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Як живеть ся українському народони 

в Австрії. 

П риготовJІяючи ся довгими роками до крівавої війни, лка 
ві,цграеть ся перед нашими очима, Росія пporoJiocиJia перед ши
роки:м світом, що воювати з Австрією хоче передовсім на те, 
щоби визвоJІити своїх братів з під австрийського ярма. Тими 
братами ма.пи бу.ти чотири мілїони українського населення Га.JІи
чини й Буковини. Наші брати в Австріr, - писuи в часо
писих й говори.11и на своїх зібраннях московські по.Іїтики, -
терІLІять невимовні муки. Тисячі їх караєть ся 110 австрий
ських тюрмах за віру й народ. Але ве.1ика Росія чує їх крик 
розпуки, вона розірве Rайданп, ЯRими скована Прикарпатська 
Русь. Зб.1ижаєть сл вже час, кoJm на верхах карпатських гір 
повШатние росиАський пр~пор! 

На.реmтї сей час надійшов. ,3.1[очинна робота росиАського 
царизму видала своr пходи: 

военне nоАумя бухнуАо 

і роснАські війська ста.11и на земJІях Прикарпатської Руси. 3да
вал:о би ся кождому, що уІ<раїнський на ро~ радо привитає свою 
освободите.11ьку та. стане поруч з пе1о проти .. гнобите.жьки" -
Австрії. На ,цїлї стаJІо зовсїм инакше. :Він не тіжьки не 
помагає Росії руйнувати Австрію, але ві,ц першоr хвиJІ"і вій-
ни став 

одноАушно в першім рЯАі 

JI..O боротьби проти московської навали. Крім сотень тисяч своїх 
Аїтей, що борюrь ся: в рядах австрийського війська, він впслав 
па зустріч їй ще по.в:ки добровольцїв, які в память сJІавпих пред· 
ків з Запорожськоr СїtПІ, зруйнованої безпощадне} півтораста JІЇТ 
тому царицею КатериноІо ІІ, назва.1и себе "Україпськ~ми Сї
човими Стрільцами''. Що більше: У країнський на ро)( не 
.хиш не ,цумає добровіJІьно підАавати ся пі,ц московську 
руку, але односердно прлмує до того, щоб впзво~ити 
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зпід неї ще й ту вел ику частh У І\ раїни, яка дотепер на
.Іежа.па до Росіі·. 

Як вияснити ее явище? Що стuо сн, що в сїй крівавій 
війнї, яку Росія зняла бу цїм то в.11асне д.п:я визвоJІення нашого 
народу в Австрії, весь уRраїнський народ так завзято став 

по сторонї Австрії і . її союзників а проти Росії? 

Причина лспа: УкраїнсьІ\ИЙ народ надто добре розуміє, до чогu 
по npaв,zr.ї нрлму1оть заl'ІЇри росийськоУ імперії. Він знає, що цїлю 
її є не добро, а цїлновите знищеннє тої частипи нашого на
роду, що живе в Австрії. 260 .11їт мину JIO від хвиJІї, ко.11и укра
Інський гетьман Бог дан Хме.11ьнпцький в ПереяСJІавській угодї від
дав У країну під руку московського царя. Сих півтретя сотки 
.11Іт - ее час безпереривних змагань Росії, щоб знищити само
стійність українського народу, повернути його в частину одної, 

недіJJимої Росії. "Не бу .110, нема і пе може бути українського на~ 
роду ! і' - казав московський уряд, ламаючи крок за кроком укра
їнські во.жмrости й свободи, обіцяні коJІись торжественро :москов
ським ~а рем в умові з У країноІо. Rождий прояв жпттд нашого 
народу здавлено там безпощадно. тисячі його найкращих синів 
згинуJІо марно в сирих тюрl\Іах і на далекій Сибіри, аж стаJІо 
нарешті по воJІї московсьІсого уряду: У країнський народ· обдерто 
3 усУх його прав, позбав.11ено всякої :можности жити й розвивати 
ся. ТільІ\и дрібна частина українсьІ<ого народа мог.11а заховати 
сл перед московським насилєм та свобіднійше віддихати. Тут в 
Австрії горів ще дотепер огонь українського життя. Знищити 
ее останне заборо.11о українського народу,- ее гоJІ:овна 
ц1ль РосіУ в сїй війнї. При.п:ученнє Гuичини й Буковини до 
Росії оу JIO б не ВИЗВОJІеннєм, а 

остаточним загином цілого уираrнсьиого нарОАУ .. 

Тим то ясно українському народови, що краща будучність У кра
їни вимагає не зруйпоnання Австрії, а навпаки якраз в і ,цір
вання всїх українських земе.1ь від московського цар
ства та створення 

самостіАно}' української держави, 

а що найменше вже завзятої охорони нере;r; :иосковським наїздом 

бодай тих украІнських земель, що щасJІивою. су;r;ьбою зоставuи 
ся ,цосі nід австрийським "ярмом··. 

Такою думкою перенятий тепер увесь украУнський народ в 
Австрії. Чи правдива вона, побачимо найліпше, І-\ОJІИ пригJІл-
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немо ся бJІизше, як живеть ся нашому народовп в Росії і В' 
Австрії та порівнаємо ті права, якими він користуєть ся в одній 
і другій державі .. Важка доJІя украІнського народу в Росії пред
став.Іена в ин ших виданнях "Союза визвоJІення У країни" наша ж 
задача представити, як живетЬ сл йому в Австрії. 

І. 

З веJІикого 35 мілїонового українського народу жиnе в Ав
стрії чотир11 иіJІІони. Засе.ІІОють вони два краУ австрийської дер
жави: ГаJІпчину з го.Іовн_и.~ містом Лhвовом і Буковину з го..: .. 
містом Чернівця:ми. Щоб .1екше зрозуміти положеняє У кра.УнцІв 
під австрийським панованнєм, ми познакомимо ся в перш і й ча
стинї коротко з державним .rадом n АвстріІ та з тими основ
ними законами, які тут обовязують. В другій частинУ приг.JІя
немо ся, лк серед тих правних відносип у JІожило ся життє на

шого народу. 

Австрія держава конституційна. В сих сJІовах містить 
ся го.rовний зміст її ;~;ержавного JІаду. 

Що ее тане консrитуціАна Аержава? 

Двоякий може бути JІад в державі. В одній вся в.11асть JІ е
жить необмежено в руках одної особи пану1очого (може він 
звати ся царем, хоро.1ем, князем або инан:ше). Сам він по своїй 
вoJit і вnо.l(обі о ру дув всїии справами, nи,21;ає нові заІ\они, хасу е 
істнуючі, нак;rадає податки, сам установ.жяє С()бі до помочи уряд-

. ників (чиновників), лкі тіJІьки його с.11ухають й перед ним о дві
чають. Держава з таким .11адом зветь сл абсо.JІютпою або са
мовJІадною, а пануючий їі Gамодержцем. Горожани таІ\ОЇ 
держави зовсїм на подобу дїтей або ще біJІьше нерозумних сотво
рінь. Про їх доJІю рішає во.11nд:арь-саиодержець з своїми чипов
нпками, а про їх згоду нїхто й не пптає. Зовсїм инакший .жад 
в ко н сти ту ціАн і й державі. Тут ВJ[асть пануючого о б ме жена, 
він кермує справами держави сп iJI ь но з своїми горожанами. Іх 
не вважаєть ся тут вже нерозумними сотворіннлми, за лких 
другі мають думати й рішати, але допускаєть ся до гoJrocy 
і участи в управі держави. Ся участь 11оже бути ріжна, біJІьша 
або менша. Звичайно в руках горожан .JІежпть з ак он од атп а 
вJІасть, себто Н.Іасть видавати, зміняти та касуnати закони, які 
хають в державі обовязувати, та наг.1лд над виконуваннем їх. 
Крім того поJІишена в конституційній державі горожанам певна 
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особиста й горожанська свобода, щоб вони мог.11и свобідно 
й по своїй воJІї поJІаго,zr;жувати свої справи. 

І про Росію говорить ся, що від 1905. р. вона ста.1а кон
ституційною державою, що й нею править вже не, як давнїйше, 

царь-самодержавець, а царь на cniJiкy з народом, який висилав 
на те від себе своїх заступників до Думи. На діJІї 

росийсьиа конституція -- ее пусте с~ово без змІсту. 

До нинїшного дня кермує там всїм пеобиежено царь з своїми чи
новниками. не турбу1очп ся зовсїм про nо.1ю народів, яким дово
АJІТЬ ся дмї продовжувати сумну доJІЮ своїх предків, про яких 

сказав коJІись наш кобзарь Т. Шевченко: O,zr; Молдавана аж до 
Фіна на nсїх язиках все :м о вчить ! ... 

Які ж користи дае своїм горожанам, між тим і україн
ському на ро доnп, австриАсьJ<а 1\онституція? Перше всього допу
скає вопа горожан до участи в управі держави та дає їм тим 
безпосередн1їі вплив на у.1оженнє відносин по їх волї і uпо
Аобі. Горожанам віддана передовсїм 

з аионодатна вJІасть, 

а виконують вони ії при поиочи вибраних на те своїх заступ
ників-посJІів (депутатів), що збирають ся па наради в державні й 
ра,!;ї або парJІяментї у Віднї та в краєнах соймах в сто
JІИЦЇ кождого австрийського краю. Державна ра,и;а або пар.жямент 
у Віднї є законо)І;атним тїJІом для цї.JІої держави. Він ухвuюе 
ті права й закони, що :мають обовязуnати в цїлій австрийській 
державі. СкJІа,цаєть сл він з двох частей або пuат, які радять 
окремо. До першої з них, що зветь ся па.п:атою панів, входять 
не вибрані народом пос.жи, а особи, що на пі,цставі свого уро
дження, станов11ща або пок.пиканнл цїсареи мають право там бра
ти участь. Друга nuaтa, що зветь ся паJІатою посJІів, ск.па
)(аєть ся з 516 nocJiiв вибраних всїми народами Австрії. Без 
згоди обох сих пuат не може війти в життє ІІЇЯКИЙ державний 
закон. 

В кр а єви х сойм ах ухва.JІюють ся закони, що мають обо
вязувати не в цїлій державі,· а в поодиноких краях. Австрія дї
;rить сл іменно на 1 7 країв, подібно як Росія на rубернії. Кождий 
край має свої окремі уря,21;и тай незuежпо від инш·их країв 

заряджує деЯІ\и:ми своУми справами. Всї законІf, що мають обо
вязувати .л: и ше в о;~;пім Ісраю, ухвuюють тахож посJІи вибрані 
насеJІенн€1\І лише того краю. Вони збирають ся в~асне в краєвих 
соАмах. Для Га.JІичини збираєть ся краєвий сойм у Львові, для 
Буковини в Чернівцях. До важности закона ухваленого парл:я-
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ментом: або соймом треба цїсарського затвердження або санкції. 
Цїсарь*) може закон затвердити або відмовити йому затвердження, 
aJie змін робити не може нїяких. 

Правда, і в Росії збирають ся пос.1и на наради над зако
нами в Думі і там можна би говорити про виконуванне горожа
нами законо,цатної в.11асти. Цї.JІа ве.1ика ріжниц.л лежить о,и;накже 
в тім, що ко.пи до Думп правдивому заступниковп народу ,ці
стати ся тяжко, а ще важче боропити прав народу, так що за

кони виходять пе по во~r народа, а уряду, то австрийська кон

ституція уможливляє пародам в r~еликій мірі виси~ати яко посJІів 
своїх щирих заступників та дає їм змогу свобідно засту
пати інтереси своїх виборцїв. Так обовязуе при виборах до дер
жавної ради загальне, без посереднє, рівне і тайне право 
го.жосовання. На його підставі має право вибирати посла хождий 
австрийський горожанин, що скінчив в дпї виборів 24 рожи життя 
без огляду на те, -чи має маєток, чи нї. Кождий виборець 
має .жише один го.пос та віддає його тайно (па картцї) просто па 
того, кого хоче вибрати за пос.JІа. Пос.11ом може бути вибраний 
також кождпА австрийський горожании без огляду на те, чи мае 
маєток, чи нї, як лише в днї вибору :має скінчених 30 JІЇТ життя. 

Пар.zrЯJІентарні і соймові посли. мають 38.поручену законами 
широку свобо)(у в вихонуванню своїх прав. За виступи посла 
в па рJІ.лментї або сойм і в часї сповнювання посольських обо
вязків не можна потягати до відповіди і нїяка в.пасть не може 
його карати за виго.поmені ним в nарляментї або соймі заяви, 
хоч би вони були найбі.в:ьmе каригідпf. ІІос.пам прис.лугує крім 
сього так звана посольська. нетикальність, то значить, що 
підчас тревання зібрань пар.Ія:иенту не :можна посJІа за його :ка
ригідні дїJІа, сповнені поза парляментом, вязнити, анї вести проти 
нього сJІїдства, хиба що nар.11ямент або сойм годить сл видати 
його судови, або -коли спіймано його на горячім учинку. Сї по
станови мають па ц\".ли запобігти усувапІно послів з парляменту 
nідчас зібрань при по:мочи увязпень. 

Управа держави, по законам ухваленим наро,ІJ;нимп заступ
вика•и, або так звана 

виконуюча вАасть в А&ржаві 

нuежить до цїсаря та nокликаних ним мінїстрів і урядників, 
aJie і в тій справі горожанам признаний важний го.!ос. До посJІів 
зібраних в пар.пяментї і сой:мах належить пере)І;овсїи нагляд і ко н-

*) ЦУсарь - імператор Австрії. 
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тро.7Ія управи держави. Правда цїсарь, в руках котрого .11ежить 
загаJІьна управа держави, нї перед КИJІ неодвічuьний, aJie віА
поnідатоть його мінїстр11 і урядники. Кождий урядовий цїсар
ський акт (рознорлдженнє, чи зарлдженнє) обовязу є Jiиme то дУ, 
коли на нїм ~ підпис одного з міпїстрів. Шдппсуючи таІ<:ий акт, 
бере мінїстер па себе одвічаJІьність за нього пере.п: парJІяментои; 
як не nідпише, то акт ооовяз)~ІочоУ сили не має. Мінїстрам nід
лягають низші уряди. Всї вони відповідають тако)К за свої дї
JІання і ВtІинки перед народними заступниками. Пар.11ямент і сойми 
мають право ганити управу держави і країu, ставити запити 
(інтерпеляції) та жадати вияснень, ухваJІювати до правитеJІьства _ 
візвання (резоJ]юції), удїлити йому заяву недовіра, а нарлямент 
може навіть мінїстра за його шRідJІиву дїяJІьність поставити перед 
окремий суд.. Участь горожан в виконуванню зарцу держави 
прояnJІяєть ся ще сим способом, що богато справ віддано до по
лагодження не уРЯдникам, а властям вибраним самими горожа
нами, як ради гро)Іадські, повітові й инш. ВкінЦЇ заRон забез
печує ріжними способами перед самоволею урядників та робить 
їх о~вічальними за нарушенпє nласти перед вищою n.11астю і судом. 

Побіч участи у вJІастп заr\ОНОJJ;атній та виконуючій, про 
яку ми досї говорили, наіtцїннїйшим скарбом горожан австрий
ської держави є запоручені конетитуцієІо широкі 

особисті й rорожансьиі свободи. 

Участь у вJІасти дає горожанам змогу безпосередно вп.живати 
на устрій держави та заводити n нїй такі порядки, які найбіль
ше відповідали б Ух бажанню. Але ее не завсїг ди )І; о водить до 
ціли. Потреби й бажання поодиноких австрийських народів та 
ріжних верств населення розходять ся часто-густо так дуже, що 
одноцїльної згоди й вдоволення всїх не все можна осягнути. Те, 
що добре длл одного народу, І\ривдить часто важко другий на
род, що корисне ДJІЯ богатого, часто шкідливе Д.JІЯ бідного. В тій 
боротьбі суперечних потреб і бажань, нобіджає все сиJІьнУйшиА 
і він стараєть ся по своїй во.лї й на свою користь у лаштувати 
відносини в державі: перевести :корисні для себе закони і від
повідно впливати на управу державою, не оглядаючи ся на слаб
ших. Тут в.ласне й приходять с.JІабшим з помічу горожанські 
права й свободи австрийсьnоr конституції. Даючи довоJІі ши
року свободу дїлання, дають Dони можність поодиноким народам 
або станам насе.JІення ВJІасними си.лами, не ог;rядаючись на
віть на nоміч держави, розвивати ся та уJІаджувати 110 впо.добі 
самим своє життє. 
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ПригJІянеі'\'rо ся найnажпїйшиl\r з них. ІІо основним зако
нам усї горожани держави рівні перед правом без огляду на 
народність, рід і стан горожан. Всї х,орожани nільні: нідданство 
селян і неволя в Австрії· давно вже на віки скасовані. Консти
туція хоронить горожан nеред дові.JІьним. а рештованнем і ре
візія ми (трусами) означуючи докладно, що перевести їх можна 

прави.п:ьно лиш на основі письмеиного наказу су ддї, в котрім 
мають бути подані причини арештовання. Далї забезпечує закон 
лист о в у та й ну, заборонлJОЧИ властяl\І задержувати і відУери
вати чужі листи, телєrрами й посиJІки, хиба в дуже виїмкових 
випадках точно означених в законї. Горожанаl't віJІьно свобідно 
вибирати собі місце побуту в межах держави. Горожанина не 
можна видазвІти поза границї держави. 

:Важним горожанським правом є свобода з б ор і n і то в арист в. 
а далї свобода слов а і преси. Всяки збори, з виїмком зборів 
під голим небом і публичних походів, не потреrJуІоть павіть до
ЗВОJ[У властей. Треба тільки перед ними повідомити відповідну 
вJІасть, · а та може їх заборонити JПІше тодї, :колиб вопи за
грожували громадському добру. Збори виборцїв, скликані підчас 
розписаних виборів, довірочні збори обмежені на запрошених го
стей, а вкінцї публичні забави і peJiїtiRнi обходи не потребують 
анї зго.tошення, анї дозволу властей. Д.ІJІ основання товариства 
не треба також дозволу властей, лише треба пред.п:ожитп їм 
устав (статут) товариства. Власть може заборонити заснованнє 
товариства .п:ише то,цї, ко.11иб його цїль противила ся законам, 
або була небезпечна для держави. Свобода сJІова полягає в праві 
свобідного впсказування )l:умок словом, письмом, друком або об
разовим представленнєм. Проте нїх.то не може бути караний за 
висказування свого переконаm1л, хиба що n тім висrсазї сковом. 
чи письмом містить сл заразом переступство закона. Зі свободи 
слова випливає св о 6 о да преси, себ то друкованого с.1ова. До 
видавання часописи не треба дозволу властей, впстарчає зголо
ситиt ЩО ЧаСОПИСЬ бу де ВИХОДИТИ і ХТО бу де Їі ОДВЇЧаJІЬНИМ ре
,D;актором. Кожде числ:о часописи мусить бути по впдрун:ованпrо 
ріnночасно з розпоча ттєм розсилки предложе не власти, л ка 
:може його з причини каригідного змісту сконФісІсувати, то 

значи·rь, забрати nидрукований накJІад і заборонити його розши
рення. 

Кождий горожании має запоручену свободу віри і со
вісти. Анї права, анї обовязки горожанина не за.п:ежать від його 
віри. Нїкого не можна змушувати належати до якої віри, або 
брати участь в релїrійних обходах і обрядах. 3 укінченим 14. ро
ком життя мае кождий право довільно змінити свою віру. 
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Дuї признає австрийська :конституція свобо~у науки. 
У чи ти ся або учити других вільно, хоч би nрогоJІошувані нау Іси 
не бу .ІИ згідні з інтересом держави, ко.1и ті.!ьки прого.1оmуєть 
ся їх поважно і науково, без насміхів, образ і підбурювань. 

Вкінцї забезпечує австрийська конституція 

свобОАУ і рівноправність нароАностей. 

Всї народи в державі рівноуправнені і кождому народовп 
прислугує ненарушпме нраво хоронити та берегти свою 
народність і мову. Держава не може нїкому наказати, 
до якої народности він :має на.п:ежати, анї не моЖе забо
ронити нїкому В 1rити себе і дїтей: на рідній мові. Кон
ституція признає рівноправність всї:х. уживаних в краю 
мов в школах і громадськім життю. 

В отсїй останнїй постанові австрийської конституції лежить 
го.Іовпа підстава розвитку всїх австрийських народів, а між ними 
й нашого народу, а заразом кидаєть ся в о чи цїJІа безконечна 
ріжницл державного .1ад;у росиАського царства й австрийської дер
жави. Право повного свобідного розвою признаєть ся в Росії тільки 
московському народови. ТіJІьки московська мова має доступ до 
уряду, нею мають учити ся в школї дїти всїх народів. "Один 
царь і один народ", отсе підваJІина, на якій збудована росийська 
імперія. Відчув ее на собі найтяжче якраз український народ. 
Українську мову прогнано давно з уряду, школи і церкви, укра
їнському народовп відмовJІяєть ся права самостійного істновапня 
й розвитку, .11ишаючи йому одно право: загинути безсJІїдно, по
тонути В }ІОСІ\ОВСЬКЇ:М МОрі. 

Якже ж інакше в австрийській державі! Признаючи рівно
правність всїх австрийських народів, австрийська конституція при
знuа тим самим і українському народовп 

право самостійного істнованни розвитку 

нарівнї 3 всїми иншими народами в Австрії. В Австрії знайшов 
наш народ не лише охорону перед смертю, ue можність двигнути 
ся з занепаду, розвинути свої сили та стати на довгий час оди

ноким огнищем житт л д.11я цїлого українського народу. 
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ІІ. 

Перейдемо тепер до J(ругого важного питання: Як на дїлї 
у ложиJІо ся серед тих правних відносин, які ми пізнuи в перutій 
\Іастинї, життє українського народу в Австрії? Чи найшов він 
тут дїйсно змогу жити й розвивати ся та як в:иг.JІядає його на

родний доробо1с під австрийським панованнєм ? 
Важка історична доJІл нашого народу, що довгими віками 

била його НІ< ту "чайку-небогу, що вивела· дїток при битій до
розї", зіпхну ла його між австрнАськими народами спершу на ос
танне :місце. Хоч своїм числом займає. він четверте місце 1\Ііж 
народами Австрії, не :мав довгий час він нїякого впливу на по
рядr<и в державі та мусїв у всім уступатп перед сиJІьпїйшим 

своїм сусїдом - по.zrьськиІІ народом. Але сї часи мпп у ~и безпо
воротно. Опираючись па запоручених всїм австрийським народам 
рівних правах та свободах, він 

власними своrми силами 

зумів двигнути ся з упадку та стати поруч инruих народів. Важ
кою працею, в тяжкій боротьбі. віп здобуnав Rpoi<: за 1срокои чпи 
раз більше простору для свого розвитку та змушував всїх чис
лити ся з своею сиJІою і бажаннями. 3 безАоиного наймита дру
гих пово.жї він nочав ставати господарем у в.11асній хатї та зу
живати свої си.Jrи не джя других, а для свого власного добра. 

П риглянеио сл найважнїйшим його здобуткам па всіх по
лях народнього життя. 

1. Політична орtанїзація. 

Рік 1848. називають в Австрії "веспо1о народів". В сїи 
роцї заведено тут перший раз :конституцію і скасовано панщипу. 
Старий самовладний (абсолютний) порядок устуnав, а його місЦе 
заняв новий лад, що покликав всі австрийські народи до нового, 
свобіJ.t;пїйшого життя. Довгий час треваJІа ще боротьба обох дер
жавних .11адів, ue в 1867. роцї переміг остаточно новий. Під 
подихом конституції почuи всї австрийсьь.і народи розвивати ся. 
ТіJІьки один український народ не проявJІяв майже нї.нкого життя. 
На в'їм відбивали сл дqвг1 віки ТЯЖІ\ОЇ шJІяхоцько-польсьІ<ої не
воw"ІІЇ. Богатші та освічені верстви ПОІ\ИПУJІИ його, пристаJІИ давно 
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до польсьн:ого народу~ приняли його мову і віру. При україн
СЬІ\ЇМ народї зостало ся само селянство~ вбоге і темне, без освіти 
і народньої свідомости. визпст\уване з усїх боків чужими і сво
їми. Ті.11ькп денеде серед молодих світсьІ\ИХ та духовних осві
чених людей 1іолвляли сл одини:цї, що не відрекли ся ще свого 
народу та бажали йому кращої доJІї. Cen слабий огник укра
їнсьІ\ого життя. що погасав з першу під подувом кождого су
противного вітру, ставав з часом чим раз 1\Ііцнїйшим і сильнїй
шпм. Особливо коли до австрийсьІ\ОЇ ·уІ\раїни дістали ся твори 
Тараса Шевченка. що громовим го.11осом кликав до своїх земдяків: 
~·вставайте, І-\айданн порвіте!". тодї серед галицьких У країнцїв 
почав сл живійший р)·х та новстав великий гурт ;подей~ що ба
жали працrоватп для свого народу. Всї вони не цура.11и ся вже 
своєї мови, пазивали себе "народовцями", то б то .11юдьми. 
що тримають з народом, та боронили в видаваних книжках та 
часописях самостійности ун·раїнського народу супроти по.11ьського 
та московсьІ\ого. Все те одначе бу лп слабі й непевні початки на
родньої роботп. Бо й робітників до працї було 1\tало і самі вони, 
хоч люде щирі іі доброї волї, не знали ще ,21;обре, якою дорогою 
ііти та ЯІ\ наrп\раще длл свого народа працювати. 

Доперва ЯІ\ИХ сорок лїт тому назад наступає важний зво
рот в сїм дїлї. Праця пад розвоєм українського народу сходить 
на uластивий~ пешrий ІІІJІ:Іх. В тім часї під внливом великого 
уІ\раїнсьІ\ого ученого та дїяча :Михайла Драгоманова, що, 
прогнаний росийським урядом за свою нрацю ДJІЯ українсЬІ\ого 

народа, перебував n Швайца.рії, а потім в стоJПЩЇ Болгарії, СоФії, 
новстає між молодим поколїннєм галицьких ~т країнцїв новий рух 
та зроджуєть сл нова думка про те, RY ди ве,21;е ШJІJІХ до роз

воІо у:краЇНСЬІ-\ОГО народа. В ОТСЇМ МОJІОДЇМ ПОКОJІЇННЮ, В ЯКЇМ 
вели перед визначні гаJІицькі У І<:раїнцї Іван Франко, :МихаА:.Іо 
Павлин·, Остап ТерлецьІ\ИЙ і. п .. перший раз повстає ясне пере
копанн€, що бу дучніеть українського народу JІежить в на
родних масах, 

в широках верствах українського сеАянства І робітництва. 

Серед нього_ зроджуєть ся погляд," ЛRПЙ тілЬІ\И неясно при
евічував до того часу щирим заходом робітниІ<:ів . на пародній 
ниuі, що уІ\раїнсьІ<:ий полїТИ 1Іний рух мусить бути масовий, 
виходити від широках пароднїх мас і до них звертати ся. Ті.11ьки 
ко.11п українське сеJІянство й робітництво стане разом до боротьби 
за права ун:раїнсьІ\ого народу, він може числити на :кращу бу
дучність. Обєднаний тако1о думкою завязав сей гурт людей ДJІЯ 
працї над народом між собоІо товариство або таІ\ звану по.11ї-
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.:rичну uарт1ю, та назнав ії радПІ\а.іІЬною uартіею, (~Іасо
пись "Гро;\tадський Голос .. ) то б то партією. що 3 корінем хоче 
у супити лихо з поміж українсьRого народа (по .латинськи КОJ>Їнь 
3nеть сл радікс, звід~І CJІOIJO: радикал~ радИІ{альний). 3 часом 
повстали побіч сеї партії і з їі дона ще дві инші украінСLІ\Ї пар
тії, нереняті тою самою оеновною думкою: на роди о-деl\Іо кра
ТІІІІна (партійні орr'ани "Дї.;rо", .,Свобода") і соціяльно-демо
кратиtІна (партійний орrан "Вперед"). Ої три партії істну1оть 
до нинїшнього ,цнл і в їх руках лежить всн полїтична робота на 
галицькій У ~раїнї. Кож да 3 них на свій спосіб та })ЇЖНИ!ІП до
рогами йде до тої самої основної цї.п:п: розnою уr<раїнського на

рода та по.Jйnшеннл до.п:ї народнїх мас. Невеличкий час життя 
сих трьох партій може виказати ся вже нинї поважними висJІї· 

дами їх працї. 

Виходячи з того погJІяду, що в народнїх 1\Іасах .1еЖІІТЬ ко
рінь українсЬJсого народа~ поставили всї вони за першу свою 
задачу: пізнати народні маси. їх положепне й потреби~ й працю
вати над їх оснід;ом.11еннєм і піднесеннєм. Вптnорити з темного 
українського селянства й робітництва свідомих членів укра· 
їнського народа, який не дан би па поталу своїх прав та В!Іів 

охоронити сл неред загибілю. 3 двох сторін настуnаJІа супро
тивна хвиJІя, що грозиJІа нашому народови сею загибі.лю, перед 
одною і друго1о треба бу .п:о завзято боронити сл. 3 одно І сто
ропи шJІяхоцьІ<о-поJІьські верховоди, що здавен-давна привІП\"JІИ 

вважати український народ рабом польських панів, відмов.п:л.JІи 
Ао.му прав до самостійного розво1о та бажаJІи бачити його й далї 
своїм наймитом. 3 другої сторони серед самого пашого народу 
повстала для нього грізна небезпека. Серед нього найшJІи ся люди, 
яких не тягну Аа на ро дня праця; а за ее усміха..~и ся їм особисті 
користи та ;rаски росиАського уря;~:у. За московські рубАї, щедро 
присиJІані росийських урлдои, почuи nони тягнути за сим урn
дом, кажучи, що український народ ее частина московського на

роду. .,Д.11я .п:акомства нещасного" покинули вони рідну мову, 
почuи говорити й писати но книжках та часописях, видаваних 

за мос:ковсьRі гроші, по :московсь:ки та жадuи заведення в mко
.Іах, урядах і церкві замісць української мови - московської. 
В тім дусї nе.п:и вони серед темпого народу сnою москвоФП.ІЬ
с ь :ку ро б от у, обіцюючи йому за зраду У країни рай нід ІІосков
ським паноnаннєм. Проти сих двох nорогів мусїли звернути ся 
передоnсї.м українські партії. Книжками й часопислми, на тися
чах віч і зборів, скликуваних по всїх закутках Rраю, n тисячах 
товариств, основуваних по всїх уRраїнських ceJiax, веJІи вони 

свою мозоJІьну освідомJІяючу працю, поки не видuа вона зо.п:о-
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того. зерна: в короткім часІ неп росвічева українська 11аса, топ .. 
тана й визискувана усїми~ перетворила ся в 

свіАомиА своеї сиJІи А самостІІности иаріА, 

що став однодушно під проводом українських партій до боротьби 
за свої права. у· країнський рух перестав бути пустою мрією 
гуртка моJІо,цих JІюдей, а перетворив ся в могу чий похід веJІи• 
кого й сильного нарQду, перед яким мусять тремтІти й уступати 

його гнобптеJІї. Виказують ее ясно події останнїх JІЇТ. Ко.11и 
в 1906. р. почав ся в Австрії рух за зміною виборчого закона. 
.D;O пар.11яменту або за т. зв. виборчу реФорму та всї народи 
Австріі" жадuп введення замісць давного виборчого права- зага.JІь
ного, рівного, безпосереднього і тайного права гоJІосовання, то,D;і 
ввесь український народ ета в в першім рядї борцІв. Не бу .110 майже 
ceJia на цїJІій австрийській У країні, в ЯІ(іМ не від бу .110 би ся на
родне ni че (збори) в сrй справі. Сотками і тисячами збирав ся 
украУнський народ на тих вічах та рішучо домагав ся заведення 

справедJІиnого виборчого права, яке дава.жо б йому можність ви
си.жати до парляменту відповідне до його сиJІи чиСJІо заступників. 
В самім Львові віJІ.бу Ао ся веJІика краєnе віче, на якім зібрuо 
ся 50 тисяч самого майже се.11янства з ycrx сторін Та.JІичипи, 
Новий виборчий закон ухваJІений з кінцем 1906. р. в парJІяментї 
не узгJІядпив нправдї всїх домагань украУнського народа, а.же 

всеж таки дав йому можність вимати значно бі.JІьше своїх посJІів 
до пар.11яменту. Ко.:а:и дотепер застуnників українського народа 
в нар..tяменті бу .:а: о звичайно не біJІьше як десять тай то пере
важна часть їх не борониJІа щиро його ін·rересів, а JІучиJІа ся 
часто з й:ого ворогами, то піс.1я нового виборчого закона дістав 
український народ змогу вибJ>ати з Га.JІичини й Буковини разом 
ЗЗ своїх поеJІів і то таких, які би щиро заступuи та.и його по
треби. 

Ведику свідомість і живучість виказав український народ, 
також в другій завзятій боротьбі: за українській унїверситет 
у Ль в о в і. Від .кіJІь:канайцять л1·т домагаеть ся уRраІнська иоJІо
Аіж в Австрії основапня української паnвищої школи, унїверситету 
у Львові. В тій завзятій боротьбі, що потлгну.J[и за собою навіть 
кріваві жертви став за ун:раУнськими студентамп ввесь україп

сьtсий народ. У країнсь1й сеJІл.не й робітники скJІадаJІи з свого 
тяжко запрацьованого гроша кі.11ь:ка разів десятки тисяч д.хя тих 
українських сту дептів, ІЦО Іtусї.JІп покидати свій рідний край та. 
йти вчити ел в чужих І( раях по у пїверситетах або ЯR инакше 
потерпіли n унїверситетськіfі боротьбі, а на своїх зборах і вічах 

- 14 -



поиіж найважнїйшими справами па першім місци ставлять раз-).,.-раз 
АОИаганпє основання ДJІЯ своІх дїтей найвпсшої рідної ШІ\ОJІИ. 

В останнїх роках бу JІИ ми також свідками завзятої боротьби 
українських народних мас за справедливий виборчий закон до 
краєвого сойму у Львові. По довгіЛ:~ тажкіА боротьбі вда.11о 
ся йому здобути новий виборчий закон, який значно зміцнить 
становище Українцїв в ГаличинІ. Сей закон, ухвuе.ниtі в мартї 
1914. р., забезпечує УJ<раїнському народовп право nпсплати до 
со йму на 241 ЧJІенів 6 2 своїх заступників. Сей гурт україн
ських посJІів, хоч як не відповідає ще сиJІї уRраїнського пароду, 

бу де вже вистарчати, щоб нuежно боронити прав свого народу. 

Оттак український народ ступінь за ступнем здобуває собі 
належні йому права. Опертий на народнїх масах зближаеть ся 
українсьний по.11їтичний рух нестримно до своєї остаточної цїлї, 

якою є повпа рівноправність його на всІх по.JІя.х народнього 

життя з всїми иншими народами. Ся хвиля надійде тодї, коJІи 
вдасть ся йому виt)ороти в Австрії 

нацІонаАьну автономію, 

себ то подї.1 Гuичини та видї.11енне земель, засеJІенних україн
ським насеJІеннем (Східної Гuичини й Буковини), в осібну ці
JІість, з осібнии українським соймом, урядами, і школами, в якій 
наш народ міг би самостійно жити й розвивати ся. Заведенне такої 
народньої автономії становить гоАовне д.омаганнє українського 
нароАу в Австрії. 

2. Просвітно-культурна орtанїзація. 

а) Товариство "Просвіта". 

:Ми згадувuи вище про те, як українські народні ,5;їячі 
вже )(авпїйше прийшJІп до ясного зрозуміння того, що в широ
ких народнїх масах JІежить осноnа нашого народу та що до них 

повинна звертати сл вся народни робота. Два гоJІовні .11иха при
гнїтаJІи українські народні маси: брак просвіти і маєткова нужда. 
Українські села за.жягаJІа непрогJІядна темнота. Темний мужик 
був відданий на JІаску всяких чорuих духів, що визискуваJІи його 
па кождім кроцї та дове.Іи його до страшної маєткової руїни. 
Щоб зарадити сьому, треба бу .110 перше всього кинути на укра
їнські села ясний промінь просвіти, відкрити українському му
жикови о чи та вказати йому, як у світї жити. Тим то просвітна 
АJЯJІьІІість стuа. відразу найбільше пекучаю потребою україн
ського народа. 
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46 лїт тому основуєть ся у .71ьвові заходом гуртка людей 
товариство "Просвіта", яке бере па себе еповненнл сеІ важкої 
з~.цачі. 3 дрібних початків перетворило ся ее товариство за ко
ротІсиіі час в пишну орrанїзацію. що стала осередком усієї про
~вітньої працї серед нашого народу. Заходами сього товариства 
в неве.п:пч:кім часї покри.11а ся вся східна Га.11ичина густою сї·г
кuю просвітних товариств, т. зв. читаJІень "Просвіти", які 
рознесли в на:йтемнїfіші кути світ ло науІі:П й просвіти. В 1912. р. 
побіtІ головного товариства у Львові істнува;rо 7 4 віддїJІів 
(ФіJІїй) товарнетва по містах і місточках, які помагаІоть ЙОІ\ІУ ви
конувати його цУли та 2611 читаJІень. До Головного Товариства 
на.жежало в тім роцї 35.500 членів, ct в читальнях бу.11о згур
товано коло 130.000 ЧJІ е пів. З тих І\іJІькох чисе.11 ми бачимо, 
як величні є вислїди нрацї · сього ·roJJapиc·rna. Згуртованим оттак 
широІ\ИМ кругам народу стараєть ся тов. "Проевіта" подати як 
наЙІJІиршу освіту. Першим ~Jасобом до сього є uидаnаннє пожи
ТО1ПІІІХ ІОІИЖОК ДJIJI народу. l\fайже КОЖДОГО МЇС.НЦН ВИХОДИТЬ 
ЗаХОДОМ СЬОГО ТОВариетна 1\НИЖКа, лн:у ВСЇ ЧJІени ЙОГО дістаЮТЬ 
даро!'І. До 1912. р. вида.п:а .. "Просвіта" 445 книжок в чис.п:ї 3 :мі
JІїони 115 тисяч 395 примірників. Rрім того видає вона щомі
сіІчну часонись "Письмо з Просвіти". ІІри дьвівсьІ<ій "Просвіт1" 
істнує випозича.11ьня :книжок, яка числить понад 11 тиСЯ'І то
мів, 1\рЇІ\І того істнують бібJІїотеки й випозичальнї книжок при 
ФіJІїях і чита.п:ьнях. Богато Філїй у держує бурси для шкі.11ьпої 
і ре]!існичої мо.11одїя~и, де вона знаходить собі притулок і харч, 
у JІаджує просвітні і гоеподарські курси, курси д.11я неграмотних, 
лриготов;rяючі :курси до пгкід, а подекуди народні ш:коJІи. При 
читаJІьнях є хори, оркестри музики, аматорські театральні кружки 

і и. Шд управо1о гоJІовного тоnариства буJІо в 1912. р. 45 сти
пендійних і запомогових Фон діn, з проЦентів яких щорічно 
удїJІяєть ся головно шкіль~Іій молодїжи підмог n сумі кі.1Іьканад
цять тисяч корон. В 1913 .. р. улаштуваJІа "Просвіта" у Львові 
курс нищої народньої освіти, ЦЇJІЮ якого було підго·говити 

провідників для читалень і инших народних тоnариств. "Просві
та" має свій власний дім у Львові, а вартість її майна доходить 
иіJІїона корон. Ilpo господарську дїн.JІьність ~,Просвіти" погово
римо низше осібно. 

б) С Ї ЧИ, 0 О І\ Од U, У :Кр аЇН С Ь К і С Ї ЧОВі С 'Гр і .11 Ь Ц Ї. 

Побіч ~р.щриства "Просвіта"' з їі читаJ[ьня:ми повстuи 
в новїйших: часах ще дві орrанїзації, які широко розповсюднип 
ся серед народнї..х мас в Гuичинї та причинwп1 ся до ку .и:ь
турного піднесення нашого народу. € ними товариства "Сїчи'' 
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і "Со ко~ и". Є ее вжастиво пожарно-rімнастичні дружини. 
в яких гуртуєть ся передовсїм молодїж на те, щоб вправJІяти 
СЯ ТЇJІеСПО (робити муштру Й rімнастику) та ХОрОНИТИ ЛЮДСЬКе 
добро в случаю пожару або ипшого нещастя. В дїlісности од
пакож довехо ся сим товарпетвам сповнити далеко більшу й важ
нїйшу задачу: стати осередком освіти й народпьої сnідо:мости, 
гурт).,.Вати всїх до боротьби з тим пожаром, що грозить укра-
1нському народовп ·та fіого народньому добру зі сторони його 
ворогів. Особливо товариство "Сїч", якого назва пригадує нашу 
сJІавну бувальщину, стало у JІЮбленим товариством серед укра-
1нського селянства в Галичинї й па Буковинї. В 1912. р. в самій 
Галичинї було ,,Сїчий"' 794, ·,,СокоJІів" 86-6, разом отже 1660 то
вариств, отже ·майже в кождім .~Y .. f~ .. селУ. Ої товариства удер
жують .цлл своїх членів чита.ЛtнУ, · бібJІїотеки, уряджують відчити, 
пожарнї: й rімпастиtmі курсИ, обходи, злети, концерти і т. п. 
В черВНЇ 1914. р. Відбув СЯ Б ПаМЯТЬ СТОЛЇ'FНИХ рОКОВИН парОДИН 
Тараса Шевченка СоІ\іл.ьсько-Сїчо.вий.; Злет у Львові, на якім 
зібра.іп ся десятки тисяч Сїtrовиків і Соколів з Ц)JІого краю. 

В сих двох товариствах почала перший раз здїйснювати 
ся нова думка, яка па наших очах стала найважн1йшою справою 

уІ<:раЇНСЬІ\ОГО народу: 

приготовамиє сил АО оружної боротьби 

з найбільши"!)r ворогом України- росийським царством. В тїснім 
звязку з еими товариствами повстаJІа перед двома роками осібна 
орrанїзація "Украі'нські Сі'чові Стрільці", головпоІо заслугою 
котрої є поставленне полків українських добровоJІьцїв, 
яRим якраз тепер доводить сл в боротьбі з московським наїздом 
nJІасни'І\ІИ кістьми мостити шJІях ДJІЯ кращої бу дуччини У країни. 

в) Украі'нське шкільництво. 

Австрийські основні закони признають, як знаємо, рівно
правність всі'х уживаних в державі мов в школах і урядах. 
Тим са1\rим обовязана держава закJІадати для кож,цого народу 
школи, в ЯRИХ дїти побирали б науку в своїй рідній 1\Іові. Відносить 
ся ее і до українського народу. В великій части сі'л і міст схід
ної Галичини й Буковини і етнують публичні українські народ п і 

1

ШКОJІИ, де ді'ти вчать ся в рідній мові. Rрім сього є в Галичпні 
пять, а на БуІ(овинї три українські середні mRoJiи або rім
назії, а у Львові істпує польсько-українська пайвища шкоJІа або 
унїверситет, в якім учать по польськи і по українськи. 

2 
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О,zr;нак всї отсї uубличні шкоJІи не ~огJІи заспокоїти Іrотреб 
українського народа на поJІї шкіжьництва. Розуміючи добре. яка 
вага JІежить в тім, щоб .в.їтп виховуnа.JІи ся і вчили ся не в чу
жій~ а своїй рід;нНі IJIKOJIЇ, звернув український народ вi,zr; кіль
кох лїт свою пиJІьну увагу на шкільництво та приступив до 
заклаяання своїми власними коштами приватних у:країнсь·ких 

шкіJІ. Найбільше відtІував наш народ брак українських середних 
шкіл, тому взяв ся він пере,21;овсїм основувати rімназії~ учите.жь
ські семінарі і ин. середні школи. З незначних початків повстала 
в кількох роках uишна українська шкільна орrанїзаціл, якою 
сміло може наш народ похвалити сл перед широким світом. 
В 1907. роцї повстан в сеJІї Заланові перший прпватний rі:мна
зілJІьний курс, а тепер по 7 JІїтах істнує в ГаJІичинї 12 при
ватних середнїх шкіл. 

Всї ті приватні школи у держує своїми грішми сам укра
їнський народ. Рік-річно збираєть ся з дрібних жертв сотки ти
сяч корон, з яких нокриваєть ся кошти у держання сих шкіJІ, 
оплачуєть ся учителїв, шкільні будинки і пнші видатки. Шко-
.ваl\ІИ заряджує осібний комітет "Краєвий Шкі.ІьнпfІ СоІ~з·· 
у Львові, в склад якого входять представники всїх найважнїй
ших уІ<раїнських товариств і інституцій. Велик:ц:х жертв і тру ду 
вимагає від українського народу у ,цержаннє сих приватних шкіл, 

але в них лежить найкраща надїя цїлого народа. Що-року ви
ходити бу дуть з нпх сотІ<И моJІодих освічених людей, які ро
зіfІдуть ся по рідній країнї з серцем повним любови до свого 
народа та зложать своє набуте в рідній ш:колї знание в боротьбі 
за кращу долю У країни. 

Від КЇJІьканадцятп JІЇТ веде, як уже згадувана, наш народ 
завзяту боротьбу за здобуттє своєї найвиІцої шко.11п 

украІнського університету у JІьвові. 

У нїверситет - ее шкоJІа, в якій виховуєть ся цвіт нождого на
роду., його освічена верства або інтелїrенція. Тому кождпА 
народ змагає до того, щоб мати свій в.11аснпй унїверситет. У нї
верситет у дьвоuі, що бувкоJІись призначений: для українсьного 
народу, перейшов майже цїлком в но.11ьські руки. Тільки деякі 

проФесори вчать там по українськи. а.ле ее потреб нашого на
роду зовсїм засnокоїти не може. Перед 15 лїта!Ки підняли з тої 
причини українські студенти домаганнє основапня самостійного 
українського унїверситету у Львові. Вивязала сл довга і зав
зята боротьба, в якій український народ потерпів богато, навіть 
крівавих, жертв .. ...\.де справа українсьІ<ого унїверситету набирала 
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чиl\І раз то біJІьшого значіння і нема. суJrнїву, що ее онравдане 
,~;омаганнє нашого наро,~;а буде в найбJІизшій бу.-уччинї сповнене 
згідно з його бажаннями. 

Разом з основаниєм ~риватних українських шкіJІ треба бу .110 

подумати про те, щоб у JІекшити бідній, по найбі.Іьшій части се
.Іянській мо.1одїжи, можність користати з сих шкі.1. Ходить тут 
передовсім про те, щоб дати їй дешеве прииіщепнє та прожиток 
в місцевости, де є шко.1а. Тим то й рівночасно з основуваннем 
шкі.п: поча.JІа українська суспіJІьність основувати й у держувати ди 
шкільно! моJІодїжи дешеві при»іщення або т. зв. бу реп і і пет и
т ут и. І етнують вони 1\Іайже в кождій :місцевости, . де є шко.11а, 
а зага.JІьне їх чис.1о досягає сотки. )3 бурсї дістає ученик дешеве 
приміщеняє і харч, а крім того по:иіч в науцї і дог.1яд. У дер
жущть ся вони тан:ож по біJІЬшій част11 з жертв суспіІьности. 
Делкі з них дають приміщення 200-300 ученикам, мають свої 
вJІасні доми, з огородами і т. п. До таких належить приміром 
Дівочий Інститут в Перемиш.Іі, котрий Ма€ свій ВJІасний гарний 
будинок, в ян:ім :містить ся ко.1о 250 ,І(івчат, та удержує .ЦJІЯ них 
народну ШКОJІУ, JІЇЦеЙ Ї (ЇИІІаЗЇЯJІЬНЇ курси. Для JНЇВерСИТЄТСЬКОЇ 
моJІодіжи істпує у Львові "Акаде)ІічниА Дім" 1 де бідні студенти 
унїnерситету і по.Іїтехники знаходять деше5і мешкання. 

ВеJІИКі З&СJІJГИ KOJIO украінського шкіJІьництва в ruичинї 
поJІожиJІо "УкраінсьRе Педаrоrічне Товариство" у Львові, 
яке займаєть ся справами nиховання мо.11одtжи. Воно у держує 
у Львові три пародні шкоJІи, жіночий і мужеський учпте.11ьський 
семінар, мужеські і дївочі бурси, видає часопиеь. "У читеJІь" 
присвячену справам виховання, часоnись д.11л дітей "Дзвінок" 
та біб.zrїотеку ДJІЯ моJІодїжи. Се товариство має своr ФЇАfі майже 
по всіх містах Гuичини. Всі вони займають ся також справами 
виховання :моJІодїжи, удержують школи, бурси, ведуть шкі.JІьні 
курси і т. д. 

ШкіJІьними справами займаєть ся також тонариство учи
телїв середніх шкіJІ "УчитеJІьська Громада" у Львові і тов. 
іи. Сковоро}(и в Чернівцях, які вид;ають спіJІьно часопись "На
ша Шко.1а". Українські народні учите.11ї гуртують ся в то
варистві "В заїм на поміч гаJІицьких і буковинських У'ІИ
те .. 1JЇD і У'Іите.Іьок", яке удержує для них запомогову касу, 

крамницї з книжками і шкіJІЬНИІІИ при.11адами, видає часопись 

"~т читеJІьське С.1ово" та книжки. 

г) Письменство, наука і штука. 

В 1876. роЦІ царським указом заборонело в Росіі дру
кувати книжки писані по україпсьь~, сим способом: думав цар-
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сьний уряд .Jамкнути усти. українському народовя. щоб JІекше 
бу .10 його здавити й затопити в московськім морі. А..хе ста.:а:о сЯ 
инакше. Був ще кусень земJІї, на якім 

мorJo українське сАово свобіАНО розвивати ся. 

3JІ:aBJJeнe пасиJІьпо в Росії, розцві.rо воно ще краще під охороною 
австрийсьRоі конституції. Австрийсь ка У краІна ста.rа одиноким 
захистом для украіпського письменства. Всі украУнські письменики 
Й ПОЄТИ ВИСИ.І&ЮТЬ СЮДИ СВОЇ твори, тут ВИХОДИ.ІИ ВСЇ украІн

СЬКЇ книжІСи й часописи. :Московський уряд навіч переконав ся, 
що "не скує душі живої і с.1ова живого... В 1905. роцї скасо
вано сей дикий царський уряд; з того часу ві.11ьно вже і в Росії 
видавати українські ннижки й часописи. AJI.e сувора росийська 
цензура придавJІює кожде сміJІивійше украінсьне сJІово, богато 
RH!iЖOR там заборонено, богато часописей закрито, а па іх ви
давцІв накJІадаєть ся Rари. Тому ще й тепер богато найцІннІйших 
українських писань може появити ся тіJІЬRИ в Австрії. От хоч 
би й повний Кобзарь Шевченка - в Росії його сконФісковано, 
і тіJІьки в Га.rичинї він віхьно ,21;рукуєть ся. 

В австрийській У країнї зау_одами рос. У країнцїв зроди.1и ся 
перші початки української на ук и. У Львові основано R а ук о в е 
Товариство імени Т. Шевченка, цїль якого розвивати укра
їнську науку. RoJІo сього товариства згуртува..пи ся всї най
визначнїйші українські наукові си.хи. Се товариство видає богато 
книжок та nеріодичних видань та піддержує всяку наукову ро
боту. Вона має у Львові ,цва свої nJiacнi будинки, у держує свою 
ве.JиRу біблїотеху, музей~ друкарню та книгарню. Окрім иузею 
Наукового Товариства імени Т. Шевченка істнує у Львові ще 
"НаціонаJІьн п й Музей", оснований захо;r;ом і коштами .Іьвів
ського Митропоо~ита Андрія Шептицького. Находить ся в нУм 
богато тисяч нре,21;метів. цінних для пізнання української історії 
та ку JІьтури. 

ВеJІике значінне ДJІЯ розбудження українсь:кого народу має 
український ман дрівнпй театр. удержунаний товариством 

"Весїда '" у Львові. Сей театр їздить по всіх містах і місточь'"3.х 
австрийської України та у.хаджує театра.11ьні представлення. Перед 
кіJІ.ькома роками вирину ла думка збудувати український театр 
у Львові. На сю ЦУJІь · зjбрано з дрібних жертв українськоІ су
епіJІьности nонад 300 тислч корон та 3aкynJJeнo вже n.11ощу нід 
бу,21;ову. 

ДJІв ПJІекання української пісні" істпують у .7Іьвоnі два 
співацькі товариства .,Боян" і ,.,Бандурист", а крім того богато 
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співаць~их товариств по nровінціr. Крім того істнує у Львові 
музична шко.1а ІІЇА назвою- "Вищий :Музичний Інститут імени 
:Мико.1а Лисенка", а в Чернівцях ":Музична шкоJІа імени М. Ла-
сенка". 

І) Орrанїзація жіноцтва. 

Живу у часть в народній роботУ бере українське жіноцтво. 
Воно зрозу.&ІіJІо, що в боротьбі, яку веде український наро,11. за 
свою кращу будучність, 

українські жінки не можуть зіставати ся беЗАЇRАьними, 

а мусять стати поруч з нужчинами і з.11ожити всі своІ сиJІи 

д.жя рідного краю. При кождім пароднім дї.JІ.ї бачиио дІйсно 
побіч :мужчин українське жіноцтво. Богато жінок працюе JІІ( 
учите.1ькп на)І; виховапнем украІнської :моJІОАїжи, инmі пра
цк)ють по всяких уІ<:раІнських товариствах і народних інсти

туціях. Перед кі.11ькома роками ОСІІовано у Львові това
риство "Жіноча Гро:иа,Аа", яке :має гуртувати українське 
жіноцтво до народної праці. Се товариство має богато своіх ФіJІїй 
по цУJІій авс·rрийськіА У країнї, крік них істнують ще инші · жі
ночі орrавїзації. Навіть по селах сві.цоме се.ІJІнське жіноцтво 
завязуе свої товариства. Ко.11и вибух.1а теперішпа военна пожежа 
і украtнський народ в Австрії підняв ся до боротьби ~ росий
ським царством, українські жінки стuи А тут в· першім рядї 
борцїв, старають сл в міру сво1х сиJІ бути помічними в сї:м 
дї11У., а денкі з них борють ся навіть в ря.~:ах "У краІнсЬRих СІчо
вих Стрі.11ьцїв" на полї бою. 

з. Економічно-rосподарська організація. 

Ми згадувuи вже, що побіч браку освіти други:и го.Іов
ним лихом українського народу в АвстріУ бу.11а маєткова 
ну ж да. Оба сї JІиха спомагuи себе взаїино. Темне, за.цовжене 
селянство, угинаючи ся пі;r_ всякими тягараки nona;r_uo .1ег:ко 

в руки всяких JІихварів та визискувачів, що забирuи йому його 
прадїдну зем.жю та змушува..и:и його шукати ДОJІ.Ї в дuеких :кралх 
або йтизапрошеним х.Іібо:м. Ратувати се.1яиське насеJІення з сього 
страшного по.11оження стuо першою пекучою nотребою від са
иого початку украінського відродження. 

Перше взн.Іо ся за сю працю товариство "Проовіта" у 
Львові. Довгий час в руках сього товариства, спочивuа вся робота 
на сІм noJii, ще й нинї сповняє воно значну частину сеї роботи. 
Воно стараеть ся про піднесенне сІJІьської госпоJ,tарки, ввдuо 
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69 rосподарськях книжок для народу, удержує урядників з від
пові.цнии знаннєи, які їздять з господарськими відчитами, у~~
.хяють рад і вказівок і т. и. Заходом cьorQ товариства новстаJІо 
в Га..зrичипі 54:0 крамниць і 2б 7 кас. Вкінцї у держує воно три шко.ш 
-- мужеську і жіпочу господарську шко.11у і торгове.nьну школу. 

3 часом однакож діяльність "Просвіти" на сім поJІї стала 
невистарчаюча. Побіч пеі і за її почином повстають инші това
рист·nа, що беруть па себе ведепнє сього дїла. Господарську 
діяJrьпість переня.п:о на себе в найновійших часах товариство 
"С ї .11 ь ський r о сп од ар ь" у Львові, якого живійший розвій почав 
ся вЇд пяти JІЇТ. ЦїJ1ь сього товариства- дбати про піднесенне 
добробуту украІнсьхого народу черео поправу сІ.Іьського госпо
дарства і домових промислів. ДJrя переведення сеІ ЦІJІИ ЗаJ[О
жиJІо товариств~ до кінця 1912. року 90 Філі"й по містах і 1151 
кружків по сеJІах, до яких наJІежа.по 26.612 ч.1енів. Товариство 
стараеть ся передовсїи про поширенне між насеJrеннєм госпо
)(а рсь:кого знання. За три роки ( 19 О 9-1912) урлдп.1о воно 91 
госпоАарських курсів та 8529 викJІадів. Воно вида€ "Господар
сьпу часопись" ~ книжки та маf: своІО бібJІіотеку. Да.11ї займаєть 
с.к воно заuаданнєм досвідних (показатеJІьних) піJІь, ширенпє!І 
господарських машин і знарлдів, зорrанїзувuо осібну спіJІку дJІл 
продажи насїння, штучних погноїв і господарських· машин та 

осібну орr'ан'ізацію для збуту ху доби. 

В оото.пнї.% роках зверну .10 ся українсь:ке сеJІянство пильно 

АО закАаАання кооперативних сnіJІои. 

Вбогі у~ераїнсь:кі селяне, які одинцем, без ніякої орr'анїзаціУ 
не !ІаJІи сили поборювати всі злиднІ та мусїJІи попадати в 
маєткову руїну, найшли в сих спі.11:ках можність спіn:ьно в 
бі.D:ьmих гуртах JІекше і успішнїйше бороти ся за своє .ти
істпоnапнє. В кі.п:ь:кох роках цїJІа східна Гачина й Б)~ко
вина вкриJ[а ся густо всякими сnіJІками, так що українська 

сnіJІкова орr'анїзація нuежить до пайкращих здобутків укра
їнського народа. СпіJІки дї.11ять с.н ва ріжні роди, а· кождий 
з них nриносить веJІику користь укра.їнському паселенпІо. На 
першіи :місці столть кредитові спі.11ки, цїль яких - достар
чати своїм членам дешевоrо :кредиту та хоропити їх перед лих

варськими довга:ии. Всіх у:країнсь:ких :кредитових спіJІок та. 
споріднених з ними кредитових заведень е в Гuичинї 1 О 11. 
Найважнmші з поміж них: "Краевий Кредитовий Союз" 
у Львові, що е центрuьною :касою д.пя всІх спілок, товариство 
взаівного кредиту "ДнІстер" у Львові, "У краінсьJСа Щад-
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ниця в ПереииmJІі і "Земельний Банк" у Львові. Побіч кре
дптових спі;rок важну задачу ставлять споживні або консум
ційні cniJII<п, задача яких достарчати членам дешевих товарів. 
Ти~ спілок та споріднених з ними крамниць було в Галичині 563. 
НайважнІйша :між ними "Народ ня Торг о в л я" у Львові, що 
має тепер 18 своІх складів в ruичині, 7 вJІасних домів та є заразом 
Союзом дJJ:я вс1х споживних спілок. ::Молочарські спілки під 
проводо:!\r "Краєвого Союза господарсько-моJІочарського" в Стри1о, 
зайиа1оть ся перетворюваннем моJІо-ка на :иас.Іо та продажею Аого 

на спі.n:ьпий рахунок. Сих спілок є 34. Да.1ьше бу.1о 60 спілок 
ДJІЯ збуту ху доби під проводои "Краєвого Союза ДJІЯ збуту 
худоби" у Львові, 23 спіJІки д.жя закупна і продажи предме
тів сІльського господарства під проводом "К раєвого Союза го
сподарсьхо-про:мисJІових спілок" у Львові та богато спі.11ок ин
шого рода, між якими треба згадати товариство парцеллційне 
"Земля", товариство обезпечень від огню "Дністер" і обезnе
чень па життя "Карпатія.''. :Майже всі українські сnі.1ки стоять під 
начаJІьним прово)І;ом "Rраевого ревізийного Союза" у Львові. 

* * * 
Ми перейшJІи побіжно найважніАті прояви життя украін

ського народа в Австрії. Ми бачили, як з дрібних та слабих по
чатків український рух, опертий на широких народних масах, 
перемінив сл в могучу сиJІу, не ред якою мyctn подати сл ворог. 
В тяжкій боротьбі здобував собі украІнсьRий народ можність жити 
й розвивати ся та :ко;rи ще ;~;отепер не став самостійним паном 
в своІй хатІ, то придбав собі вJJасними силами великий, цїнний 
народний добуток. На отсе й добуток пр ост лгаеть сл 
тепер рука 

наІJІютїйwого ворога України - царату. 

По крівавій дорозі прямує вона тепер Jl.O найважнійшої своєо 
ціJІІ: знищення украІнського народу в Австрії. Ле;r;ви-щ
е та..11а на українсьхих землях Австрії нога московського наІзді 
ника, а вже почuа ся його безпощадна робота. Від першої хвиJІ, 
заняття Східної ГаJІичипи й Буковини росиАським військом 
заходять ся царські посіпаки пиJІьно кол:о нищеtпІл україн
ського життя. 

У Львові заборонено росийськими вJІастями навіть гово
рити по украінськи. У країнські вивіски на склепах nонищено, 
заиісць ухраїнських написів на пуб.Іичних будинках уміщено 
московські. Українську часопись "Ді.rо" закрито. Всі українські 
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біб.жlотеки і книгарню Наукового Товариства імени Т. Шевченн:а 
опечатано урядово. Також опечатано "Націонuьний Музей" мп
троnоJІита Шептицького, товариство "Просвіту" і всі українські 
читuьнІ. Львівського :Митрополита Андрія Шептицького виве
зено в rJІибипу Росіі. - Важкий удар українському народовп 
завдuо розпоряджение воєнного rенера.1-rубернатора Гuичини rp. 
Бобрінського, ви.цане д. 30. вересня з обовязуючою сиJІою .Ц.JІЯ 
Гuичини й Буковини. Сим розпорядженнєм заборонено пі.ц 
карою трьох місяцІв влзниці або ЗООО рубJІів продавати 
но книгарнях і зичити з біб.ІїотеІ\ книжки писані укра
їнською :мовою, що вийшJІи друком поза границями Ро
сії. Рівночасно заряджено, що всУ ті українські книжки 
иають бути осібно зібрані і віддані до збереження (зна
чить: знищення) в.11астя:м. 3 ог;rяду на те, що через відомі 
заборони проти українських книжок в Росії, тіхьки дуже дрібна 
частина Ух мог ла появити сн в Росії, а за те майже всї 
укра1нські книжки бу ли видані в Галичинї й Буковині, має роз
порядженнє на цї.кі 

знищенне всіх українських книжок, 

значить ЦЇJІого духового доробку украінського народа! Другим 
розпорядженнем rенера.1-tубернатора заряджено, що навіть при
ватних JІистів не вільно писати по уtсраінськи. ПоtІтові 
уряди не будуть таких листів доручувати, ue мають їх 
нищити! 

Такі протиукраїнські зарядження видав вже царський уряд, 
хоча ще війна не скінчиJІа сл тай ще зовсім не відомо, хто 

остаточно лишить ся паном Га.11ичини й Буковини. Тим дав він 
пізнати, що першим його бажаннем е знищити пенавионий і не
безпечний український рух, що супроти нашого народа йде він 

дuї тою самою дорогою, котрою йшов і "той Пер ви й, що роз
пипав пашу Україну" і та Вторая, що "докона..m вдову-сиротину"! 

Ясно стає, що в сій війні рішаєть ся судьба нашого народу. 
Побідить Росіл і забере ГаJІичину й Буковину, сей остапній за
хис·r ·українського життя, то пропаде д.11я нього марно весь 

його дотеперішний розвій.Впаде си.11а росийської "тюрми народів", 
то на Гі руїнах встане 

ВіJІьна і СамостіІна УкраІна. 

Розуміє ее український народ і не думає віддати себе на 
потuу ворожій сиJІІ. Настав ДJIJI нього час сказати за себе своє 
,.огуче сJІово, відомстити свою вікову кривду. Тут в Австрії 
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стоять вже полки украУмських "Січових Стрільців" в завзятій бо
ротьбі з :Московщиною. І з росиАської Украіни доходить г.1ухий 
відгомін народнього невдоволення, який вказує, що там украін
ський велит підносить ся проти свого гнобителя. Цілий наш на
род підіймаєть ся до завзятої б<?ротьби - на життя і смерть. 
- "Або добути або дома не бути!" 

В си.Іі українського народа й слушности його справи кріпка 
надія, що боротьба не бу де безуспішна. Розпадеть ся тюрма 
наро,21;ів і для нашого народу, гноб.1еного й катованого віками, 
прийде час волі і спочинку. Вірмо си.1ьно, що недuеко вже хвиля, 
якої бJІизький прихід предсказав українському народовп наш ве
.Іикий nоет Іван ~ран ко отсим віщим с.11овом: 

При'Uде час, і Ти 01UUCrnu.м видом, 

Засяеш у пародів во.~~ьпих коАї, 
1'русиеш КавкаJ, впережеlи ся Бескидо.м, 
Покотиш Чорпи.м .море.м 1о.міп во.лї 

І ияиеш як хоJяїи до.мовитий 
По своїй хаті і по своїм поАї! 

Володимир Левицький. 
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Плитформа Союза визволення 

України. 

Українські зеl\tлї по обидва боки австро-росий

ськоrо кордону е не тілько одним з rоловних теренів 

сучасної европейської війни, а також одною з причин 

і предl\Іетом війни. 

Українцї добре розуміють, що у війнї сїй ходить 

rоловно о їх долю, ходить о те, чи в результаті" 

війни український Піемопт в Австрії буде знищений, 

чи українське національне житте розцвіте також по 

той бік Збруча, аж за Днїпро і пад Чорне море., 

і тому не можуть зоставати ся пїмими свідками те-

~ерішпїх подїй, а rолосно і рішучо підносять свої 
неоспоримі права на національну самостійність. 

Обективна історична конечність вимаrае, аби між 

західною Европою і Москівщиною повстала самостійна 

українська держава. Потрібно ее для оснrнепня і утре

валення европейської рівноваги, е ее н інтересї наро

дів австро-уrорськоr держави, а передовсїм в іптересї 

нїмецькоrо народу в обох цісарствах, а для українсь

кого народу було б ее здїйсненнем вікових йоrо мрій 

і :зусиль. 

В зрозу.мінню сеї історичної конечности росийсьRі 

У краrнцї поклпІtали до життя центральну заrально-
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нацІовальну оріавїзацію, яка взяла на себе репрезен

тацію Іrід теперішпу хвилю національно - полїтичних 
і соціяльно - економічних інтересів українського на

роду в Росії. Орtанїзаціею сею е ,,Союз визволевнп 

України''. . 
В Союзї репрезентовані всї ті полїтпчні напрями, 

що стоять па становищи державної самостійности 

українськоrо народу, а реалїзаці1о своїх національпо

полїтичиих і еRоиомічних стремлїнь в даний момент 

звязують з розбиттем Росії у війпї. 

Націоиально-полїтичною плитФормою Союза є дер

жавна самостійність У країни. 

Формою правлїння самостійної української дер

жави має бути конституційна монархія, з демокра

тичним внутріmпим устроєм полїтичпим, однопалатною 

системою законодавства, rорожапськи:ми, язиковими 

і релїtійними свободами для всїх націопальностей 

і віроісповідань, з самостійною укра~нською церквою. 

На випадок прилучення до Австрії більшої чи 

меншої українсько- росийської території буде Оою3!1 

обстоювати за створеннем з усїх земель, заселених 

українсьRпм народом в Австрії, осібноrо автоном

ноrо краю. 

Одночасно зі збудовавнем са~Іостійної україн

ської держави мае бути переведена радикальна аtрарна 

реФорма на користь селянства.. е ее основий еконо

мічний постулит "Союза визволення України". 

Практичпоrо своею задачею ставить "Союз виз

воленин України": 

1. Орtанїзацію українських суспільних сил для 

переведення в житте постулятів Союза. 
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2. Переведенне національної rромадсько-полїтич
ної оріанївації українсько-росйиських земель, о скілько 

вони будуть окуповані у війнї з Росіею. 

3. Приrотованне скликання українськоrо націо

нальноrо коніресу, .який би заняв становище про Форму 

правно-державної оріанїзації відібраних від Росії в на

слrДок війни чи на основі рішення міжнародної кон

Ференції українських земель, про внутріmний полї

тичний устрій, аіра.рну справу і пр. 

4. Виступи в оборонї інтересів українськоrо на

роду і йоrо національно- державних змаrань перед 

правительствами воюючих держав і перед міжнарод

ними конФеренціями. 

5. Популяризацію української справи в Европі 

через видавництво публїкацій, кореспонденцій і пр· 

"Союз визволення України" в своїй дїяльности 

стоїть в контактї з австрийськими Українцями. 

Вірячи в остаточну побіду австро-уrорської і нї

мецької армій і в розбитте Росії, вірять Українцї 

і в те, що на руїнах Росийської імперії, сеї тюрми . 
народш, встане 

Вільна Самостійна Унраїна. 

За ,,Союз визволення України~': 

В. Дорошенко, А. Жук, М. Меленевський, А. Скоропис

Йолтуховський. 
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