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Діяльність Михайла Грушевського в Галичині відома і було б 
зайво говорити про неї ще раз. Можна тільки повторити, що за 20 років 
його перебування в Галичині Грушевський був епіцентром україн
ського наукового та культурного життя. Менше приділив уваги він 
політичному життю, хоч і в цій ділянці залишив свої сліди, кри
тикуючи головно народовців і галицьких послів до австрійського 
парляменту. Критикував він їх за брак принципіяльности, прямоліній
носте, програми і відповідної довготривалої тактики та безхарактерне 
угодництво з поляками та москвофілами. Галицкий політичний провід 
М. Грушевський критикував за втіху дрібними здобутками і за угод
ництво по відношенню до Відня.

Дивлячись на позицію Грушевського з перспективи часу 
можна, власне, погодитись з його оцінкою галицької політики. Одначе, 
якщо придивитись до цілої ґами суспільних, економічних та 
політичних проблем Галичини, можна поставити оцінку Грушевського 
під сумнів, оскільки виринає питання про основне завдання політика 
стосовно свого народу. Було питання: займати принципову позицію, чи 
шукати способів можливої розв’язки багатьох проблем на користь 
свого народу.

Дивлячись на справу реалістично, пропозиція М. Грушевського 
проводити безкомпромісну політику була безперспективною. На 
тогочасному етапі така політика могла б тільки приспішити полі- 
тизацію та консолідацію української спільноти Галичини. В політичній 
площині справи виглядали доволі погано. По-перше, українські 
політики не мали серйозного впливу на уряд, оскільки вони не мали
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влади. Виборча система Австро-Угорщини створила курії упривіле- 
йованих кляс, яким передала політичну монополію в державі. Про цей 
трагічний стан українців в Австро-Угорщині написав Льонгин 
Цегельський у памфлеті п. н. “Проч з куріями! Проч з панованєм панів! 
Нехай живе загальне, безпосередне, рівне і тайне право голосованя!”. У 
його праці знаходимо цифри відносно вибору послів. Згідно з ними, 
один посол припадає:

В курії І. Паньскій.................................... на 64 виборців

Значить, три перші курії, з відносно малою кількістю голо
суючих, обирали 224 послів тоді, коли 4-та та 5-та курії, представляючи 
великі маси населення, могли вибрати тільки 201 посла.

Ситуація не змінилась на краще, коли Парлямент прийняв 
закон про загальне голосування чоловіків, який цісар підписав 26-го 
січня 1907 року. До речі, цей закон було здеформовано, коли було 
вирішено створити нерівні виборчі округи, внаслідок чого один мандат 
припадав на 52’000 поляків, а за один мандат для українців мусило 
голосувати аж 102,000 виборців.

Внаслідок виборів до Парляменту за новим законом кількість 
українських депутатів збільшилась, одначе в політичному відношенні 
нічого не змінилось. Українці вибрали 32 депутати -  27 з Галичини та 5 
з Буковини. З них 5 належало до партії москвофілів.

Якщо в депутати вибрали аж 5 москвофілів, можна під
рахувати, що за них проголосувало 510,000 виборців. Я хотів би на 
цьому наголосити, оскільки це, на мою думку, багато говорить про 
галицьке суспільство та про політичні можливості його провідників на 
початку 20-го століття.

Москвофіли часто входили до бльоку з поляками проти 
українських кандидатів, це особливо показали вибори до Галицького 
Сойму в січні 1908 року. Саме тому, за словами Грушевського: 
“Українські партії потерпіли погром. В новий сойм Українці війшли в 
такім числі (11), що не могли без помочи єпископів внести навіть 
самостійного запитання. І поруч них введено майже рівночисельну 
групу ворожого, розгуканого москвофільства, що готовило ся сягнути 
по ті нужденні привілеї, якими користувало ся українське 
представництво соймове -  місця віцемаршалка сойму і члена виділу 
краевого”.

Що це говорить про українське галицьке суспільство? Чи було 
воно достатньо зорганізоване, щоби виступати цілеспрямовано, 
принципово з однією програмою, яка б об’єднувала ціле українське
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суспільство, як того вимагав Грушевський? Відповідь, на мою думку, 
мусить бути негативна, оскільки Галичина, як національно свідома 
одиниця, була тільки в стані народження і тому українські політики 
мусіли пристосовувати свої дії до політичних реалій.

Тяжко погодитися також з оцінкою, зробленою проф. М. 
Гру шевським щодо діяльносте Українських послів до Австрійського 
Парляменту. З документів, які я маю про їхні виступи, протести та 
інтерпеляції, можу ствердити, що в міру можливосте, вони гідно 
заступали інтереси Українського народу. Це, звичайно, не відноситься 
до послів москвофілів, які вважали, що Рутенці-Українці -  це частина 
російського народу.


