
12. ЦЬВІТНЯ 1908. 
Потоцкий і Сїчинський-і~r·е:на~ 

Іцо і для нас сучасних і для будуч-
..., . ..., 

НОСТИ ЯВЛЯЮТЬ ·СЯ Н<lИЯрІ\lИПІИ~ ВИ-

СЛОВОМ ПОЛЬ·СЬК.о-украЇНеЬКИХ ВіДНО

СИН у Галичині в на.ші часи, шо 

3добули собі вічне місцr, в істориї 

я~к імена героїв з одного епізоду .. .. 
поль·сько-укратнсько1 і-сторичної 

тра.rедиї. 

Потоцкий- потомок етаринtІото 

роду, що зистtав безсмертність у на

І однїх пі-снях уrtра.їнського народу~ 

ЯІ\ уособлене всего найгіршого, най

лютїйшоrо, найбільш .жopcтortoro, 

чого зазнала У.к.раїна від шляхоr

сьrої Річи посполитої. І доля хоті

ла, що потомок такого роду прий

шов до вла.сти над українським на

родом "в тій части Річи посполи

тої" де під новими формами відро-
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дили ся і розцвили її національно

державині традициї, 'В ча,сї, коли ті 
~ -

традиnиІ видали ся украІНСЬКО1ІУ 

народови, відрадженому до новоrо 
. ~ 

нацІонального жиrя, наиважчими, · 
тоб виконувати ry власть по за,по
віту своїх предків для найбільшото 

триюмфу ·тих тр~адиций. 

Упадок Річи посполитої і перехід 

І..,алицької Руси під Австрию не 
. .. 

:Jl\ПНИВ БИТВОреНИХ ПОПереДНІМ na-

HOB3.H6l\1 Річи посполитої поль·сько

уЕраїнсьІ~JІХ відносин. 

Польська шляхта, пред~ста.вниця 

національно-держанних інтернсів 

]Jічи посполитої, втра~тила свою 

державну незалежність, а.ле Н·евтра-
•• 

тила панованя над у.кра1нським на-

родоl\І. І коли австрийська1 держава .. 
вист~упала проти неІ, то не для вко-

роченя її панова:ня над українсь~ки.м 

народом, а для -приборканя її зма

гань до відзисканя давної дер·жав

ної незалежности. На те: власн-е бу
дІІ обчи~слені неі ті вар~ядженя ав-



• u • 

стр1иськоrо пра~ительства, якІ ко-

~тси-небудь виходили на користь у

І\раїнськ.оrо народу: не інтереси у-
•• е І t,:) 

краІнського народу мало авсrр1~и.-
.. . 

ське. правительство на увазІ, . ТІЛЬ-
ки приборк;а,нє польської шлях

ти, - а що-ж більше могло 

підтяти її крила, як обмежене її па

нс;ваня над украї·нським народоl\1?! 

І тому доти тільки па.мятало а:в

Сl рійське правит~е:льетво про "Ти

рольцЇ'в Сходу", доки поль·сь.ка 

шляхта не вирекла ·ся змага:нь до 

відзиска:ня діаJЗної державної неза

лс.шноети. Коли-ж вона порішила 

погодити ·СЯ аі зміненими обстави-. 
нами І старати ся воскресити тра-

дициї Річи посполитої під протек

торатом Анстриї і того, якому 3ая

вила: "Przy ТоЬіе stoimy і stac 
chcemy", - знов вернула до неї 

її необмежена власть над україн

ським народоЩІ. 

3 того ча:су а~нстрийська. консти
туция з усїми своїми за~конами мав 



R Галичинї законне значіне липІ на 
. . 

С'ТlJІЬКИ, на СКІЛЬКИ ВОНа ВИХОДИТЬ 

на кори·сть польського національно

державного ·П·рінціпу па.нова:ня над 

українським народом. На екіль~ки-:-ж 

Еона противить ся тому прінціпови~ 

ї1 законне нна~іне на rр~а;ницї Га

личини кінчи·ть ся, :знесене мі.нї-
. .. 

етерськими 1 ЦІсарськими розпоря-
u 

дженями, ухвала.ми кранвого соиму 

і держав·ного пардяменту, в кінці 

практикою. галицьких - по свому 
. 

нацІональному характеру поль-

ських - вла~стий. 

Сороклїтн конституцийноrо житя 

Австриї (1868-1908) було рів:но
часно епохою~відродженян.а}піона.ль- · 
но-державних традиций Річи по

сполитої в Гали_чи:нї. Тут виросла 

польська держа~вність, якої залеж.

ніс·ть від Анстриї на етіль:ки фор

мальна, що ·майте: не пер·еmка.дже:н~ 

їй :ве.с·ти супроти українського ·нар о

РУ політику Річи посполитої,- по
літику, яка в:важає ГалицьІtу Русь 



-І) 

вічною, нероздільною частІо Польщі 

і з того титулу змагає до узал·е.л~не

ня всего житя українського наро

ду від поль·ських національно дер-
• • u 

jl\анних ІнтересІв, яких реальнии 
• •• u • 

31\ІІСТ: держати украІнськии нарІд 

R такім С'танї, щоб він ніколи не 
. 

1\1ав сили стати незалежни·м ВІД 

_ПОЛЬСЬІ\ОГО панова.ня ТВОрЦЄl\1 ·СВОГО 
• •• u • 

нацІонального житя на сво1и нац1о-
• u • • •• 

нальнІи терІторІІ. 

Становище представників тої 

польської державности в Галичинї 
.. 

до визвольних з:l\іа.га:нь украІнсько-

го народу переходило ріжні фази. 

КолИ вихована s віковім ра1бстві 

нечисленна у.країнська інтелїrен

·ция шукала оборони перед панова.-.. ._, 
Н6М ПОЛЬ·СЬКОl ШЛЯХТИ В австрии-

СЬКОГО пра~вительства., тодї змаrанв 

до відбудова.ня Польщі, яке на у-.. 
:кра1нських землях оз·начало при-

вернене необм~еженого польського 

панованя, предс·тавляло ся як з Іа

га·нв до свободи, а протидїлане йо-
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~ry я:к ~служба реакциі. Потім, коли 

часть українсь.кої інтелїrенції, зне-
• u 

1аривши ся в анстрииське прави-

тельство і не маючи віри у власні 

сили ~свого :народу, почала пропові

дувати рус.софільство, надію на по

міч Росиї, поль·ська шляхта пер.емі-
u 

нила ·ся в сторожа анстрииських ди-

настич·них і державних інтересів, 

вказуючи на. те, що ті інтереси ви

ма.га.ю·rь, щоб їй віддати повну 
. 

власть над народом, якого провІд-

ники бача~ть ·своє спасенє поза гра

ницями аветрийської держави. Ко

JІ.и-ж наш ~нарід, перебувши тим

часом процес відрод.женя, почав в 

україн·ських національних формах 

Fиявляти новочаС'не суспільно-по

літичне житє, пер1е:няте новочасни

ми загально-людськими змаганяІ\ІИ 

до свободи і рівности, тоді польсь,ка 

шляхта задуь1ала ·сnи·нити те житє 

угодою, яка запрягла-б україн

ст):кий нарід в особах його предстаJJ

ників до ·воза ·національно-держав-
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них, ~політичних і суспільно-еконо

мjч·них інтересів польської шляхти 

і їх, представників українського на

роду, зробила сторожа:ми тих і·нте

r·ееів перед ви:авольними зма.ганя

ми власного народу. А коли угода 

не вдала ся, на~ступила ера що-раз 

більших репріе:сий. 

Та угода, заключена в соймі в 

1890 р.. і зві-с.на під на;звою "нової 

ери", мала на меті добути добро

віл.ьну згоду предсrанників. україн-
~ . 

сьдого народу на польсь.кии на.цtо-

нально-державний прінціп єдности, 

неподїль.ности і польського правно

волітичного характеру Галичини

за цїну уступок на полі вберіга;ня 

української національної окремо

сти. Та ніякий ж.mзий нарід не мо

же засудити ·себе на вічне ос·таване 

на однім - і то на такім· низькім, 

як з·бе:ріганя своєї окремішности~ 

ступні розвитку і тому "нова ера" 

збанкротувала, а приспішила її 
;-' . . . 
оа~нк.ротство нещирІсть 1 в1ролом-
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ність польської шляхти, яка не 

сповнила. навіть тоrо, що обі·цяла. 

Тодї прийшли репресиї, які мали 
•• u • 

переконати украІнськии нарІд~ що 

від воза польської держанної нациї 
•• u • • 

НІяка сила иого не в1двяже, що в1н 
. 

мусить погодити ся з сею рациєю 1 .. 
в рамах ~поль.ськоІ державности ста-

. 
ра:ти ся уладити своє нацІональне 

житє. 

Час від соймових виборів 1895. .. .. 
р. з ІХ ма~совою депутациєю до ЦІСа-

ря, щоб пожалува.ти ся на своїх 

rнобителїв, - до ·соймових виборів 

1!.)08. р. ~зі смертю l\fapкa Каганця 

і до убійства Потоцького'-се один 

ланцюr що-раз більших ·ре:пресий, 

що ~з одного боку значили ся тюр

мою і кровю і могилами, з другого 

ск.ріплюrванн~1 польської державної 

власти над нашим народом. 3ріст 

сьвідомости .нamoro народу тільки 

розпалював rнобителїв до що-раз 

острійших мір, до що-раз більших 

на~сильств. Коли виборчі шахрай-
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сrва nоказалn ~ся ~за слабим ору~І\ем~ 

наступила ера кронавого терору, я

І\а почала ·ся при виборах до П<-}р

ля~·іенту 1897. р. Жандар:ми і ві'tі

сько, баrнети і кара~біни nпступили 

В ОбОрОНЇ ПаНОВаНЯ ПОЛЬСЬ·КОЇ ІІІЛЯХ-.. . 
ти над укра1нським народом 1 по-
чала лляти ·СЯ кров, почали рости 

могили на нашій ае:млї. А за ними, 
• u • 

лІ·~ потести за в1иноrо,-суди 1 тюр-
ми: кого не влучила куля, не зако

лов баrнет, тото держ.авний суд і 

державна вязниця вчила пошани 

для "-відвічних прав" польської 

ПІЛЯХТИ На нашій 38МЛЇ. При КОЖДіЙ 
.. . . .. 

нагодІ, при кождІм народнІм русІ 

арештовано масами і без роабору, 
u • u •• •• • 

мов у завоиован1и кра1н1: мужчин 1 
• •• • ... u 

,ЖІНОК, старЦІВ І ДІТИИ, а СЦЄНИ а.-

реШТО'НаНЯ і картини відставлюва

ня до вя·зниць пригадували часи 

татарських ~нападів. На,віть тих не 

мннала така доля, що в католиць

кій Австриї зазнають таrtої пота

ни: католицьких ·священиків. Не-
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наче у(Іаеть в українськім визволь-
. .. 

Hll\I русІ етирала з них печать свя-
rценстl)а 1 ІХ ноне1йр.яно мов на до-

.. 
каз, rцо все укра1нське призначене 

на 3нищенє. І ніякий рух не минав 

тої долї: чи ее були вибори до сойм у 
,.., 

аоо до па.р:rя:менту, чи рух за ви-

uорчurо реформою, чи хлїборобські 

страйки, чи культурна робота. "Сї

'ІІ.·й", чи боротьба за У'І\раїнський 
•• u • 

унІне·рситет, - кождии з тих рухІв 

. -
3устр1чали репреси1. 

І що найбільше врізувало ся в 

народню сьвідомі·сть як кривда: що 
. .. . 

ТІ репр~еси1 спадали не за якІсь не-

лєrальні, революційні рухи, а за 

виступи, манї4>есrа.циї, акциї, зі 

етоновища державної констит·уциї 
. . ~ 

етроrо законнІ І хиоа виетупами 
u • • 

властии провокованІ поза межІ за-
. 

RC ПІВ. 

Доля хотїла, що rp. Андрій По

тоцкий обняв етаповище намісника 

Галичини, "репрезеТІта.н·та поль-
•• •• •• u 

сько1 державно1 власти в с1и частЕ: 



: і 
І ' 

І.)ічи посполитої'', при кінци е·е:Ї е~ 

похи репресий. І ее рітuило про йо

го долю. Бо зі зростом народньої 
. 

сьв1домости ио,лrда нова репресия 

відчувала ся mо-раз більш болrоче, 
. ,.., . 
тим о1льше_, що приводилн вона на 

.. . 
память у.с1 попереднІ, клала перел 

очи цїлий ла:нцюг. Серед таких 
".., • u u • 

оостави:н навІть звичаинии '{І оловІ к, 

нкий був би тільки бе,звільним ко-
.. .. 
л1сцем у машинІ гнету, виrtликав 

би проти бебе що-раз більшу нена

висть. А Потоцкий не б~rв безвіль

ним колІсцем, тільки всемогучим 

правителем машини rнету. При тім 

на ча~с його правлїня припали важ-
-· ..... u • u • 

Іп подІІ як в австрииеь.к1и державІ 

так поза. гранидяl\з:и її, в Ра.сиї, -
події, які з одного боку мали вели-

u -Еии вплив на даль.ше житє украІн-

ського народу в Галичині, з друго-
u •• • 

ГО На ИОГО ПОЛl'ТИЧНУ ПСИХ1Іtу. 

Все те приготовило день 12. 
цьвітня 1908. 

3а останні два десятилїтя наша 
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суспіль:ність зробила великий пo

C".t~yn в напрямі присвоеня собі ва

rаль,но-люд;ських nоС'тупових ідей: 

вона здемокраrизувала ся, націо

нальні форми її житя наповнили ея 

зевропеізованим суспільно-полїтИч-
. . 

Рим зм1стом з перевагою постуnо-

во-деl\t:ократич:ноrо елементу. 

І в 20-е столїте входить вона з 

виробленим національним ідеа~1О!\І 

самостійної України, який додає си

ли і ясности практичному домаrа-
•• •• u • • 

НІО ТОІ саМОС'ТlИНОСТИ В тер1ТОрlЯЛЬ-

НИХ і заІtонних межах Ав.стриї, до

·м·аганrо наіціональноrо поділу Га-
. .. 

ЛИЧИНИ, а В ·СУСПlЛЬНО-ПОЛlТИЧНИ.Х 

питанях без qrляду на пар~тийні 

ріжпиці творить вона один посту

пово-демократичний табор. 

Бор-отьба за університет, а.rрарні 

страйки, рух за виборчою р-ефор:мо

ю - всї ·СЇ рухи маю·ть загально

національний характер. Радикаль

ні по евоїм домаrаня·м і по своїй 

тактидї~ вони являють ся сьвідо-
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ЦТВОМ сусПЇЛЬНО-ПОЛЇ'ТИЧНОГО ради

калїs:му цїлої суспільности. 

В КЇНЦЇ ОДНО 3 ОСНОВНИХ ПОЛЇ'ТИЧ

НИХ домагань цїлої .суспільноети: 

загальне, рівне, безпосередне і тай

не виробче право до п·арляменту 

стає близьким здїйсненя. Під на

тиском масового руху в державі, за

тріволtені першими успіхами po-
u •• •• • 

СИИСЬКОІ реВОЛЮЦИl КОрОНа~ 1 ПраВИ-
~ . 

тельство апрооую~ть ее доматане 1 в 
парля~дентї почин·а~ ~ся праця 

u . 

над переведенем иоrо в жите. 

Та тут українсь~кий нарід жде 

розчароване за розчарованем. 

Він, що сподівав ~ся, що демокра

тична виборча реформа, ломлячи 
.. 

ПОЛІТИЧНе пановапв ШЛЯХТИ, ВИ3ВО-
u • 

лить иого з п1д польського па:нова-
.. .. 

ня, яке прец1нь опирало ел на полІ-

тичних привілеях шлях·ти, - ба

чить, як для Гал~чини придумуюіть 

ся виїмкові закони, щоб тіль:ки те 

польське панована над ним удер

жати і серед змінених обставин по-
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дїтичного житя. Тільки, що воно 

ВЖе Не буде ПОЛЬСЬКО-ШЛ:ЯХОТСЬІ\8, 

а просто польське, бо коли перед 
~ . .. 

тим 3 виоорчих привІлвІв мала ко-
. 

рисrь т1льки польсь~ка шляхта, ~о 

тепер виїмІ~ові закони надають при-
. .. .. 

ВlЛЄl ЦІЛОМу ПОЛЬСЬКОМУ нарОДОНИ В 

порівнаню з народом українським. 

Ві:н, що в часах шляхотського 

гнету був найпевнійтим -союзником 

польсьrtої де:мократиї, запевнюва-
u u • 

.нии нею, що не nольськии нар1д 
u • 

гнете иого, тІльки польська шляхта, 
.. . 

Та ЩО 3 упадКОМ ПОЛІТИЧНИХ ПрИВІ-

леЇВ ШЛЯХТИ і ТОЙ НаЦіОНаЛЬНИЙ 

гнет упаде, - побачив, як поль-
•• 

ська демо~кра,тия зрадила сво1 де-

мократичні прінціпи, здоптала свої 

колишні запевиеля і на перегони з .. . 

шляхтою почала л1дитувати ся в 
u • ••u 

приду:муваню як наиуепІШНІиших 

способів для дальшого вдерJканя 

поль·ськ.ого панованя над ни~І, на-
u •• • 

зиJЗаючи иого неволю сво1м нацІ"о-

наль.ним етаном володїня. Він, що 



15 

його найкрасті сини віддавали 
u •• u • •• •• 

наигарнІИПІІ сво1 лтта на працю для 
.. .. 

ПОJJЬ·СЬКОl ДЄ:МОК.р·аТИІ, ПОЛЬСЬКОГО 

соціялізІ\rу, сподіваючи ея, що звід-
u • •• 

ти прииде визволене І для ІХ наро-

ду, - бачив, що в цілій Польщі 

а.ні один голос не промовив в обо-
.. .... 

ронІ иого пра,в. 

А коли він на вічах почав дома

гати ся для еебе того права., яке 

навіть пісар згодив ся дати цілій 
• •• u • 

державІ, ЦІСарськии на:мrстник за-

грозив йому катом і шибеницею, .. . 
немов заграла в НІМ кров предкІв, 

Іцо з тіл ·козацьких, ;вбитих на палї, 

робили собі алеї. . . На села зляг
ло війсьІtо і трупи в .л-ядськім упа

ли. 

У спіхи при перrпих затальних 

виборах до парлJ!менту 1907. р. бу-
• • •• u 

ЛИ. ТІЛЬКИ гарНОЮ ІЛЮ,ЗИЄЮ, ЯКУ ДlИ-

СНіС'ТЬ швидко розвіяла. В межах, .. ~ 

означених законом, укра1нськии 

Нарід блискуче ВИЯВИ1З СВОІО силу, 
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- аде: що з того, коли закон дав 

польському колу таку велику пере

вагу над українською парлямен

тар·ною репрезентациею, що наслїд

ком того парляментарна більшість, 

не ломлячи собі голови ;над галиць

кими відносина!tІИ, волїла правлїне 

разом'з польським коло~r, ніж чине

не ·сnраведливости проти польсько

го к.ола,. 

Показало ея, що не тільки· не мо

же бути мови про здобуте розтире

ня ·правного проетору, потрі'бного 

для національного розви·тку укра-
•• • 
1нськоrо народу, але навІть не мож-

на нїчогісько зробити, щоб застави

ти вла·сти з~берігати і.стнуrочі, обо

вя:зуючі закони. І rtоли прийшли 

вибори· до сойму, намі·стник rp. Ан
дрій Потоцкий неначе завзяв ся 

•• • t-' •• 

показати в ЦІЛІИ повнотІ, що де:мо-

кра:тизация політичного житя цїлоЇ 
•• • • u 

дерЖаВИ ·НІЧОГО Не .ЗМІНИЛа В ТlИ 

чаети держави, де він з ·волі цїсаря 

Ав·стриї являеть ся репрезентантом 
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rтольсь~ко[ дер1к.авної власти над у

країнським народам. 

ІІ~о бі.льІпе, неначе опннований 
•• • u 

духо~т одного з евоtх предrов, ЯІ\.ии 

виробив пл ян зниmеня У І\ра1нп 

<~пільними силами Польп(і і Росиї. 
• u ~ 

вtн до старих репре,сии додаR нови1-І 

иnнеnр: побіч виборчих налу}тптть~ 
~· ~· 

пuо1ч арештовань~ ноо1ч трупа 

l\'fa,pi~a Каганця - він на репрr-
. .. 

аентант1в укра1нсьr\ото народу ни-

брав руссофільських неrаторів на--
•• • •• • u 

ПJOJ НRЦlО'НаЛЬНОІ СйИОСТ1ИНОСТИ. 

немов хотячи сказати: "3ахочу 

нас зовсїм не бvде !" ., 

Стільки пережити протягом двох 

лїт·: сподївати ся близького кінця 

національного поневоленя і замість 

того бачити с-ебе вийняТИ}І з під sа

гально-держа-нних заІ\Онів, обезси--
. ~ .. 

лени:м на парляментарн1и аренІ~ 

пригнетеним по данному і обр(ljf\f'

пим через виниеrпене неrаторін 

еновї національної ідеї. -- ее, як. 

на такий коро1чtий час, 3а богато у-
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,_, 
дар1н, п~оо вони не викликали _ре-

.. 
аКЦИl. 

1'а коли в 1895. р. та. реакция 

проявила ся висланем масової де

пуrациї до цїсаря, то в 1908. р. по
чато гово·риr:и про конечність вха

еними силами, не оглядаючи ся на 
. . 

нрпписи законІв, розІрвати ланцюг 

rнету, силоІо завоювати собі ті пра

ва, як.их не можна здобути закон

ним ІІІЛЯХО)Т. 

Був ее анак., що колиш·ня вірно-
. . 

ІІІ;t:данча псих1ка народу переl\п-
u ,_, 

нrоєть ~ся в револrоциину, дух рао-

tтва ус.тупае шісця духовп бунту. 

l{оли_,б наша суспільність мала 
• u •• 

за:м:кненr очи и вуха на нее, що ДІ-

сть ся в сьвіrї, і бачила й чула. тіль

ки те, п~о виробляють з нею, то й 

еьоrо було би досить, щоби !знищи

ти її вірнопідда.нчі почува.ня. ІJїлі 

роки галицькі власти під протек.то

рато:м державного правительства 

давали їй одну за другою нагляд~У . 
ЛGІ~ЦИІО, ЩО право, З3J\ОН, ее ТІЛЬБТІ 
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. 
діаска, за якою виг1дно ховаєть ся 

брутальна сила. ДїtіснІеть ПОІ\азу

вала раз-у-раз, п~о право в руках 
. . ~ 

тих, ·якІ виставляли сеое сторожа-
u u • • 

~тп иоrо, rоло·сили ного сnят1сть 1 

непарушимість, виходить усе в ко ... 
рпсть гнобителя, ~ нїколп в користь 

попеволеноrо. 

· Та кpi:Jf галицького досьвіду не 
"-' ,-' . ~ ' . 

ЧУЖИИ оув HaiiJlИ СУСПІЛЬНОСТИ та-
. . .. . 

1-\ОЖ ДО·СЬВlД lCTOpИl, ДОСЬІНД ИНШПХ 

ираїв і народів. Особливо не міг 
u •• • ,., 

проптп для нашо1 суспІльности оез-
•• u •• u 

с.~пдпо тоn недаnн1и час, коли дов-
.. "-' 

rол1тню заrально-европеись·ку ре-
• u •• 

акциrо перервав rpl:\I роеипсько1 ре-.. . .. 
ВОЛЮЦИІ, КОЛИ зда.вало СЯ, ЩО ІДеІ, 

• u •• • •• • 

3R ЯКІ НаИЛІПШl СИНИ ВСІХ нарОДІВ 
u •• •• •• 

рОСИИСЬКОl д'е:ріКаВИ ЦІЛе СТОЛІТЄ 
•• •• u 

ІСІали сво1 голови, ось-ось здІп-

спять ся. Бачити вдасними очиl\та, 

як народня lVIaca одним зусилєl\І :Ге
нерального страйку здобуває на 

~1иколї ІІ. конституцийний 1\Іа:нї

(f)ест~. як цїла Европа клонить ся з 
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'-' .. 
!IUДИBUl\1 ІІЄр~д герОИСЬІ{ИМИ ДІЛаМИ 

рсволrоцjонерів-терориетів, - ее 
~ . .. 

НЄ' MOir:r Не 3ОУДИТИ ПОрИВІВ ДО ВОЛІ, 

JO дї.:1, Яl~ими здобуваєть ся волю. 
ri ~ 1 рацІовали над оудженєм духа 

бунту ~еред нашої суспільности й 

наrпі гr-1о6ите.:й. Славлячи дїла сво-
.. . . . ":..:) 

lX ПОВСТаНЦІВ 1 рОСИИСЬІ\ИХ реНОЛЮ-

ЦЇОНерів за те, що ті звертали еЛ 
~ .. ,.., ~ 

проти ІХ rнооителл, вони заоува.ли, 
,-

rпn ТІІ:\1 rпиряrь дух оунту ·серед 

тпх. д.тн кого вонп являють ся гно

бите.:~ям и .. А в польській поеsиї, лї
тературі і публїцистицІ, не тіль~к.и в 

~ • u • 

социялJJно-революции;нІи, - скрІзь 

роsсипані слона пропатанди бунту 

проти псволї. ОчевrІдно, проти нево

JЇ росийської над Польщею, - але 
І • 

для лrодсь:коrо духа нема границь 1 
. .. 

поне:воленІ сини укра1нсь1іото на-

роду вичитували в тих словахпропа

rанду бунту проти польського rнету. 

rнету. 

Справдї, треба вваJкати себе за я

r~ийсь вибраний на рід, щоб думати~ 
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LЦО тілЬІ\И ІІольІtа Добродзїцка має 

праnо сказати: "Я: вва~кала за свій 
~ ~ с ~ . 

ОООRЯЗОК уоИТИ каллона, ОО BlH 

ворог N1ОГО народу!" - а У1~.раїн-
u 

цеnи польеьиии гнет не дав пра~ва 

:-зробити непІrtідливим ворога, ~свого 

народу. 

І /Іух бунту, збуджений у нашім 

наро),Ї, нро?~Іовив ч·ерез Мирослава 

Сїчинського - і rp. Потоцького не 
. 

стало МІЖ JІ\:ИЕИМИ. 

"Богато є поклик.аних, та мало 

вибраних". Богато бачить, відчу

ває і ро·зум:ів народне горе, народні 

r\.ривди і стає борцяІVІИ за визволе

не, готовими на неї жертви, - але 
.. 

не к.ождому доля дала силу та.коІ 

великої саможертви і такQЇ власти 

над ·са·м:ии собоІо, щоб добровільно 
.. .. .. . 

3 власно1 вол1 взяти на с·во1 плечІ 

найважчий хрест. Инші будили ду

ха бунту ело·вом, - він пер~ший по

ставив на місце слова дїло; ин-ші 
~ о 

оули тІльки мучениками, що мали 

лип1 відвагу гинути з рук rн6бите-
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' u 
~1я, - ВІН перmии показав шлях до 

u 

l\Іучеництво через rероиство, мав 

відвату піднести руку на rнобите

ля народу ·своrо. В веснї житя, коли 

воно манить до себе чарами веїl\~и, 
. " 

ВІН всІ чари jКИТЯ перетопив в 

ОДНУ p03Klill: ПОСВЯТИТИ СЯ ДЛЯ 

добра народу. 

І ·та, ·сьнідомість, n~o він посьвя

чуе ·себе для народу, дала< йому мо

ральну силу не впа·сrи духом, не 
V ._, 

зломити ся за тои довrии-предов-
._, 

гии час, коли в с-_гrоремних :мурах 

иара ·Сl\Іерти на шибеницї була. йо

го постійною товаришкою. Ми ба

чили його, ЯІt перебував довrі міея-
.. .. .. .. 

ЦІ сл1дчоІ вязниц1, я~~ вислухав два 
. 

за.суди :на смерть, як т1льки не-
..., . . 

значнии прост1р часу - MIJI\ засу-
• u • • 

дом 1 :касацииною розправоrо, 1 опІ-. ._, 
еля, :м1ж касацииною розправою 
• •• • •• u 1 ц1сарсь:ким р1mенем - д1лив ио-

rо від смерти на шибениці. І з л

кою ~силою духа. перебув він усе те! 

І з якоrо сьмілістю боронІrn він на 
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розправ1 морально1 слушности сво-

го вчинrtу, не зва.жаrочи на ·ее, що 

такою обороною тільки побільrпує 

ворол\е завзяте своїх еуддів! 

Ось-rут ~примір для всїх, лк 

хрестна, дороrа. rгерпінь за справу 

очищує чоловіка з ycero дрібного, 

як з х~1опчини ро~бить велита! 

JІк віднїс ся до вчинку Сїчип-
._, 

ськоrо польськии загал, зн~ є .мо. 

·~zьrodni_a pospolita, morder
stv.'"o sl{rytobojcze, spelnione 
})r-zez lotгa, dla l{_torego szubirJ
Ilica jest ztJyt lagodna, zb·yt 
ludz]{a l\.ara!" Так писав "Dzien
nil{ polski" - і становище всїх 

орrанів польської нароДової преси 

було тільrtи переповіданеl\1 -сього на 

ріжні лади. А публична опінІя 

польського загалу? Вона виявила 
.. 

ся в протиукра1нсьІtих потромах 

на вулицях міста JІьвова, і в ~справ

Ікнїх орrіях доносів, які мов за~ра

за обхопили всї верстви польськ.оrо 

загалу і 3аппсали ся в істориї краrо 
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сотками проц8Ісів за "похва.лю·вапе 

каригідного вчинку". 

При тіJ\ІІ польсь~І~і політичні круги 

вміли - як звичайно -- подвоїти 

"зло·чин": цїсарський намісник був 

рівночасно "репрезента,нrо:м полЬ-
•• •• • с.." 

сьи.о1 дер~1еавно1 вла~сти в т1и ча~сти 

Річи пос.политої ". 
Тай довїдала ся при тій нагодї 

паша суепільність ще одної правди: 

навіть ·ті польсьr~і партиї, що вели

чали кождий аІtт терору в Росиї, а 

для правл:їня ПО'тuцкого мали наз

ву "Tre pow g·al іс)тj sl(i", - і во

ни убийство галицького Трепоnа 

оцїнили инакrпе, нїж оцїнІовали у

бийства росийськи:х Трепових. 3-
•• • u •• 

ПО3а Д8Тhі0КраТИЧНОl l реВОЛЮ'ЦИИНОl 

ма,ски по:к.а~ав ся дух історичної 

Польщі, тільки незручно вбр·аний 

в плащ політичної фразео.льоrії про 
• • u 

шкІдл:ив1с1.1> терору в конституции-
. ~ . . . . 

н1и державІ 1 31 ·ста,новища Інтере-

сів про.летарияту. Гір,ка правда. 

але ліпше з·нати правду, хоч-би 



.. ········· ........... . . ·········· 

Мирослав СїчиисьІ{Uіі 
Jnaк ли віп ви 7,3.ядає JJleucp 
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• •• ;t6"' • 

r1рк.у, ник ланити ееое рожевими 1-

лrозияl\ІИ. 

Іfншої rlркої праІ~ди: що вибран

ці тої самої суепільности, які у

вільнили Добродзїцк.у за. замах на 

Си.аллона, засудять Сїчинсьrtоrо за 

вбийство Потоцкоrо, - можна бу

JО заздалегідь сподївати ся. І Jf,e 
ян. де, а до ·суду над Сїчинськи::\І 

моІІсна. з повним пр:а~вом приложитп 

елона l{рапотІ~іна: "узаконенная 

)І есть, и:менуе~1ая · правосудіем ". 
Що сеї пімсти не виконано в цілій 

.. . 
ПОВНОТІ, ее ЗаВДЯЧУЄМО ТІЛЬКИ На-

• u •• • u • • •• 

ШlІІ ПОЛІТИЧІ-ПИ СЬВlДОМОС'ТИ І СИЛі. 

1\Ііродатні І\руrи знали, яку ціну 

для ~нашого народу :ман голова. l\Іи

рослана Сїчинсь:кото, - і тільки 

тому та голова не пониела на ши

бениці. 

Та впстане до тих фарисейсь~ких 

заяв обуреня, які к.инув Сїчин-
. .. .. 

еько:му 1 ц1лому укра1нсь.кому наро-
u 

дови в очи поль~ськии загал, при-

ступити 3 критикою, опертою на 
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знаню і-сториї і суспільного ~Іситя, 

Іцоб побачити все q>арибейство то

го "сьвятого обуреня ". 
У·бийство - говорять вони ~ 

,... . 
ее ЗЛОЧИН ПрОТИ ООЯПІХ l ЛІОДСЬКИХ 

3аконів. .А.ле спитайте кождого з 

володар-ів, "помазаннпків бо)кпх'~, 
<:.:> • 

спитаите ко.аr.ду вла·сть, СІ\Ільки у-

бийств обагрило :кровю їх ~корони і 

престоли?! Спитайте тих, mo для 
своїх інтересів :мілїони людности 

• <:.:> 

ГОНЯТЬ В ОГОНЬ В1ИНИ, на МЯСО д:тя 

rар:мат! Спитайте тих, mo ІJидають, 
3атвердлrую~rь і велять виконунати 

засуди ·с:мерти! Нехnй вони с.ка

жуть, с.кільки рік ирови вони про

.lидп, скільки гір трупів насІmали 

- R ЇМЯ 6ОіІСИХ і дІОДСЬКИХ ЗаКОНіВ, 

sa. блаrословенєм церкви і санкпи

€Ю щержа.ви! 

То не в злочино:м віrtове понево

..ченв цілого народу, на~силуванв і 
<:.:> <:.:> 

ломлеве иого 'китя, иоrо розвитку, 
""' • с.." •• • u 

ооертанв плодІв иоrо землІ 1 иоrо 
праці на скріплене його ненолі; не 
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с злочино)І у бра ти свое па.новане н 

мас,ку права і в Ї)Іени прав-а вби-
• u •• 

вати духа народу 1 иоrо ТІдо; не є 
.. . 

3лочино:м ус1 т1 трупи наших ·селян, 

шо впали від Баденього до Потuц

кого·, вся та кров, п~о зросила нашу 
.. . 

sє::\Ілю, всІ ТІ сrони, що лунади в 
.. . . 

тrоре::\НВІХ :\1урах, HL-1 Tl СдЬО3И jf\i-
. .. ~ ~ .. 

нок 1 д1тии, позоавлених свое1 еди-

в ої опіки? ! І{ оли р·епрезентанти і 

нбор-онцї "поль·сь:кої держанної JJля

сти в тій части Річи посполитої", 
• !"' • 

схованІ за оезr\.арнtсть права, спов-

нювали один за другим ·злочини на. 

папІі~І народі, то ті злочи'ни вели

rrано як. чинене справедливости~ 

бережене ладу-порядку. Але коли 

rин поневоленоrо народу, йдучи за 

пори'Во~І евоrо благородиото серця, 

піднїс руку, щоб бути местниБ.Оl\1 

народніх к.ривд, nіддаючи при ті Ji 

сrбе са:мого в жертву, - то ее зло

чин! 

А~бо ті фариеейеьк.і сльози над 

дол-е·ю вдовп і дїтий убитого! Розу-



29 

міе)ІО і ша.нунl\ІО біль жінки і дїтий 

по втра.тї )Іужа й батька. Але Стu

сrоки і Каrа.нцї оставили також jKi-
• •• с..:> • • •• 

НОК І ДІТИИ, ТІЛЬКИ Не З MlЛlOHOBИl\1 

спадком, а на безпросьвітну нужду. 

І чи хто з тих, що пролинали сльо

зи над долею Потоцкої, аглянув ся . . 
над доле1о тих хлопських вдІв 1 си-

ріт? Розу:міеl\ІО і шануємо біль жін

І\И і дітий по втраті мужа й ба'тька, 
. 

але вмІеl\ІО тai{OjJ\ здерти маску з 
. . . 

тих лицемІрІв, що з вдовичих 1 си-

рітських слїз хоrїли би зробити для 

еС'бе по.л:їтичнпй капітал. 

І ми вважавмо убийство страrн-
• • •• • t.:t • 

НОЮ рlЧЮ l ЛеЛІЄМО В НаШІИ дуm1 ЯІt 

найцїннійше добро ідеал такого су

спільного ладу, де почуте солідар

ности ЦЇЛОГО ЛІОДС~КОГО роду, бра

терСЬКа любов, а не пасиль·ство 

правили би суспільними відносинu

ми. Але доки на земли будуть гно

бителі і понево.лені, богаті і бідні, 

визискувачі і визискувані з усіми 

о ріанами насильства, потрібноJ о 



для вдержаня такого ладу, доти 

вважати-мемо сьnяти:Nr правом по

неволених, бідних, визискуnаних 
~ . 
ооронити ся перед неволею 1 nи-

зиском усЇl\іИ ·способами. Приз~а-
•• u •• С:...8! • 

вали ее право нс1 наигарнІИШl синІІ' 

дrодськости, її rенїї; признава.1а 

його істория, величаючи як героїв 

Юдиту, Брута, Телля і боrато-пре

богато инmих. 

А тим, що над нами маІоть 

власть, пригадав-мо, що найбільший 

їх nоет, .LL\дам lVІіЦІ\евич, таr\ОІК 

Іtликав: "Gwalt niech sie gvval
tem odciska!" і навіть в уста свя
щеника вложив слова, що не е грі

хом убийство, сповнене для загадь

ного добра. 

І істория визволеня людськости, 

Ії змагань до свободи і рівности, я-
и • 

ка ·авреолею геронетва 1 :\1JпІе-

ництва за. народню ·справу окружи

ла голови убийцїв народних гноби

телів, таКОJІ~ діло Січинського по

<~та;вить рядом з їх дїламп. Певність 



''1 і) 

сього дає нестерпність rнету і без-. ,_, 
оrлядн1сть rноои-геля, проти якоrо 

• u • 

внІ виступив, иоrо саможертва. 1 те, 
u 

як ту саl\Іожертву принтз иого на-
. 

рІД. 
І 

... t\ гнобителі з:нають, як наш на-

р~д приняв ту са~Іожертву, знаruт1 • 
. 

мимо того, що весь час нар1д маІ~ 

замкнені уста їх законами! Вони 

зна.rоть, що наш нарід разом зі сво

еrо пресою одниl\1 друІІ\НИl\І табором 

став по сторонї 1\Іирослава Сїчин

ськоrо, що народня ду:мка каже, що 

не l\Іиросла~в Сїчинсьr~ий nи'нен, а 

винен той rнет польських гнобите-
•• •• Со;' 

ЛІВ над украІІІСЬКИМ нарОДОl\І, ЯКНИ 

Заставив Мирослава Сїчин~сь~коrо 
. .. 

ПІТИ На СВОЄ ДІЛО. 

3 ИНШОЮ думкою, З Дy)lltOIO, ЩО 
перенята ідеольоrією гнобителя, 

. 
виступ~в т1льки гр.-ка.т. епископат 

разом а своєrо прнсою і руссофілп. 

Але наrал не подав ,ся навіть перед 

аnторітето:м князів церкви і вони 

oera.:rи осамотнені, як наrляднпй 



u 
докr(з того, що не моя\на иrи npoтn 

душі народу .. А. руссофіли з тоrо 

{Іасу зискали собі пятно народних 

3радників-Ефіяльтів, ЯІ\е вІІ\е нїко-
. . 

дИ ВlД НИХ Не ВlДСТ~~Не. 

На окрему згадку заслугув ста-
• - u 

новище соЦІяльпо1 деl\ІократиІ, пар-

тиї, якої членом уважав себе Миро

~лав Січинський. Та тільки україн

еька социяльно-демок.ратична пар-
•• u 

тия признала в Hll\'I партииного то-
• u u 

варпта 1 знаишла оправдане иоrо 

вчинку в галицьких відносинах. 3а 

те центральний орrан партиї в -... ~в
стрії "Arbeiter-Zeitung", поль
еьІй партійні орrани "Glos" і 

''Nарrzоd'',польські партійніпосли 
3 Галичини старанно промовчуча-

у • 

ли иого социяльно-демократи(ІНJ 

переконаня, виводячи проти нього 

a.ptyl\IHHTИ, ЯКИl\ІИ 3ВИЧаЙП(} СОЦИ-
и 

яльна демократи.я в конституции-

них д~е:ржа.вах рекляl\Іуе свою ле

rальні~сrь. І - мали слушність. Бо 

вчинок Мирослава СїчипсьІ\Оrо був 
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Та:Кйjі МОГУЧИМ ПрОТЄСТОNІ іl\ИВОІО 
•• о:." 

.житя проти заІ~о-стенІ.rу:ого партин-

ного доrматизму, l\Іирослав Сїчпн-
~ .. . 

ськии сво1м вчинком так перетне 

усіх тих "rероїв реnолrоцийної 

сJ)рази", що справдї- Яitиtl він ї~.r 

товариш?! 

Дуже часто 1\ІОЛ\На серед нашої 
. . 

суСПІЛЬНОСТИ зустрІТИ СЯ 3 ПИТа-

Н6:М: "Як-же в кінцеві1VІ рахунку, 

І~ористь чи шкоду приніс па~м аІ\Т 

СїчинсьІ\ОТО?" 

Шкоди - ніякої. Положене на

шого народу не погіршило ся. А чп 

було-б поліпшило ся коли-б Потоц

r~ий був остав на далї наl\rіс!lиком, 
c..:t • • •• - на ·ее ~нехап nІдповІсть ЦІЛ'1· ера 

правліня Потоцкоrо, Як ва неї по
JО.Jкене нашого народу ставало все 

більше і більше нестерпне, аж до

І\И чаша, не перелила ся через край 

і Потоцкоrо не стало між JКИВИlVІИ. 

Тай взаrалї що можуть поневолені .,. 
Rтра.тити в бороть·бі кріl\1 своїх каtt

лан?І 
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.А. користи? 

Хто еподївав ся, що від одного 

терориетичного аІ\ТУ впадуть мури 
• •• • •• •• u 

BlKO'BOl КрІПОСТИ НаШО•! Н!еJЗОЛІ, ТJИ 

маІпІn себе ілrозия~1и. В Ро

спї 'Не ЛИШ ІубернаторСЬІ~і і }tЇНЇ-
• u • 

стерськJ, але и царськІ голови па-

дали з pyr~ рено.::rюціонерів-терорп

стів, а як-і ще міцні мури "тюряп 

народів"?! ІІІлях до визваленя 
u • u • ' 

довrии 1 ваjккии 1 вчинІ\И окремпх 
. 

одиниць :можуть ТІЛЬІtИ усувати з 
u~· • ~ 

нього наиоІЛЬLUІ перешкоди, оуди-

пт духа бунту у своїх і сіяти 3а:мі-
. . 

шанє :МІЖ ворогами, давати при:м1р, 

- але визволенє здобути MOJI{e 
. . .. . 

ТІЛЬКИ весь нарІД ШЛЯХОМ ДОВГО! l 

завзятої боротьби за ·свої права і 

пи~rьноrо і витревалою працею H<t 

ВСЇХ ПОЛЯХ суспіЛЬ·НОГО ЖИТЯ. 

Одначе моральні користи оче

вид.ні. Всї, хто прикладає pyrty до 
нашого rнету, почули грізне "ме

:менто ", що нарід не буде на буду
че 3поситп rнету так терпеливо, як 



.доси, що дух бунту серед пь·оrо віке 

·так зріс, що починає протестувати 

проти rнету дїлом. І в своїм вла

сніш іптересї вони бодай не пере

тлrати-~rуть струни, виконуrочи 

·своє па.новане. 

Очевидно, не треба обманrовати 
,_, 

сеое, що таке неперетяrанє струни, 

ее ослаблене rнету, не треба відда-
. 

nати ся ІЛЮ'3ИЯМ про основне но-

.1їпшенє положеня .. А.ле терористич
пиtі аІ\Т був усе і всrоди такvм вп

їмковим способом боротьби, nro 
.. 

. "'ппше для поневолених, як вони не 
примушені з сього виї:мку робити 

спс-геми. Ті люди, rn:o йдуть на те-
. 

рористичнІ а~кти, -. лrоди з вис_охо 
. 

розвиненою~ ~сусп1льяою етикою·, --
певне принесли-б, більшу Rори~сть . ,_, 
еуСПlЛЬНОС'ТИ СВОЄІО працеrо, ЛІt ОИ 

обставини не примушували їх СR()Є 
.. 

ЦІнне Jr~итє давати в Л\ертnу за житє . 
ОДНОГО 3 ТИХ, ЩО ТlЛЬІ{И ШІ{ОДУ наро-

ДОRИ приносять. 

J!e позбавлений а.кт С1чннського 
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і1 інтернацІонального значіня. 3а-
~ . 

вдяr~и ному довІдали ся про наrпе 
• u 

І~тноване та:м, де про нас :l\іОЖе п 
.. ,... 

н1чоrо не знали, а наших гнооите-

~~ІЇв уважали "лицарями свободи". 

І MOJRHa бути певнИм, Іцо настрlіі, 
~ .... 

J3ИІиrи:канип та:м, не виишов на на-

Іпу неІ~ористь. На стільІ;и скрі:зь 

sRicпa істория і пснхольоrія по.1ї

тпчної боротьби, щоби хтось ""v~jг 

поду:мати, що 20-лїтний хло~ец~) 

бере чуже житє і дає свое без прп

чпнп~ "з гайда:маць:кої крово:н:адпо

сти." Хто е суддею в своїй власній 
• u •• • u 

спраn1, тои в зас~11пленю :м:о;ие ДІИ-.. 
ТІІ ДО ТаІ{ОГО ВИВОду, але НІХТО 3 

.. - . 
постороин1х, незаІнтересованих в 

• <...:> • 

справІ, иому не по·n1рить, - як пе 

вірпть навіть nІляхотський "Czas" 
за.певненяl\1 рідного собі . по духу 
"І-Іов аго Времени", ІПО росийська 

революция, ее ".жидівська інтри

rа ". 

:\. те значіне, я~~е мав аІ~т Сїчин
ського для нантих народних l\1ac, 
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для їх пол:їrичноrо вихованя, для 

розбудженя і укріпленн в них по-
• •• u •• • 

ЧУ'ТЯ НаЦlОНаЛЬ~НОl И ЛЮДСЬКО1 ГІД-

НОСТИ і ТОГО духа бунту, ЩО СТОЇТЬ 

на сторожі національних і люд

ських прав народу! Правда, в по

рівнанrо з ти:ми, що опльовували 

вчинок Сїчинсьrtоrо і цїлий наш на

рід, ·наші ·сили не були рівні. Ко.1и 

вони мали найпоnнїйшу свободу, то 

українська преса під о-бухОl\! кон

q)ісr\ат і процесів ледви ~/[Оrла за

значити свое стано·вище. Але й при: 

та:ких Уl\Іовах акr Сїчинськото че 

минув для політичного виховачя 

нашото народу беаслїдно. 1\іова ді

ла зрозуміла й без мо~и слів. І ~1и 

пе1Зні, що наш на рід зр:озуVІів я:к 

слїд вчинок Сїчинеькото і в: Іів ;J;O·-
~. . .. 

говорити соо1 n душ1 те, що :мусІJО 
. ~ .. 

остати недоговорене в наш1и пре(а. 

Чи акт Сїч:инськоrо, ее початсrt 

терористичного періоду в поль

еько-уІ~раїнсь:кій боротьбі? - Нї. 

Що більше, навіть cal\10TO Сїчин-



сь:коrо не мu;кна назва ти терори

стоl\І. Терорист шукає однодумцїв, 

у:r~ладає пляни цї.;rої акциї, ста

раеть ся про збереж·ене себе Д.;ІЯ 
.. 

дальших дІл, - одним: словоl\І, ста-

раеть ся 3робити терор системоrо 

боротьби. .А. він, не звірюючи ся 

нїr~о:му, cal\i обдуиав, пішов, спов-.. . ,., . . 
НИВ СВОЄ ДІЛО l ДООрОВІЛЬНО ВІДДаВ 

себе в руки, - в екстазі саиожер

тви за ~свій нарід. Не акт сьвідОlwІО

rо, пляноноrо терору був ее, - ее 
. .. 

тІльки вразлива душа на вид усІх 

тих страждань і знущань, які т~г

пів нарід, дала вислів TOl\Iy, що 

десь ще дрімає в глибині народньої 

дупІі. Але акт Січинського, ее ві

щун бурі, ЯІtа MOJKe прийти. Та ее 

в1ке залежить не від нас, а від тих, 

П(О ~Уіають власть над нашим наро

дом. 

•u 
. • • • • • • • • • • • ЯК ВlИНа. 

Е.ровава понадоби·ть ся, 

не наша буде в тім вина ... 
ПотодІ\ИЙ і Січинський -·-·-·· оба 



u • •• 

nони персидуть до 1стори1. 

Один - як гнобитель україн

ського народу. І коли настане т~)lі 
"-' . 

час, що польсь·:кии нарІд nи3волить 
І" •• • 

свого духа 3 пут гнооительсько1 l-

део.льоtlї своєї шляхти, тодї й він 
.. ~ .. 

признає в н1~1 не оооранця сво1х 

національних інтер~·сів, а гнобите

ля, що н·а рівнї 3 українськи:м~и да
вив 3елїзною рукою і поль·ські ви

звольні зматаня, що угнеrанем у

к.раїнсьr~оrо народу поrлибляв про

пасть мілt обома народами, щоб не 

з' единили ся вони в спільних з:м:а

rанях до свободи, рівности і бра

терства. всїх синів Матери-3·е~l\ІЛЇ. 

~4.. Сїчинськиfі - ее один н тих, 

пtо в екстазї саможертви бачив той 
.. 

час, коли 3 3el\1Лl зникне нея не-
. 

справедливІ-сть, уся неволя, що по-

чував себе одни:м з тих камінлрів,_ 

яьі "ломлять скалу, рівняють прав

дї пути'' 3 тою віроrо, що по їх 

R.ierкax "прийде нове Лїитє~ добро 

нове у сьвіт", прийде"щасте nсїх", 
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- і в імя тої яеної і свобідн9ї бУ

дучности, в імя свободи, рІвности і 

братерства всїх дїтий Ма,терп-

3еl\rлї, в імя вольної УІ\раїни серед 

вольної людськости пішов на свое .. 
ДІЛО. 

І коли та ясна, свобідна бу

дучність обединить народи, тоді й 

польський нарід винатородить fioro 
імени ту І~ривду,. ту наругу, яку на-

. ~ 

несли 1 все наносять иому тепе-

рішні предстанники польсьrtих зма

гань до панованя над українським 

народом. 

1910 р. М. Лозиuс?Jхий. 
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