.itи ПО.itїтично над 
6і.JIьmістю краю, між тим над 420/0 JT I~paїHЦЇB., які 
В.JIастиво що-до ЧИСJLа маи)ке дорівнують ПО.JIякам, 
- наСJLЇДКОl\І чого також 62-процентова УІ-сраїнська 
6і.,'\ьшість в (~хі~ній ГЗJLИЧИНЇ .яВJLяет1. ся ПОJLЇТИЧ
ною меншістю, а 25-процентова ПО.і\ьська мен
шість ПО.і\Їтичною 6і.itьmістю. 

А..ле по тим саМИl\І ІІ0.itЬСЬІ\ИМ поняттям бу Аа 
6:и се веJLика, ДО неба вопіюща Rри~да~ КОJLи-6 
HaC~'\ЇДKOM подУ~у ГаJLИЧИНИ 620/() ~~ кра.їНЦїВ., отже 
переважаюча націонаАьна 6іАьшість краю, зд06у...:tа 

про укра"lнське насеАеНН6 як про н 1t Ц і о н а.ll ь н У 6 і ~1 ь
nІ іст ь Ц]' ~\ О гок раю. 

**) Ви В'ЇВДl австріиської соціЯ.1ЬНОЇ AE'YJOKpaTЇi в мо
р;tвські~1 БеРНІ 1899 у. 
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6и со6і наАея~ні ЇИ ПОАїтичні права, а 250/0 ПОАЯ-
• JI.. .-

КІВ йаНЯАИ ои T~Ke ПОАІтичне становище, яке ІМ 

на.і1.ежить ся. становище наЦІона-льної менmости. 

3 того всего 6аЧИl\IО, що и сеІі ПОАЬСЬКИИ 
арrУl\lеит проти ПОДЇАУ Га-личини поз6авлениІЇ 

• &. 

СТІИНОСТИ. 

Инmі справи~ sвявані а YTBopeHH6l\1 YRpaїH
ського :коронного Kpa~ в ABCTpij' череs подїл Га
-JLИЧИНИ, можемо тут ТІАЬКИ коротко порушити. 

. І так ЩО-АО кра є в о ї :к о н сти т У Ц і І, можна 
ії октроювати на основі ВRгаАЬНИХ австріЙСЬEtих. 
взірцїв. 3 окрема. тре6а sавначити~ що бажанню 
всїх українських партій і ЦЇJLОГО народу відпові
АаАО 6и ваведеНН6 Baгa.AЬHOГO~ рівного, 6евпосере,],
ного і тайного виборчого права до кра.євого сойму, 
BBiPЦ~B ДАЯ націОНаАьноІ охорони ПОАьськоl мен
тости в українськім краю, - така охорона їй 
очевидно наАежить ся, - можна внайти ДОВОЛ 
в австрійських краєвих :конституціях і провктах 
-конституцій. 

Що українська мова "в mколах~ урядах 
і пу6.ilичнім життю" повинна мати всї ті права, 
які Н3.ilежать ся мові переважаючоІ націонаJl.Ь
ної 6і.ilьmости в краю, се таке саМОВрО8умі.ле, ЩО 
8гадуємо про се тїАЬКИ мимоходом. 

Що-до територіЯАЬНИХ границь укра
їнського коронного краю, то при РО8граниченню 

Східної Га.7LИЧИНИ від 3ахіАНОї тре6а ваяти під 
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y~aгy вгаАувану вже границю МІЖ JLЬВІВСЬКИМ І кра-

КІВСЬКИl\1 ОКРУГОМ вистого краввого суду, - оче

БИАНО в поправками, які покажуть ся потрі6ними. 
При сїм тре6а таl~ОЖ ввяти на увагу справу 

ПРИАучення української части Буковини 
Ао українського коронного краю, що віАповіАаJLО 
ои вмаганням українського наРОАУ АО ПОJLЇ'l'ИЧНОГО 
в'ЄАиненвя. 

В I~iHЦЇ pOBYl\lieTb ся само со60Ю, ЩО на, ви
паАОК в і ДА ї JL е н н Я Я К ої - н е 6 J А ь час т и укр а
їнської теріт()рії віА Росії Бона повинна 
стати частю українського I~OPOHHOГO краю в Ав
етрії, - хи6а, що6 воєнні успіхи УМОЖJl.ИВJLЯJl.И 
инmе~ ідеаJLОВИ ВЇАЬНОЇ У краУни 6і~і\ЬШ відповіАне 
ПОJl.агоджеНН6 української справи. 



в нїмецьхій мові вийшли: 

1. Georg Ruczka - Die russischen Sozialisten onl 
der gegenwiirtige Krieg. 

2. Georg Ruczka - Die franzosischen Sozia1isteI 
und der Krieg. 

ДРУКУЮТЬ с.я або rотують ся до ДРУКУ: 

1. Га~ичнна й її національне значіпв Д.іІ.J.I 
України. 

2. ~I. Лозинський - YTBopeH~ україИСЬRоr(] 
коронного краю в Австрії. 

3. х. ЖИТJIОВСЬRИЙ - Соціи.Ilї3М і паціо· 
Ha.JILBe питапе. 

4.~1. Борисов - Соціялїзм і проблема націо· 
нальної автопомії. 

5. Національна справа й Партія СоціЯJIїстів, 
РеВО.Ilюціонерів. . 

6. К. ЕаВТСЬRИ:И: - НаціОН8.І1ьність й інтер. 
національність. 

7. Е. КаВТСЬRИЙ - Національна держава 
• ••• с:.:> 

lмпеРlИ.JIlстична держава и союз держав 

8. Дмитро Сметанка - Соція.Т.ІЇЗМ, завойо, 
вницька ПО.JIЇТВRа, патріотизм і націо
валїзм. 

9. Л. Василенко - Світова війна. 

10. І. Сокира - Хай Европа Rозачіе! 

11. Е. Бернmтайи - Інтернаціонал робіт
ничої кляси й европеЙСЬRа війна. 



12. 1\'1 .. Драгоманів - Чудацькі думки про 
українсь:ку національну справу. 

13. М. Драrомавів - Листи на на,ддвї-
прав:СЬRУ Україну. 

14. М. Драrомаиів - Про неволю віри. 

15. М. Драгоманів - Рай і поступ. 

16. Е. Пернерсторфер - Про новітній націо
натам. 

17. Е. Ляйтвер - Імперія~їЗм московського 
народУ .. 

18. К. Реннер - Націона.льца справа, ЇМпе
рі.иmsм і соціялїзм. 

19. А. Бах - Цар - Голод, друге украшське 
ВИАаннє. 

20. Др. Осип Назарук - Що се е: суспіаьні 
кляси, боротьба RJ.Iяс, буржуазія, про
J.Iєтаріит, капіта.лїзм і орrанїзація. 



ВІІЙШЛИ З ДР)"Е)" такі КНИЖКИ: 

1. ~I. l\Іихай~еИRО - Національне питанн~ 
~ в Росії й війна. 

2. 11. МихаЙJIепко - Росія й Україна. 

3. 1\1. 3ЗАЇЗПЯR - (~амостійна Україна - не
соціЯеі'lїстичне гасао? 

4. М. 3алїзняк - У країпцї, Росія й війна. 

5. 1\1. l\lихаЙJ.lенко - "ВИЗВОlllьні манїфести" 
8с.:> • .U 8""' •• 

РОСІІІСЬКОГО уряду В теllеРlІІIНІИ ВІННІ. 

6. ю. Ручка - Рuсійські соціЯаlІЇСТИ й тепе· 
• • о 

РІШВЯ ВІнна. 

7. В. tJlїБRнехт - ЧІІ Европа Ma~ СRозачіти? 
8. с. Дікшта:ft:п - Хто з чого живе? 

9. Ф. ВОJ.lХОВСЬRИП - :Казка про салдаТСЬR)Т 
душу. 

10. Ф. ВОJ.lХОВСЬRИЙ - Казка про неправед
ного царя, t,pyre україНt'ьке ВИАаНН6. 

11. Ф. ВОJ.lховськиЙ - Як МУЖИR став дов
жииком у всїх. 

12. М. Драгоманів - Віра і громадські справи, 
друге УІ,раїнське видаНН6. 

13. В Швачка - Чому позичали віру. 

14. В. РЮМИПСЬRИЙ Повстане се.JI~П 
в ABr~'Iiї. 

15. 1\1. Лозинський - Українська Гмичипа 
- окремий коронний край. 
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