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Кождий раз, кілько польські патріоти після по
сліднього поділу Польщі поривали ся з оружем в ру
ках до єі відбудованя, пориви йіх кінчили ся невда
чами. Так було за часів Костюшка, так було за часів
Наполеона І, коли польські легіони в єго службі і при
«го помочи надіяли ся на відбудованє Польщі, —
так було врешті в повстаню 1830 — 31 року, коли

конгресова Польща з численною, добре узброєною армі
єю підняла ся була против царя Николая, щоби всі

краі колишньоі польськоі Річи-посполитоі відірвати від

Россіі і утворити з них самостійну Польщу. За кождим
разом невдачі були дуже тяжкі, і чим раз дальше від
сували надію на можливість державноі польськоі само

стійности. Але найтяжшою була невдача 1830—31
року. З 30.000 війська пірвала ся Польща до пов
станя, а з 70.000 зложила по кількомісячній боротьбі

оружє і піддала ся цареви, — і то при загальній сім
патіі цілоі західньоі Европи і при прихильній неутраль
ности Прус і Австріі ! Прихильнійших обставин для
успішноі революціі не можна собі було навіть приду
мати, а помимо того „той, котрого рамя польське могло

загнати по за береги Дніпра, лишив ся над берегами
Висли”, а натомісць велика частина тих, що брали

участь в повстаню, мусіла покидати Польщу і на емі
граціі йісти ласкавпй хліб французького народа !
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Ясна річ, що пекучий біль огорнути мусів поль
ських патріотів, особливо тих, котрі тепер на еміграціі

мусіли блукати по чужих краях: ясна також річ, що

вони з нетаєним, завзятим гнівом обернути ся мусіли

против тих, кого вважали головною, а властиво єдиною

причиною сеi тяжкоі невдачі. А причиною сею була
після йіх гадки шляхта, а особливо арістократія, котра

не знала і не хотіла знати інчoі Польщі, як лиш таку,
в котрій вона як за польських давніх часів була би

всім а нарід нічим, — котра з своіх політичних і су
спільних прівілеiв не хотіла ані крихіточки уступити

на користь народа, і радше воліла жити під чужим ша
нованєм, ніж допустити до утвореня такоі самостійноі
Польщі, в котрій би побіч неі також і підневолені до
тепер народні маси допущені були до політичних і су
спільних прав. Против шляхти отже, котра навіть бо
ротьбу за свободу замикала в тісні рамки шляхотськоі
касти, не відкликуючи ся до широких мас народніх,

не стараючи ся в них збудити інтерес і сімпатіі для
національного відродженя, розвинула ся як на емігра

ціі так і в краях колишньоі Польщі завзята, безп0
щадна пропаганда. Еміграція приписувала причину

невдачі посліднього повстаня єi бездарности, кастовому

егоізмови а навіть свідомій зраді (гл. відозву польских

емігрантів з д. 25 дек. 1831, пор. Н e1t m a n Emi
gracya polska od r. 1831 dо 1863. І.ipsk 1865,
стр. 7—8), відмовляла йій усякого права виступати
і ділати в імени народа (тамже ст

.

13) А за єi при
кладом також і польські патріоти в краю голосно і різ

к
о

заявляли своі антіпатіі д
о неі, закидуючи йій брак

патріотизму, брак щироі охоти і спосібности д
о відбу
дованя упавшоі Річи-посполитоі.
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„Магнати з дуже малими виімками зовсім не дума
ють о незалежній будущиві краю”, — каже Генрик
Богданський у своіх споминах — „і сміло можна сказа
ти, що навіть ставлять йій перешкоди, бо йix особиста

гордість і стремлiня до вивисшеня понад своіх земляків,
звязали йix тісно з ворожими для нас (Поляків) уряда
ми. Край свій уважають вони лиш яко спіжарню, котра

йім достарчує матеріальних средств для заспокоєня

йix гордости ; вони встпдають ся своєi мови, вяжуть ся
з родинами німецькими, французькими, московськими

і стають ся поволи чужими в своім ріднім краю; як
би не маєткові користи, то вирвались би з поміж своіх

і навіть своі назви поперемінювали би на німецькі і
московські... Чого ж по таких недолюдках можна спо
дівати ся? Чи ж вони мають народній інтерес ? За
місць скріпляти і прилагоджувати духа до народньоі
самостійности, вони запропащують Поляків, учать йіх
забувати, що вони були народом незалежним: стають

ся найсильнійшим знарядом в руках наших ворогів...

Чи ж такі люде спосібні до пожертвованя, а особливо

до такого, якого вимагає робота в дусі народнім для

щаслившоі будущини польського народа?... Чи ж само
любні магнати, котрі лиш себе видять в краю, котрі не

встидають ся використувати єго нещастя, котрі весь

свій рай видять лише в маєтку і гордости і в ласках
ворогів польського народа, котрі погорджують усім, що

народнє і особистоі користи йім не приносить, — чи
ж такі люде спосібні зрозуміти таке пожертвованє ?

а зрозумівши чи схочуть застосувати єго до себе? ..

Нехай т
і,

що боронять вельможів, покажуть, що вони

зробшли для народа, н
а

чім б
и

мож оперти надіі н
а

них ? Чи ж вони — окрім Оссолінського — по упадку
Польщі заложили хоть одно яке заведенє для образ0
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ваня ? чи підпомагають учащу ся мелодіж ? чи закла
дають сільські школи 2 Чи вглядали вони коли в п0
ложенє свого підданого? чи забезпечують єго від като
ваня своіх економів, мандаторів, комісарів? чи ста
рають ся улекшити єго нещастє? Ні, Мужик в очех
магната не був чоловіком але волом, призначеним до

праці на єго збитки, котрого як товарину треба було

запрягати і батогом пражити"... (Рукопис Оссол. 3486,
т. І, к. 38, 39).
А дрібнійша шляхта ? „Вона силує ся насліщува

ти вельможів, не старає ся образувати ані себе ані своіх

дітей на праведних обивателів краю, перенятих спра
вою народа, стає ся рівнодушною на народні споминки,

язик і народню будущину; задоволена чужоземщиною,
котра нарід запропащує, радо нахиляє свою шию під

чуже ярмо, а маючи найбільший матеріальний вплив

в краю, стає ся несвідомо, задля своєi затуманілости

і глупоти, найголовнійшим знарядом в руках уряду
до знищеня польськоі народности" (там же, к. 9).

„Шляхта властива (роздавалисі, знов голоси з емі
граціі), та що колись становила можну масу пануючі
верстви, не позбула ся так як арістократія народніх

ідеалів. Вона би радо скинула чуже ярмо ; кожде шоль

ське повстанє обливало ся кровю єi чеснійших синів;
і нині вона в iмя самостійности понесла би найбільші
жертви, коли би самостійність лишила єi на давнім полі
тичнім а бодай соціальнім становищі. Для того маса є

і,

котра хоче утримати своі прівілеі, мусить бути про
тивною с у с п і л ь н і й р е в о лю ці і, а тим самим єди
ному способови відзисканя самостійности. Посеред неі

нема вже від давна сил потрібних д
о

зломаня чужого

ярма. Нумерична сила єі дуже слаба, матеріальні сред

ства невеликі ; через публичні нещастя, негосподарність
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і збиткове жите перемінила ся колишня єi заможність
по найбільшій части в убожество; лишень образованє

єi надає йій справедливу перевагу в польській суспіль
ности. Сама вона отже не здужає скинути з себе чужо
го ярма... Стан шляхотський з упадком Польщі пере
став політичпо істнувати. Невдача змагань, котрим він
верховодив, нещастя, котрих причиною став ся і нові
понятя, котрі чим раз більше підкопують саму суть прі
вілеiв, відібрали єму всю єго моральну силу, довели

єго до цілковитого морального розкладу.“ (Не 1tm a n,
Еmigracya polska 61, 62).
Так отже польська пропаганда, котра намагала

ся відбудувати давню Польщу, з тяжким гнівом і по
гордою відсувала від своіх змагань шляхту, уважаючи єі

неспосібною і шкідливою до такого великого патріо
тичного подвигу, а голос емігрантів мало в чім ріжпив

ся тут від голосу опініі публичноi в краю.

Очевидна річ, що не так против поодиноких

осіб шляхотського стану, як против цілоі суспільноі
сістеми, репрезентованоi шляхтою, против цілого єi су
спільного і політичного світогляду піднимав ся сей
різкий опозіційний голос. Шоодинокі члени шляхти мо
гли бути і навіть були щирими польськими патріотами;
признавала се оппозіція навіть серед найголоснійшоі

прінцішіальноі боротьби; але іменно сістема, світогляд

шляхотський уже від давна викликав між ІІоляками

остру і рішучу критику, а невдача повстаня 1830—31
року лише завершила розрив польськоі суспільности

на два остро від себе відграничені табори: на партію

арістократичну і приставшу до неі велику половину
шляхти і ша шартію демократичну, котра 1832 року за
вязала ся у звісне Товариство Демократичне польське,

і своєю цішкою організацією та безпощадною , з ве



10

ликим талантом веденою полємікою надавала тон і вер
ховодила як в прінціпіальній боротьбі з представите

лями шляхотського консерватизму, так і в організаціі
революційних сил польськоі суспільности.

Своіх змагань вона очевидно і по революціі
1830—31 р. не покидала; противно тепер , довершивши

свою організацію і вияснивши своі головні теоретичні
погляди була переконана, що іменно вона є єдиним

і правдивим представителем історичних ідеалів поль
ських. Тому-то з більшою як коли небудь геред тим

енергією вона стала заходити ся коло сповненя своіх
мрій, таких близьких єі серцю, а однакож таких далеких...

Коли однакож пригадаємо собі, що до тепер поль
ська шляхта була майже єдиним і виключним кермани
чем усіх поривів до відбудованя Польщі, то мусимо

спитати : на когож тепер, по відсунепю шляхти, мо
гла сподівати ся патріотична польська пропаганда і хто
йій мав допомогти до довершеня сего трудного діла ?

Теплі і щирі сімнатіі, які польська справа, а осо
бливо польська еміграція найшла була по упадку по
встаня 1830—31 року між цівілізованими народами

західньоі Европи, казали йiй сеi помочи шукати в тій

же Европі. Правда, — і попередні шляхотські змага
ня опирали ся на Европу, але то була Европа ді
пломатична і самодержавно-урядова ; то ж разом з від
суненєм шляхти і єi консервативних поглядів відсу -
вала польська пропаганда і поміч кабінетів, а Евро
пою, котра мала стати союзницею пропаганди, мали

бути самі народи західньоі Европи, єі новочасні де
мократичні стремлiня, котрі у всіх державах европей

ских ставали до боротьби з самодержавними уря
дами і монархіями. „Европа" — каже маніфест Де
мократичного Товариства польського з 31. марта 1832
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(Н e1t m a n n, op. cit. 64, 55), — на котру Поляки
покладати можуть надіі що до своєi будупцини, ожи
влена нині новими гадками про відносини суспільні,

організує ся на нових основах, закладає нові условини

для політичного свого житя. Щоби отже в ній жити,

треба бути такою як вона. Скидає вона вже остатню

одіж заправленоi егоізмом, конаючоі минувшини і роз
стає ся на віки з гадками про прівілеi всякого рода.

Так отже і Поляк, скоро хоче відкликати ся до неі,

мусить розстати ся з тою бувальщиною, котра єго на
ноювала поглядами шкідливими для загального добра

і коли хоче відзискати житє в будупцині, мусить сам
бути представителем тоі будущини. . Репрезентація бу
дущоі Польщі належить до тих, котрі інтерес Польщі

вязати будуть з інтересом людськости. котрі в будущій

Польщі хочуть видіти міліони щасливих вольних, з да
рів природи хіснуючих жителів, без ріжшиці назви, по
ходженя і віри, а не горстку людей упрівілейованих,
що на підставі давніх шересудів, давнього присвоєня

і самоволі тягнуть самі одні пожшток не лише зі спіль
ноі для всіх землі і єі овочів, але навіть з людей,

котрих судьба не помістила між ними, з йіх праці і
трудів..."

В спілці отже з революційними стремліннми за
хідньоі Европи сподівала ся тепер польська пропаганда

осягнути свою ціль. Як раз тоді лагодила ся респу
бліканська партія у Франціі до явного бунту против
посадженого недавно на французькім троні Люі-Філіпа,

а рівно ж і революційні кружки в Німеччиші лагодили
ся до піднесеня стягу революціі против своіх деспо
тичних урядів. Стати сим революційним змаганям своіми

доволі численними і до воєнного діла вправленшми сп
лами до помочи, щоби опісля, коли революція побі
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дить в Европі, взаімно при єi помочи добити ся до
того, що не вдало ся 1830—31 року, се був перший
спосіб, котрим демократична польська пропаганда хо
тіла направити те лихо, яке після єi переконаня накоіла

шляхта своім кастовим вузкоглядством польському на
родови.

Але фактичні обставини житя швидко розвіяли ті

сангвінічні надіі. Республіканський бунт против oіле
анськоі монархіі не вдав ся, не вдали ся також рево
люційні пориви в Німеччині (гл. S а 1a, Gesch. d. pol.
Аufst. vom J. 1846, 47—58); і ясно стало, що ще
менче чим на европейську діпломатію, можна було —
по крайній мірі в даній хвилі — покладати ся на
свропейську революцію.

Коли отже тілько загранична шоміч була єдиною

надією на відбудоване Польщі, то так само як шляхту,

ждало і новоутворену польську демократію одно лиш
тірке розчароване. і так само як польська шляхта шо
винна була і вона на довго розстати ся з надією, що
зможе розділену між три великі держави колишню Річ
посполиту польську воскресити.

Демократія польська мала однакож ще й другу,

шоважнійшу надію. Хіба ж в самім польськім народі не
«було такоі живоі сили, котра би не спускаючи ся

навіть на яку-небудь заграничну поміч, сама собою

могла вернути народови польському утрачену державну
самостійність?

Найти ту силу не було легко, бо помимо анатеми

кинутоi на шляхту, ся шляхта була до тепер єдиною

живою верствoю пoльського народа, котра могла мати

Фізичну і моральну силу для довершеня такого тру
дного діла; вона в своіх руках держала все політичне

і духове житє свого народа, вона кермувала цілим жи
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тєм колишньоі Польщі, кермувала всіми дотеперішніми

патріотичними змаганями, і коли діло йiй не удавало
ся, то де ж була тота сила, котра би гідна була взяти

на себе всі ті публичні національні, функціі, котрі до
тепер сповняла одна лише шляхта, і котра би гідна
була вибороти державну самостійність Польщі, тай ще

до того без шляхти або навіть против неі?

То ж і демократична пропаганда польська не таі
ла перед собою того, що діло, до котрого вона заби
рала ся, було зовсім не легке, — але все ж таки сю.
нову животну силу вона мусіла найти, коли хотіла

показати патріотам польським можливість щасливого кін
ця дотеперішнього тяжкого положеня, з котрого може

не було вже жадного виходу.

І справді, — демократія польська потрафила по
казати попьській суспільности таку живу силу, котра

на перший погляд очарувати мусіла кождого живого.

чоловіка в Польщі. Не по за Польщею, але в самій.

таки Польщі казала вона шукати і — як думала —
найшла тоту силу, котра би годна була звалити з ніг

ворогів польського народа; і не в одній якій небудь
єi частині, але по цілій великій просторони колишних

єi земель. „Треба лише злучити всі складові части

народа в одну могучу, живу цілість, опираючи ся на

цілу масу народню, а не, як до тепер було, лиш на

одну верству; злучити єi через цілковите усамовіль

ненє всіх політично придавлених верств народа польсько
го, через безусловне наданє земельноі власности мужи

кам і через те дати йім запоруку, що справа рево
люціі буде також йіх питомою справою ; роздвоєнє

защеплене через довговічні кривди між дітьми одноі

матері вітчини перемінити в єдність і згоду виплива
ючу з братерства, свободи і рівности, —- і тота нова.
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«сила, котра має сокрушити ворогів польського наро
да і воскресити єго державну самостійність, готова!“

{Н е 1 t m a n, op. cit. ст. 62, 63). 1

Легко се сказати, але чи легко зробити? Адже

ж до витвореня сеi сили треба було цілковитого вну
трішнього переродженя польськоі суспільности, котра

не тілько не опирала ся на цілій масі народній, але
противно, була наскрізь односторонно кастовою і весь
свій склад і лад опирала власне на тій шляхотській
верстві, котру нова демократична партія так різко за
суджувала. Чи ж можливе таке переродженє, таке, ко
ли мож так виразити ся, хемічне перетворенє цілоі

польськоі суспільности з виключно-кастовoі в живу і
здорову суспільність? А коли навіть так, то чи мо
жливе ce було без крівавоі революціі, або по крайній

мірі без тяжких кріз, котрі, як усі впутрішні борби,

навіть народи державно-самостійні доводили в пер
ших хвилях до крайнього ослабленя, а нарід піднево
лений, а до того поділений між три держави, довести

могли замісць пового житя до крайньоі загибелі, а вже

в найліпшім разі могли головну ціль т. є. відбудованє
державноi самостійности, відсунути до безконечно да
лекоі будущини ° Приклади найновійшоі історіі захід
ньоі Европи показували, через які страшні катастрофи
переходити мусить нарід серед такого переродженя, се
ред закладаня нових підвалин шубличного житя. А на
рід без державноi самостійности, яким був нарід поль
ський, чиж не мусів би переходити через катастрофи

ще більші? * “ :

Але демократична пропаганда польська, хоть у
всіх інчих справах брала собі взірці з західньоі Евp0
пи, в тій власне справі находила нpiнцiвіальну ріжни
цю між, єi історією а історією Польщі. Для західньоі
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Европи демократичні ідеі були після єi думки нови
ною, переломом і тому переведенє тих думок в Европі
вимагало цілковитого перетвореня цілоі суспільности

і було сполучене з крівавими катастрофами. В Польщі
ж — казала вона — діло стояло зовсім противно,
бо Польща виросла на демократичних основах, демо

кратичні ідеі пливуть — так сказати — в єі крови,
суть головним, кермуючим прінціпом ві житя. Демо
кратія, котру західня Европа тілько тепер приняла як

свою віру і за котрою польська демократія ішла до
тепер інстінктóво, є — після думки демократичноi пар

т
іі

— споконвічною основою польськоі суспільности; єі

могуча сила витворила всю блискучу славу польського
народа, а упадок свій приписати має Польща власне

скривленю тоі демократичноi основи. Коли отже Поляки

підуть тепер за голосом демократіі, т
о

підуть н
е

лише

дорогою теперішньоі поступовоі людськости, але я
к

раз

своєю шитомою, народньою дорогою. Бо коли поодинокі

словянські племена почали зливати ся у нарід поль
ський, т

о

вже тоді мали своі питомі, вікамп розвиті
понятя, своі питомі погляди, вироблений характер і від
повідний д

о

него суспільний лад і порядок. Не були

т
о дрібні громади, котрі тільки-що виходили з рук при

роди, без споминів, без переказів, без минувшини ; т
о

були численні народи, сполучені сильно понятою і глу
боко вкоріненою ідеєю. А спільне йіх народнє житє
лежало іменно в розвиваню тоі спільноі ідеі. Сло
вяне мали сильне почутє c в о б оди. Се почуте про
являло ся у них сильною любвою свобід, мужеством

в йіх обороні, ненавистю чужого і домашнього ярма,

замилуванєм д
о

публичного житя. Йіх отвертість, ре
тельність, гостинність, лагідне поведенє навіть з воро
гами показували, що також рівно сильне почутє бра
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терства вироблювало йiх характер. Тому-то і Польща
при своім основаню не знала ріжниці станів; всі ува
жали себе рівними, братами; для всіх одно було пра
во; житєм публичним жив нарід увесь, на громадських
сходинах радив над спільним добром, не знав ані па
і:iв ані невольників.

Серед такого народа не легко було защепити ан
ті-демократичні, єго понятям просто противні погляди.

Тому-то навіть по основаню монархіі, коли чужі прін
ціпи почали вже були підкопувати давній суспільний
порядок, порядок сей, оживлений первісною ідеєю,

удержував ся ще через більше як три віки. Понятя

особистоi свободи, свободи праці і ремесла і свобід
шолітичних, котрі від давна зросли ся були з народом

і жили в народі, відпихали прівілеi; арістократія землі
не заперла ся ще була в собі, не творила ще окремого”

стану. Понятя принесені з заходу або яовсім неприймили
ся, або потребували цілих віків, щоби пустити корінь,

скривили лише народню мисль не здужавши єi знищити.

Тому-то коли нарід нарешті зістав зовсім під
неволений, коли єму видерто всі права, власність,

усі цівільні і політичні свободи, то всеж таки стан па
нуючий, котрий витворив ся не з чужих, зайшлих лю
дей, як у інчих народів, але з посеред рідного народа,

задержав, бо мусів задержати первісні ідеі народа. Єго
інстітуціі, єго характер носять на собі незатерті ціхи

народньоі мисли. Та сама любов свободи і рівности,

та сама ненависть чужого і домашнього ярма, те саме
мужество і пожертвованє, те саме замилуванє публичноі
справи, той сам дух веденя нарад, ті самі домашні че
сноти: гостинність, отвертість, ретельність, шляхот
ність, котрі були характеристичною ціхою первісноі
суспільности; але все се скривлене і чим раз більше
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затроюване самолюбством кастовим і тою моральною
гнилизною, котра конечним способом випливати мусить

з поділу суспільности на paбів і панів. Зі знищенєм
отже демократичного ладу в польській суспільности не

пропала основна народня польська ідея. Ті самі, що
запрягли нарід у ярмо, мусіли єi дальше розвивати.

І тим як раз ріжнить ся після поглядів Демократичного
Товариства польського нарід польський від інчих на
родів европейських, що демократія є питомою, рідною
ідеєю, котра зросла на польській земли ще перед ві
ками, котру нарід цілими віками в собі кормив і вико
хував. Єі силі завдячує Польща свою блискучу ми
нувшiсть, — єі скривленє повело за собою упадок Поль
щі. В ній отже лежить уся минувшiсть, а тим самим і
вся будущина польського народа. Розвиток самостій

ности на кождій інчій дорозі був би противний духови
народа (Не 1t m a n, op. cit. 57—59).
Робота отже, котра ждала пропагандістів поль

ськоі державноi самостійности, не здавала ся йім дуже
трудною; треба було лише звязати органічно і гармо
нійно ту світлу минувшiсть з теперішністю, пригадати

народови польському і розбудити спочиваючі в нім єго
рідні демократичні ідеі, освітити йiх тим світлом, котре

від кількадесяти літ стало розливати ся по Европі,

і діло відродженя польського народа і відновленя поль
ськоі держави, поведене рукою самого народа, без вну
трішніх переворотів і крівавих катастроф, було забез
печене. „Бо хто ж би — аргументувала далі демокра
тична партія — хотів нині заперечити, що всі люде
суть братами, дітьми одного батька, Бога, членами

одноі родини, людськости ? Росходить ся лиш о те,

щоби совістно виконати сю основну гадку, щоби зне
сти прівілеі, під якою би там назвою вони не укри

2
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вали ся, а на йіх місце поставити рівність усіх людей.

Без рівности нема свободи, бо де одним не вільно ро
бити того, що вільно другим, там мусить бути з одно
го боку невoля а з другого деспотізм. Без рівности

нема також і братерства, бо де одні скидають із себе
обовязки і звалюють йix на других, там мусить бути
з одного боку егоізм, а з другого духове і моральне
упідленє, а в цілій суспільности взаімна між членами

ненависть. А противно, суспільність оперта на основах
демократичних забезпечує всім своім членам однакові

з суспільного житя випливаючі користи, дає кождому

заспокоєнє єго потреб фізичних, духових і моральних,
кождому рівну подає поміч ; право посіданя землі і
всякоі іншоі власности признає лише праці, розвиває

спосібности своіх членів через шубличне, одностайне

і для всіх приступне вихованє, через зовсім неограни
чену свободу ббяву думок, не вяже свободи совісти

переслідуванєм і нетерпимістю, очищує дорогу з пе
решкод, котрі свобідному розвиткови і виробленю сил
народніх ставить егоізм і темнота і не лиш поодинокі
відірвані части народа, але цілу єго масу веде доро
тою ненастанного поступу і досконаленя. Сих обовяз
ків не може сповнити жадна суспільність, котра опи
рає ся на прівілеях чи то монархічних чи арістократич

них“ (Н e1t m a n, op. cit. 59, 60).
Сі провідні ідеі мали бути підвалиною новоі

Польщі, мали з неі зробити ідеал держави-республіки,

в повнім значіню сего слова народоправноі, без жадних

поділів на касти, жадних прівілеiв, опертоі на цілу

вольну масу народню, в котрій кождий член мав би

однакові права і обовязки. А першим і головним услі
вєм заснованя такоі держави мало бути — знесенє пан
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щини і наділенє мужикам безусловноi власности землі,
котру вони обробляють.

„Бог дав землю для всіх людей", — каже мані
фест Демократичного Товариства з 1832 року (Не 1t
m a n, op. cit. 22). „Мужикам належить ся правом
власности та земля, котру вони управляють... Коли

у панів син по батькови бере наслідство, то мужики
за стілько праці своіх батьків повинні вже були до

тепер дістати в наслідстві той шматок землі, котрий

управляють і бути вільними від панщини."
„Все для народа, через нарід — кажє знов

дальший маніфест з 1836 року (Н e1tm a n, op. cit.
60, 61) — се иайзагальнійша основа демократіі, котра
містить в собі разом і ціль єi і форму. Все для на
рода, для всіх,— се ціль; все через нарід, через усіх,
— се форма. Для відзисканя своєi самостійности має
Польща в собі самій величезні сили, котрих до тепер

ще жаден совістний і щирий голос не викликав. Сила
се майже непочата, а страшна як для внішніх так і

внутрішніх ворогів. Нею Польща воскресне. Нарід

польський обдертий з усіх прав, придавлений темнотою,

нуждою і неволею, управляє до тепер в крівавім поті
на чужу користь землю, котру єму перед віками ви
дерли, а в провінціях, котрі Москва ще давнійше за
горнула, іде невіддільша яко власність землі враз із

нею на продаж. Страдаюча і упокорена в нім людсь
кість домагає ся справедливости. На голос сей глухі
внутрішні єго угнетателі. Серед послідніх поривів

народа польського до самостійности хотіли вони, наду
живаючи святого імени батьківщини, голосними словами

накормити нарід мучений недостатком фізичним, хотіли,

аби він кров свою проливав за тоту батьківщину, ко
тра через тілько віків за єго працю платила єму погор
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дою, пониженєм і нуждою; кликали єго, щоби пов
став і гнобителів сокрушив — вони! що самі були
гнобителями єго прав. Тому-то на облудний йіх голос

слабий лиш відповів відгомін — і Польща упала. Коли
ся страшна наука, куплена ціною стільки крівавих
жертв, не має пропасти, коли нове повстанє не має бути

сумним повторенєм давніх, то першим зазивом до бою

повинно бути: освободжене народа, відданє єму видер
тоі землі на власність, поверненє прав, покликанє всіх

д0 уживаня користей незалежного житя, всіх, без ріж
ниці віри і походженя. Лиш таке вимірене совістноі,
щироі, недвозначноі справедливости може в цілій масі

придавлених викликати чутє правдивого пожертвованя

і впоіти те переконанє, що двацятьміліонний (!
)

народ

годен зруйнувати і сокрушити коаліцію цілоі Европи,
так я

к

єi сокрушила недавно тому республіканська

Франція... Мало котрий нарід дорівнав народови поль
ському в любови д

о

рідноі землі; в пожертвованях

н
і

один єго н
е

перевисшив. Коли в посліднім повста
ню найбільший ворог людськости в десяти -місячній
боротьбі, серед стільки помилок, зрад і бездарности
наших керманичів жадною побідою н

е

міг похвалити

ся, то чим же будуть єго узброєні купи перед усіма
силами народніми, викликаними любвою батьківщини

і споконвічною справедливістю ?“

„Заявляємо наконець, що далеке від нас бажанє

убійств і пожежі рідного краю. Не з мечем архангела,
але з книгою рідноі історіі в руках будемо з одного

боку показувати придавленим, що ані права божі,

ані кільковiкове насилє людське н
е

обовязують йіх

оставати ся дальше в нужді і зневажаючій повагу чо
ловіка неволі, а з другого боку будити-мемо т
і

самі

чутя споконвічноі справедливости, покликувати т
і

самі
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історичні споминки і не перестанемо завзивати наслід
ників пересудів і присвоєнь шляхотських в імени

власного йіх інтересу, в імени нинішньоі освіти, а

особливо в чарівничім для нас усіх імени рідного
краю, щоби видерті права народови вернули..." (F r.
b r. Wies i o h o w s k і, Рamietnik z r. 1845—1846.
І.wów, 1868, стр. 11).
Таке було те нове євангеліє свободи і братер

ства, котре Товариство Демократичне польське про
голосило польській суспільности яко єдино-можливий

спосіб єi вiдродженя, яко єдино-можливу, може трудну

але за те неохибно певну дорогу до відзисканя дер
жавноi самостійности. І годі заперечити, що в порів
наню з дотеперішніми політичними і суспільними погля
дами, котрі панували в верховодячій верстві поль
ського народа і перейшли в кров і тіло польськоі
суспільпости, нове євангеліє Тов. Демократичного було
великим теоретичним поступом польськоі мисли. Такоі
ясноі і сістематично сформулованоі програми народо
правноi Польща до тепер не знала і не чула ; безпе
речна логічна консеквенція в виводах програми, а ше

редовсім основанє єi ша питомих, національних традиці
ях, представленє єi не яко щось зовсім нового, чу
жого, але яко логічний і природний виплив історич
ного розвитку польського народа, мусіли йiй запевнити

легкий приступ і поводженє особливо між патріотичною
молодіжю польською, котра як раз тепер, після тяж
коі невдачі 1830—31 року потребувала конче живого,

огнистого слова для підтриманя зломаних надій і енер

гі
і

д
о

дальшоі праці, і з нетаєним ентузіазмом горну

л
а

ся під стяг демократичних ідей, піднесений з та
кою небувалою в Польщі рішучістю і отвертістю і під
тримуваний з правдивим талантом, а що важнійше,
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з щирою і глубокою вірою в неомильність новоі, а пре
цінь такоі давньоі, — чужоі на перший погляд, а
прецінь рідноі, бо з рідних споминів і історіі випли
ваючоі віри.

А що найбільше пригортало до сеi новоі віри
серце і розум іменно молодіжи, такоі чесноі завше
в своіх стремлінях і такоі готовoі до пожертвованя, то
той факт, що апостоли новоі віри не були виключно

лиш героями фрази, котрі би з далекого і безпечного
закутка посилали других на небезпечне діло а самі себе
зберегали, але що вони самі особисто в краю, серед

грозячоі небезпеки проповідували свою нову правду,

що самі перші йшли на небезпечне діло, та хоть і дру
гих доводили до нещастя, то й самі з незвичайним

пожертвованєм і відвагою зносили за своі переконаня
тяжкі переслідуваня і муки, а навіть смерть.
В нормальних обставинах, коли би приміром пар

тія ся появила ся була в Польщі державно самостійній

або хоть серед більше прихильних політичних відно
син, серед якоі-такоі свободи діскусіі і пропаганди,

програма ся, очищена з баламутпоі і фантастичноi істо
ричноi фразеслогіі і з значних внутрішніх суперечностів,
оперта на реальних обставинах і потребах житя, могла
би була справді стати початком нoвoі ери в історич
нім житю польського народа, могла би була довести

може до великих суспільних і політичних реформ і про
чистити польському народови дорогу до великого куль
турного поступу. *

Але серед тяжких історичних обставин, серед

котрих новій демократичній вірі довелось побачити

світ божий, навіть сама теоретична діскусія і пропа
ганда натрафити мусіла на непобідимі внішні перешко
ди, — o фaктичнім переведеню ві нічого вже й гово



23

рити. То ж коли серед самоі теоретичноi пропаганди —
о слілько вона була можливою — чим дальше тим біль
ше виступати стали на верх ті внутрішні супереч
ности, котрі містили ся в новій доктрині, то напра
вити йix не мож було, а то тим більше, бо вони ста
новили єi основну суть, а вона ніяких поправок ані

перемін в самих основах своіх не допускала. А через
те чим раз більше вироджувалась із оживляючоі науки
в вузке політичне сектантство зі всіми темними сторо
нами сектантськоі нетерпимости.

Дальше: хоча власне на демократичний бік док
тріни основателі єi клали таку велику і рішучу вагу,

все ж таки заведенє народоправного ладу і порядку
було для них не головною і остаточною цілею, а лише
средством до властивоі ціли, до відзисканя державноі

самостійности. В тій хвилі отже, коли би показало ся,

щ0 средство не веде до ціли, тратило би воно, яко

средство лиш, свою вартість, а по крайній мірі не

будило би того ентузіазму і посвяченя, котре до єго
переведеня конечно було потрібне.

А крім того нова доктріна зовсім не ставила себе
яко те, чим вона справді була, т. є. яко теоретичну
програму, підлягаючу критиці і евентуальним модіфі
каціям. Ні, се була справді нова віра, нове євангеліє,

котре яко таке мож було лиш в цілости приняти або

в цілости відкинути, але до котрого не мож було ані
нічого додавати ані нічого віднимати. Яко абсолютний,

категоричний розказ вводило себе се нове євангеліє

свободи і братерства між польський нарід, і яко такий
домагало ся безусловного послуху і підданства. Воно
виступало яко абсолютно певний і єдино-можливий спо
сіб до відзисканя державноi самостійности польськoі,

— очевидна отже річ, що кождий, хто підіймав голос
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против нег0, не хотів в грунті річи тоі самостійности,

був ворогом польського народа.

А коли зважимо, що се нове євангеліє з одного
боку безпощадно нищило матеріальні і суспільні пріві
леi тaкoi могучоі верстви, як польська шляхта і ко
нечно мусіло викликати єi рiшучу оппозіцію, — а з дру
гого боку з конечности своєi природи звертати ся му
сіло і шукати прихильників між тою великою масою
народа, котру воно покликувало на місце шляхти до

веденя діла державного освободженя, коли тимчасом

та маса жила в нечувано тяжкій неволі і темноті і ле
дви чи годна була і хотіла взяти на себе призначену
йiй задачу, а апостоли новоі віри, не знайомі йій,

були в єi очех так само представителями упрівілейова

н0і верстви як і сама шляхта, — то зрозуміємо, що
новий сей сімвол політичноi віри зараз таки з самого

початку спіткати ся мусів у своім переведеню з незви
чайно великими перепонами, котрих не могла побороти

горстка молодих ентузіастів, не маючих ані значiня ані

впливу. Що до практичноi своєi сторони показав ся

отже сей сімвол лиш іллюзією, котру обставини реаль

ного житя немилосерно розбили, хоть правда, що іллю
зією прекрасною, але за те тим більще небезпечною,

що сам свідомо запізнавав головну свою тезу братер
ства і волі.

Уже зрештою різкий тон, в якім Товариство Де
мократичне говорило про упрівілейовану верству, му
сить переконати, що товариство се дуже помиляло ся

думаючи, що вистарчить лиш пригадати мниму основну

ідею польськоі суспільности і навязати до неі тепе
рішність, щоби переродженє польськоі суспільности із

шляхотськоі на народоправну відбуло ся скоро і гладко,
без тяжких внутрішніх кріз або хоть без довголіт
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ньоі прінціпіальноі і суспільноі боротьби. Саме Демо
кратичне Товариство відносило ся з рішучим недовірєм

до всеi шляхти яко стану, навіть тоді, коли вона —
очевидно лиш еміграційна, котра вже не мала що стра
тити і фактично вже жадних не мала прівілеiв — ста
рала ся або по крайній мірі удавала, що хоче зближити

ся до єго програми. Демократичне Товариство не збли
жeня шукало, але безусловного принятя своєi доктріни,

і коли еміграційна шляхта, сполучивши ся в окреме
товариство „Zjednoczenie", виписала програму, котра
майже в нічім не ріжнила ся від програми Тов. Демо
кратичного, то воно стануло до неі в рішучій оппозіціі

і в змаганях „Zjednoczenia" бачило лиш хитрий замір,
щоби членів Демокр. Товариства переловити в свій та
бор і помістивши та розтопивши в собі ціле Тов. Де
мократичне, опісля доперва внступити з своєю правди

вою шляхотською програмою.

Уже сама гадка подана в початках 1837 року

через еміграційних прихильників шляхти, що вся емі
грація окрім дрібноі горстки прислужників арістократіі

Є демократичною, що отже Товариство Демократичне

повинно сполучити ся з рештою еміграціі, викликала

між прихильниками Товариства рішучу оппозіпію і пі
дозрінє, що шляхті ходить лиш о те, щоби Товариство

розплило ся в кількатисячній масі емігрантів і стратило
ту моральну силу, яку єму надавала єго сістематично

вироблена доктріна. Гадку ту відкинуло отже Тов. Де
мократичне величезною більшістю (666 голосів против
28), а спосіб, в який воно мотiвувало сю постанову

в маніфестаціі з 8. авг. 1837 р., свідчить виразно,

що спільноі праці з шляхтою над ділом державного

освободженя Польщі воно безусловпо не допускал0.
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„Те що жило в Польщі, — каже ся маніфестація
— що кермувало єі рухами : дух, понятя, погляди, пе
ресуди пануючоі верстви, все те з упадком рідноі

справи не могло загинути ; все те прийшло з нами

на чужу землю, щоби тут жити, щоби тут іще над на
роднім рухом верховодити. Ся відраза до суспільних
реформ, до виміреня повноi справедливости простому

народови, котра була причиною упадку народа і без
сильности єго дотеперішніх змагань, не сконала з п0
сліднім стогнанєм батьківщини покинутоi на здобич ті
ранови; одно насильне потрясенє не годно було ви
дерти єго з душі гнобителів народа, бо того, що витво
рювали віки, одна хвиля не нищить. На жадну шляхту
не спало стілько і таких смертельних ударів, як на
французьку ; а прецінь дух єi живе ще до тепер і не
покоіть Францію. І польська шляхта не зложила ору
жя; надала лише свойій мисли інчу форму, щоби тим

зручнійше підійти нового духа, котрий намагає ся єі
сокрушити, ослабити і знищити єi силу. В сім то живім
ще шляхотськім дусі лежить глубока причина всіх анті
демократичних рухів серед еміграціі ; з него виплинуть

колись в хвилях рішучого діланя головні перешкоди

переведеня демократичноi ідеі, а тим самим і відбудо
ваня польськоі держави. Можна з упрівілейованих здерти

маску облуди, можна йім відобрати средства до успіш
ного діланя, можна йix силою правди і силою посвя

ченя побідити — над тим Товариство працює ; але до
перва час і нові інстітуціі годні будуть зовсім знищити
і викорінити ідею прівілейiв... Як то ? чи ж можемо
надіяти ся, щоби т
і,

котрих серед боротьби, в хви
лях діланя більше лякало потрясене соціального руху,

ніж небезпека рідного краю, котрі відкидали подавані

йім способи ратунку, н
е

хотіли справедливости вимі



27

рити народови, порушити маси, — щоби т
і,

котрі ще

недавно серед еміграціі поганили нашу віру, малювали

демократію я
к

страшилище крови і різні, — щоби вони
всі з своіми прихильниками і прислужниками стали те
пер демократами, щоби викинули з душі своєі нечи
стість назбирану егоізмом і віковічними пересудами,
щоби в простім народі пізнали рівних собі, стали п0
біч него я

к брати, я
к

діти одноі нещасливоі матери

і самі добровільно зложили ті присвоєня, котрим д
о те

пер жертвували батьківщину? Хто має такі надіі, най

іде за словом, котре вони тепер кинули еміграціі. Ми
йix н

е

маємо... Вони нині супокійно, з холодною кровю

можуть оглядати будуще своє становище, можуть пра
цювати і працюють над тим, щоби в рішучій хвилі
веденє справи д

о

них належало, щоби н
е

хто інчий по
рядкував відносини суспільні, щоби н

е всі присвоєня
зложити, щоби набуті, я

к кажуть, права, спасти, а

уступки вимушені обставинами колись пiзнiйше від
8иск8ти.

„Так ділав егоізм упрівілейованих верстов серед
кождого революційного потрясеня : у Франціі, в Ан
гліі, в Іспаніі, в Італіі, в Польщі; так буде ділати,

поки єму сил стане ; так ділає н
а

менчі розміри в емі
граціі, котра ділить ся н

е

лише н
а

демократію і арі
стократію, то значить н

а

отвертих прихильників народа

і отвертих єго ворогів, але містить в собі велике число
таких, котрі совісно або в злій волі нахиляють ся д

о

одних або других. В тій незорганізованій масі сирих,

невироблених матеріалів, котрі за-для того можуть слу
жити так само добрій я
к і злій справі, криють ся і

найнебезпечнійші, б
о тайні вороги нашоі віри. В них
ділає т
а

хитра частина шляхотського стану, котра ясно
зрозуміла, яку силу вже нині має демократична ідея
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і до якоі всемогучоі сили вона з часом піднести ся му
сить. Арістократія, котра поступає давньою дорогою,

є менче небезпечна. Вони ж, хитрійші від неі, навчені

прикладами свіжоі історіі і тим що перед йіх очима
діє ся в інчих краях, взяли на себе маску демократіі.

Найважнійшою перешкодою було йім Тов. Демокра

тичне і тому вони всякими способами заходили ся,
щоби єго опанувати. Але йіх заходи не вдали ся. Те
пер знов хотіли би розірвати Товариство, влити єго

в решту еміграціі, утворити хоть хвилево яке небудь

нове товариство, котре би на керманичів загальноі

справи пародньоі поставило коли вже не самих репре
зентантів прівілею. то бодай людей від них залежних.

Але і сі заходи йім не вдадуть ся, а Товариство Де
мократичне виробить в собі силу, енергію і пожертво
ванє, щоби йіх відперти, утвердить ся тим більше

в свойix переконанях, стане тим спосібнійшим до спов

неня своєi мiсii ; коли стратить на числі, то зискає

на єдности" (Н e1 t m a n , op. cit. 24—27).
Коли отже „Zjednoczenie" оголосило 28. ноября

1538 року свою програму, в котрій казало, що осв0бо
дженє польського народа наступити може лише дорогою
революціі, котроі ціль є: самостійність Польщі в дав
ніх границях, знесенє прівілейiв, уряд і увесь суспіль
ний порядок опертий на демократичних основах, т. є.

на самодержавію народа, на братерстві, рівности і сво
боді, котрих першим випливом буде освободженє мужи
ків, безусловне наданє йім земельноі власности, свобода
віри, заведенє загального народнього вихованя,— і що
до осягненя сеi цiли народні сили суть достаточні —
то члени Демократичного Товариства не далй ся тим
прихилити, але з завзятим гнівом накинули ся на ста
тут Zjednoczenia. Статут сей постановляв, що поки
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народ польський не буде освободжений, правною і
єдиною єго репрезентацією є еміграція яко вольна

частина народа продовжаюча революцію 1830—31 року,

— до неі отже належати має викликанє і ужиток сил
народніх і в тій ціли лучить ся вона в о д н о полі
тичне тіло з однаковими засадами та організацією

і вибирає комітет, в котрого руках аж до часу осв0бо
дженя народа спочивати буде найвисша власть народня ;

коли надійде хвиля до рішучого діланя в краю, комітет

стає начальником і керманичем народнього повстаня,
покликує Поляків до оружя, оголошує освободженє
мужиків, заводить народні школи і т. д.
Товариство Демократичне рішучо розбивало сі за

ходи около захопленя власти і заявляло, що найвисша
власть підчас революцііі належати може і мусить до
тих, котрі зроблять революцію, отже до самого краю,

і називало сі заміри Zjednoczenia смішними і дитиня
чими поривами до узурпаціі діктаторськоі власти, котроі

будуче повстанє ніяким способом над собою не допустить

(Н e1tma n, op. cit. 28—31).
Але доки повстаня не було, то боротьба о будучу

власть була сваркою за торічній сніг і не мала реаль
ного значіня; само зрештою Тов. Демократичне призна
вало, що „в хвилі коли вийде поклик до новоі боротьби,

всі стануть разом, усіх огорне дух посвяченя; дух той
скріпить слабих, порушить рівнодушних, злих навіть

енергією своєю перестрашить.“ На кождий спосіб сам
факт, що еміграційна шляхотська партія, шукаючи для

себе прихильників, мусіла в цілости приняти програму

Тов. Демократичного, був для него великою моральною
побідою і ясно свідчив о силі єго переконань і о успіш
ній єго праці по крайній мірі між земляками на емі
траціі. Успіх сей не тілько додавав єму сили і заохоти
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до дальшого діланя, але й скріплював єго в переконаню,

що нове євангеліє ним голошене містить в собі безу
словні правди і зможе навіть противників побідити
чаруючою своєю силою.

Такою самою, коли не більшою побідою був

дальший факт, що також усі патріотичні конспіраціі
в краю і тайні товариства, особливо в Галичині, котрі
почавши від упадку революціі 1830—31 р. стали

завязувати ся і з небувалою силою розвивати ся в ціли
державного освободженя Польщі, також в цілости прий
мали головні прінціпіальні основи програми Демокра

тичного Товариства, і що спеціально яко найголовнійшу
засаду приймали конечність знесеня панщини і суспіль
ного освободженя мужицтва і рішучими словами домагали
ся від шляхти, щоби сама приложила руку до сего

великого патріотичного діла, закидаючи йій при тім

незрозумінє власного і народнього інтересу і кастову
вузкоглядність. „Щоби вибороти собі самостійність

державну — каже Генрик Богданський, один із головних
участників в тих тайних галицьких конспіраціях 30-тих

років — треба не лише скріпити сили народні через
ширенє просвіти і національноі самосвідомости поміж
інтелігенцією; конечна є також зміна суспільного

порядку. Чим тіснійше сполученє в народі, тим більша

єго сила; чим більше поодинокі верстви зближені до
себе, тим нарід сильнійший. В часі поділу Польщі
ніде верстви ті не були більше від себе віддалені, як

в народі польськім ; тому Польща упала. В цілій захід
ній Европі давно вже нема підданства: особа і праця
мужика вільна там на власній або нанятій землі —
міста з народньою самосвідомістю підносять ся в про
світі і заможности — обi сi верстви вяже в шляхтою
один інтерес перед урядом і чужими народами і тому
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ті народи мають невичерпану народню силу — як ду
хову так і матеріальну. Лиш в Польщі було інакше.
В ІІольщі шляхта не лиш не розуміла свого питомог0
і народнього інтересу, але навіть не хотіла слухати
голосу людськости, упираючи ся при підданстві мужика,

а супроти міщанства займаючи становиско понижаючоі

гордости. Ні, шляхта не знала народнього інтересу,

стаючи на перешкоді освободженю мужиків. Так було
за часів Річи-шосполитоі. По єі поділі між три держави

і вимазаню Польщі з карти Европи уряд австрійський,
одна з держав бравших участь в поділі, помагав шляхті

в тім, щоби ті дві верстви народа удержати в-однó
в роздразненю між собою і при помочи мужиків пе
решкоджувати можливим заходам шляхти коло самостій

ности батьківщини; бо справедливо лиш в штяхті видів

безперестанні стремлiня народні і ніколи йiй не вірив,
хоть знав, що єі деморалізує. Щоби удержати той су
спільний антагонізм, брав уряд мужика в опіку перед

самоволею шляхти, улекшував єго положенє і ограничу
вав власть шляхти над ним. Але ся опіка над мужиками

і ограничуванє власти шляхотськоі змагали власне до
того, щоби між тими обома верствами народа викликати

взаімну ненависть і були поверховні, бо мужика уряд
лишав все таки в підданстві і панщині, а шляхті на
кинув політичне і судове начальство над ним, казав
отже йій бути рівночасно стороною в відношеню до

мужика і єго начальником. В сих прикрих відносинах
уряд задержував для себе лише приязну сторону, а

ненависну звалив на шляхту, збудив і укріпив в му
жику те переконанє, що єдиним єго ворогом є єго пан.

Навіть приписи урядові видані на користь мужика не

приносили мужикови користи, бо уряд не доглядав йіх

точного виконаня, але противно подавав шляхті спосо



32

би, як би правні наслідки йіх невиконаня оминути. Бо
урядови ходило лиш о те, щоби у мужиків збудити
прихильність до себе показуванєм урядових приписів

на йіх користь виданих, а причину йіх нещастя звалити

на пана, котрий винаходить способи, як з під тих при
писів виломати ся. Уряд ішов до того, щоби в разі по
треби знесенем панщини прихилити до себе всю масу

мужицтва і тою масою знівечити національні змаганя
шляхти, а до такоі надіі мав тим більшу підставу, бо

мужик держаний в темноті і придавлений неволею не
видів в відзисканю державноi самостійности жадноі по

треби ані жадного для себе інтересу.

„Чи ж не було би отже розумнійше, — каже Бог
данський —- коли би шляхта випередила в сій справі

уряд і освободивши мужика позискала єго прихильність?...
Уже само освободженє, зробивши мужика лиш сусідом
колишнього пана, зближить єго до него коли не від

разу, то певне в дальшім поколіню. Але насамперед

повинен шляхтич зближити ся до мужика, бо найбільше

має способів, щоби на него вплинути і яко більше
образований скорше пізнасть інтерес народній“...

Таке зближенє до мужика не є однакож легка річ

при тих поглядах, котрих шляхта так твердо держить

ся. Сама вона отже повинна насамперед перемінити

ся не лиш на хвильку, але радікально, так, щоби ся

переміна випливала з засади і з переконаня. Засад і
переконань набуває ся мисленєм і наукою. Шляхтич
мислив до тепер лиш над тим, щоби як найпильнійше

використати працю мужика для побільшеня своіх до
статків і для придбаня більшоі вигоди; а верхом єго

науки була гладка французька бесіда, складний танець

і сальонова оглaдa. Тепер повинна шляхта звернути ся
до серіозноі науки, пізнати історію свого народа, глу
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боке значінє народности і людськоі гідности, повинна
позбути ся своіх шкідливих кастових недостатків, не

шукати висшости в погорді і пониженю мужика, проми
словця і ремісника, але в праці, в любві до рідного
краю і в загальнім братерстві; повинна переломати своі
застарілі пересуди і переродити ся, т. зн. відвернути
ся від своєі кастовoі минувшости а звернути ся до

поступу і потреб часу, викорінити в собі відразу до
мужиків і міщан і зближити ся до сих верств народа...
Всі дотеперішні повстаня і пориви до державноi само
стійности власне тому кінчили ся невдачами, бо ні-одно

з них не було повстанєм цілого народа, лиш одноі не
численноі єго верстви, — ні одно з них не підняло
суспільноі революціі, котроі шляхта і уряди найбільше
бояли ся, ні одно не подумало про виміренє справе
дливости простому народови, про позисканє єго помочи,

котру мож одержати лиш через оголошенє цілковитоі

свободи, власности і братерства... Простий нарід лиш
в своім освободженю побачив би і зрозумів би самостій
ність — інча самостійність, національна, внішня, в від
ношеню до сусідніх народів і держав є і може ще
довго буде для него темною загадкою. В голу обіцянку
рівности перед правом і в показувані єму суспільні
реформи колись в будущині він, стільки раз опуканий,

тепер вже не вірить. Для него треба очевидного, жи
вого діла. Єго треба справді увільнити а не робити

єму лиш надію на будущу волю; бо се все лиш поло
вичні способи, котрі єго не задоволять і замісць осяг
неня пожаданоi цiли звихнуть лиш найкрасші пориви;

ба, можуть навіть отворити урядови очи на велике

для него небезпеченство і навіть знищити надію відбу
дованя Польщі питомими силами... А прецінь головною
підставою сего відбудованя є мужик ; без него жадне

3
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повстанє не буде могло устояти ся власними силами..."
(Воg da h s k і Н. Рamietnik. Рукоп. Оссол. 3486
І. 11, 12, 15, 16 127—130). — „ПЦіль свою однакож
осягнути хочемо не розбудженєм взаімноі ненависти,

але через піднесенє земляків до взаімного братерства.

Коли би однакож люд примушений був силою упiмнути

ся о видерті єму права, то кров пролита спаде не на

нас, але на тих, котрим хвилеві зиски і користи дорожші
були ніж загальне добро.“ (В o g da ns k і, тамже
І. к. 19.)

Однакож ані перевага в еміграціі ані сімнатіі

галицьких конспіраторів не могли Товариству Демокра

тичному принести богато реального пожитку. Перевага

на еміграціі н
і,

— бо єi комунікація з краями колишньоі
Польщі була дуже трудна тай еміграція вже з природи

річи н
е

могла мати рішаючого впливу н
а те, що діяло

ся в тих краях; а пожиток з галицьких конспіраторів

н
е

міг бути великий, б
о йіх вплив ограничував ся пе

реважно н
а

них самих, і складали ся вони переважно

з молодіжи, з молодих, дрібних урядників, дрібнійшоі
шляхти, з інтелігенціі, котра тілько ще дорабляла ся

значiня і з студентів, а всі вони разом взявши в то
дішніх обставинах н

е

могли мати великого впливу н
а

переведенє такоі важноі реформи, я
к

знесенє панщини

або н
а

доконанє такого трудного діла, я
к

відбудованє

Польщі, особливо коли революція 1830—31 року, роз
почата з такими великими матеріальними і моральними

средствами, так грунтовно н
е

вдала ся. Що ж після

того могла зробити горстка молодіжи, в краю придавле

нім убиваючим деспотізмом, без свободи виявленя мисли

і без можливости сістематичноi пропаганди? Весь єі

ентузіазм, уся енергія розбивали ся о сі перешкоди

я
к

хвилі морські о скалу, — і вичерпували ся в без
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успішних тайних конспіраціях, — а почутє йіх немочи
лиш тим більше озлоблювало йix на шляхту, котра до

них і до йix переконань відносила ся з явним воро
гованєм, і тим ще збільшувала перешкоди, що стояли
в дорозі йіх пропаганді.
Бо ж в очех шляхти вони не були нічим інчим, як

лиш санкюльотами, котрі йій хочуть усе відібрати

(Н e1 tm a n, op. cit. 22), котрі хочуть розділу грун
тів, зрівнаня маєтків (W і es i o h o w s k і, Рamietnik,
стр. 13); вона прозивала йix бунтарями мужиків, тер
рорістами і комуністами, котрі хочуть визискувати
богатших (В o g da h s k і, Рamietnik, І, 19). Навіть
найприхильнійші з поміж шляхти годили ся в найлучшім

разі лиш на постепенне освободженє мужика, але і то
здаєть ся лиш для того, бо бачили в тім працю без
кінця, бо думали, що уряд ніколи не допустить до

переведеня сеi гадки незгідноі з єго інтересом пано
ваня через розділене. Гадку ж цілковитого і наглого
знесеня панщини називали небезнечною, шкідливою і
несправедливою. Небезпечною, бо мужик почувши брак

уздечки, котра здержувала страсти необразованого чо
ловіка в рамах суспільного порядку, перемінив би

легко свою свободу в самоволю і свободу злочину
і посягнув би по власність давнього свого пана. Шкі
дливою, бо мужик привикши при примусовій праці на

пана до лінивства, опустив би зовсім руки, щасливий,

що вже над ним не висить панський примус, жив би

лиш з дня на день, робив би лиш тілько, щоби єго

праця вистарчала на єго конечне виживленє і став
би тягарем краю, так само як і шляхта, котра
позбавлена дармоі праці мужицькоі не могла би ужит
кувати зі своєi землі, єдиноі підстави ві істнованя. Не
справедливою врешті, бо шляхта виділа в своіх відно

:{
:
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синах до мужика слушно набуте право, котре йій при
слугує за колишнє проливанє своєі крови в обороні
батьківщини, за що мужики були обовязані управляти

єi рiлю (В o g da h s k і, І, k. 14).
Нове євангеліє Товариства Демократичного не

сполучило отже розєднані суспільні верстви польського

народа в одну органічну цілість, не стошило пересудів

упрівілейованоі верстви в огні всенароднього патріо
тизму, бо вона як перше так і тепер на поклик до
свободи, рівности і братерства остала ся німа і глуха.
Противно, споконвічний антагонізм обох верстов воно

ще більше заострило і замісць перетворити шляхту
в рівних з другими членів народа, побудило єi лиш до
тим сильнійшого заакцентованя своєi суспільноі окре
мішности. Практичним наслідком сего було, як ска
зано, те, що шляхта, котра ще й тепер уважала наро
дом виключно лиш себе саму, стала поперек стремлінь

Товариства Демократичного і через те в дуже значній
мірі спинила йіх розширенє.

Але конець-кінців прінціпіальна розправа з про
тивниками, ясне і виразне виявленє нового світогляду
було історичною конечністю, котра може в першій хвилі

приносила значні некористи і навіть здержувала осяг
ненє остаточноi цiли, але за те в будущині обіцювала

тим богатші жнива; а Тов. Демократичне потішувало
себе тим, що хоть з одного боку тратило може на чи
слі прихильників, то за те з другого боку зискувало

на єдности і не потребуючи оглядати ся ні на кого,
могло з тим більшою рішучістю і консеквенцією вести
своє діло.

Дивно однакож, що перше практичне діло, до ко
трого Товариство взяло ся, а іменно експедиція Залів
ського і товаришів в 1833 році, — котрі впавши з Га
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личини до Россіі кількома малими відділами хотіли ве
сти против неі партізантську війну і, коли буде можна,

викликати загальну революцію в усіх краях колишньоі
Польщі — зовсім не стояло на теоретичній висоті єго
політичноi програми і поминуло зовсім справу знесеня
панщини, без чого по думці самого ж Товариства від
будованє Польщі було неможливе. А про те Залівський,
начальник сеi експедиціі і член Товариства, в свойій
інструкиіі для окружних організаторів експедиціі не
виявив тоі суспільноі основи, на котрій боротьба о

самостійність мала розпочати ся і не осмілив ся ого
лосити знесеня панщини і освободженя мужиків, але
полишив се на ласку — будущого сойму самостійноі
Польщі !

Може бути, що стало ся ce для того, що програма

Товариства не була ще остаточно уложена і ще була

предметом оживлених нарад і діскусій; але основна
гадка про знесенє панщини находить ся вже, як ми
бачили, в програмі з 1832 року, відсуненє єi отже на

бік саме в рішучій хвилі, в хвилі революціі, є що най
менче загадкою, і політичні приятелі Залівського тяжко
єго опісля за те докоряли, що не годен був викори
стати спосібности, щоби позискати мужиків для новоі

ідеі (В o g da h s k і, І, 127).
Може бути, що се стало ся під впливом письма

Адама Міцкевича „До галицьких приятелів", писаного

як раз перед самою експедицією Залівського, а відчи
таного в кружку приятельськім складавшiм ся з Иосифа

і Богдана Залєских, Кароля Ружицького і Гната До
мейка і росширюваного опісля в рукописах по Галичині.
В письмі сім великий поет польський усю боротьбу
між арістократією а демократією називає дурницею і
каже, що всі галицькі Поляки в діланях своіх повинні
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мати на ціли прилагодженє і нагромадженє сил і средств
до будучого повстаня. „Всі сили і средства лежать
в дусі народнім, котрий творить і узброює арміі. Роз
нирювати того духа, се найпожиточнійша праця для

відродженя Польщі. Треба отже:

„1. Вияснити всім верствам жителів, що справа

Польщі є справою рівности і свободи; що неволя му
жиків походить з того ; що шляхта маючи звязані че
рез уряд руки не може прав краєвих поправити і від
мінити ; що сама вона придавлена податками мусить

давити мужиків; що сі ріжниці мусить вічно удержува
ти, і що ріжниць сих без відбудованя Польщі годі
8Н80ТИ.

„2. Поки Польща в руках чужого уряду, поти всі
крики на титули на арістократію і т. д. суть дурни
цею, ділять лиш земляків на партіі і заводять незгоду.
Війна мусить бути не домашня але внішня. Лиш тоді
титули стратять усю вагу, коли всі мати-муть титул
Поляків; тоді лиш упадуть інтереси каст і родин, коли
виробить ся великий інтерес народній. Працювати для

інтересу народнього значить отже працювати для сво
боди і рівности. Треба затим усі верстви жителів при
пускати і заохочувати до такоі праці. Князь, граф,
мужик і жид однаково потрібні. Кождого з них треба
переробити на Поляка. Доки нема публичного житя,

будуть люде амбітні шукати значiня в сальонах; доки

не мож пукати слави в службі рідному краєви, шукати

муть відзначеня в титулах. Треба се терпливо зносити,

а обертати своі стремлiня в-одно до висших цілей.
Тому як найстараннійше уникати треба всякоі внутріш
ньоі колотнечі о арістократію і демократію.
„3 Особи маючі значіне з уродженя і маєтку (бо

інчого тепер значiня в Галичині нема) можуть незви
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чайно прислужити єя снраві народній, протегуючи, за
помагаючи, заохочуючи всякого стану людей, в ко
трих видять любов для Польщі: повинні особливо по
дружити ся з патріотичним духовенством всякого обря
ду. Особливо треба мати на оці духовенство руське,

уникати всякоі сварки з попами, а передовсім процесів.

Не один обиватель, котрий в часі повстаня жертвує
цілий маєток, в часі супокою не хоче уступити попови

або мужикови кількох дерев з ліса або кусника землі,

і через те відчужує цілі верстви жителів. Памятати
треба завсігди, що хвилеве пожертвоване є лекше і
менче приносить пожитку, ніж пожертвованє безпере

станне і дрібне; за-для браку сих безнастанних і дрі
бних пожертвовань не приносять опісля пожитку за
гальні хвилеві пежертвованя. :

„Давні пересуди против декотрих верств жителів,

приміром против дітей гр. духовенства, є великим грі
хом політичним, найнебезпечнійшим для польськоі справи.

Треба доложити всяких заходів, щоби опінію публичну

в сій мірі направити.

„Мужикам не лиш в загалі обіцювати красшу бу
дущину, але в кождім поодинокім случаю, о скільк0

лиш мож, поправляти йiх положінє. Таким наприклад,

котрі відомі яко горячі прихильники справи народньоі,

таким, котрих діти бороли ся в Польщі, коли мож, на
ділювати власність і звільнювати йіх від чиншів, хатй
класти, худобу купувати. Нехай би в кождім селі кіль
кох або хоть одного господаря на рік в такий спосіб
запоможено зі складки, то зроблено би більше для на
родньоі справи, ніж висилкою емісарів за границю або

невчасним закупном оружя, котре може бути видане і
відібране" (М і c k і e w і сz Аdam, Dziexa. Раry2 —
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Ілwów 1880. VІ. стр. 59—63. Do Przyjació1 gali
суjskich).

Коли Залівський справді під впливом сего Міц
кевичевого письма в почині своєi експедиціі занехав

оголошеня свободи для мужиків і знесеня панщини, то
се би вправді свідчило о великім поважаню, якого

великий поет заживав також між польськими демократа
ми, але політичну прозорливість Залівського і єго вір
ність демократичним прінцішам показувало би не в най
ліпшім світлі. Письмо Міцкевича каже пояснювати жи

телям Галичини, що справа Польщі є справою рівности

і братерства. Добре то говорити; але хто мав поясню
вати і як? тай хто би сему поясненю повірив? Дійсне
житє кождою своєю мінутою, кождим своім проявом

перечило сій фразі і доказувало противно, що справа
Польщі, то справа нерівности і війни брата против
брата. Треба лиш було зайти до першого ліпшого

галицького села, щоби переконати ся о тiм. Відсилати

ж мужика зі знесенєм панщини аж до часу, коли Поль
ща буде самостійною, а тимчасом казати єму двигати

терпливо дотеперішнє ярмо, значило будити в нім рі
шуче недовірє против усіх змагань до відбудованя
Польщі і показувати в них лиш примхи панські і
охоту позбути ся шанованя цісарського, щоби потому

тим дужше взяти мужика в руки. Ба що більше, зна
чило доказувати, що як раз те цісарське панованє

є єдиний щирий приятель мужика, котрий вправді не

обіцює грушок на вербі і дає мало і скупо, але те що
дає, дає справді і дає зараз.
Значить, ані письмо Міцкевича ані невдалий ош

пуртунізм Залівського не могли закрити а тим менче

усунути того факту, що між обома головними вер
ствами в краю, шляхтою і мужиками, панував неприми
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римий антагонізм, котрий стояв на перешкоді всім по
ривам патріотів польських до державноi самостійности.
Правда, що і шляхта хотіла Польщі, та не лише
Польщі в давніх границях, але і з усіма давніми шля
хотськими прівілеями. А мужикови на саму згадку про
ту Польщу пробігав мороз по тілі, стискали ся руки
в кулак. Бо і він, хоч неокресаний і темний, почував
себе таким самим чоловіком як і шляхтич, а не това
риною.

Як же погодити сі суперечности? і хто годен був
доконати сего неможливого майже діла 2

Ми бачили вже, що праці сеі підняла ся поль
ська демократія. Вона думала, що мужик, коли проти
вить ся відбудованю Польщі, то очевидно лиш Польщі

шляхотськоі з єi варварськими прівілеями і дикими
суспільними порядками, що отже відбудованю Польщі

демократичноi не лиш не буде противний, але навіть

сам радо приложить рук до такого діла. Треба лиш

було — після єі гадки — познайомити єго близше
з тою новою, народоправною Польщею, з порядками,

які в ній будуть панувати, а опісля легким уже ділом
буде збудити в нім горяче бажанє такоі Польщі і енер
тію до єi заснованя.

Діла сего мала довершити пропаганда демократич

них ідей між мужиками.
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Демократія польська, а спеціально Товариство Де
мократичне розуміло дуже добре, що ся пропаганда,

яко безпосередня апеляція до самого мужика, буде ак
том рішаючим усю справу, що відповідь, яку мужицтво

дасть на єго зазив, буде також відповідю на найва
жнійше для демократіі по над усі справи цілого світа

питанє: чи бути Польщі чи не бути? А що крім того
без мужика немислима партія демократична, се для

Товариства була річ очевидна.
Справа однакож зовсім не була така легка, як би

се на перший погляд могло показати ся. Теоретичні

діскусіі на тему освободженя мужицтва, знесеня пан
щини, можливі були для кождого яко-тако образованого

чоловіка, але до практичноi пропаганди революційних

думок між мужиками сего було за мало. Бо чи з поміж

тих образованих людей знав хто мужика 2 і то не му
жика яко понятє, але мужика живого, того що орав,

косив, робив панщину, брав буки на панській стайні ?
Хто з образованих людей знав єго, хто мав приступ до

єго таємних думок, до єго серця ?
Річ очевидна, ніхто єго не знав, а передовсім

не знали єго т
і,

що лагодили ся єго освободжувати, що
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на нім як на скалі твердій і несокрупимій покладали
всі своі надіі. Тілько те незнанє може пояснити нам

ті тяжкі нохибки, яких донустили ся нові приятелі му
жика і ті суперечности, у які вони попали в свойій
пропаганді, коли йім довело ся стати око в око з му
жик0м.

І на оборот, — мужик не знав своіх нових при
ятелів. Чи схоче йіх пізнати, йім повірити 2 Чи піде
за ними на діло, до котрого вони єго кликали ?

Справа не тільки не була легка, але була одна

з самих найтруднійших. Ясна річ, що демократія поль
ська лагодила ся до неі з великою осторогою і ба
чучи докладно всі грозячі перешкоди старала ся зазда
легідь йіх усунути або хоть зменшити. Доказує се бро
шура „Кilka rad ku oswobodzeniu Рolski", котра
містить в собі сістематичну науку пропаганди між му
жиками, а хоч написана вже в 40-вих роках, 10 осшов

них єі гадок держали ся вже пропагандісти 30-тих ро
ків, і для того вже тут годить ся познайомити ся
З НеК0.

„Демократія без мужика — сказано там — не є
нічим інчим як школою резонерів, воздушним творивом,

хвилевим явищем, безсильним перед своіми противни
ками, котрі з природи свого суспільного положеня в0
лодіють усіми силами і достатками народа, а котрих
перевагу лиш могуча сила мужицтва може зрівноважити

і знищити. Нарід простий, занедбаний від демократіі
остає ся під впливом єi противників, є знарядом йіх
сили і в кождій хвилі може бути ужитий на рішучу
шкоду демократіі. Демократія, котра занедбує простий
нарід, може в наглій нотребі бути незрозумілою для

него. Здавало би ся на перший погляд, що не треба

нічого крім кількох рядків революційного права, кіль
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кох слів революційноі власти, щоби весь нарід підняти

на ноги і ужити єго до заведеня народоправних по
рядків. Але чи мож спустити ся на те зовсім безпеч
но?... Чи т

і,

що говорити-муть д
о народа, знайдуть

в нім від разу стілько любови, стілько довіря д
о себе,

щоби гарними словами кинутими несподівано, позискати

від разу єго довірє ? ч
и

т
і

слова будуть досить сильні

в очех народа, щоби єго в даній хвилі потягнули під

послух для революційноі власти? Чи н
е

розумнійше

буде прилагодити вперед нарід д
о них, дати ся єму

насамперед пізнати, насамперед з ним справу обговорити

і до чогось певного договорити ся ?

„Вороги наші одні нищать шляхту, се правда,

ідругі єi легковажать ; але всіх йіх головні змаганя

звернені д
о

мужика. Ту ціху носить кожде йіх діланє.
Народа цілого знищити н

е мож; отже й вони єго н
е

нищать, але прихиляють єго д
о себе, відділюють від

шляхти, вщеплюють в нім байдужність для рідного
краю, впоюють в него поволи чужого духа. Чи ж се

н
е

повинно гас встидати, а разом і вчити, що декотрі

з них, хоть чужі для простого народа, більше єму до
6рого вдiяли в кількадесятьох роках, ніж м

и

через цілі
віки, ми, брати того народа? І певна річ, що вони
вдіють пце більше, щиро ч

и непциро, менча з тим; до
сить,що Польща н

а

тім тратить... До пропаганди між

простим народом може й найспосібнійший чоловік по
казати ся зовсім неспосібним; він може побідити най
більше виправлених діалектиків, а н

е

буде знати, я
к

і що говорити д
о

мужика польського. Наука єго викiн
чена після всіх вимог школи може н
е

трафити д
о про

стого переконаня, б
о він н
е

матиме знаня народа. Се

знанє є однакож конечне, а придбати єго мож лиш се
ред самого народа.... Там доперва, живши з ним, пі
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знаємо єго погляди на справи, єго злі і добрі наклон
ности, єго потреби ; дійдемо до пружин єго серця,

навчимо ся язика, котрий в кождій хвилі отворить нам

єго понятя, придбає єго любов і погодить єго волю
з нашою волею. Лиш тоді змаганя наші не будуть да
ремні, надіі певні, а демократія — ся жива будущина
— обявить ся яко помазанник народа“...
„Наука демократична — каже наведена брошура

дальше — повинна в обявленю своім приняти форму,
котрою би виразно показувала, що вона випливає з ми
нувшости народа, котрою би забезпечувала єго буду -
щину, огортала все єго житє, запускала корінь у всі

закамарки єго серця, відповідала єго характерови, усвя
чувала єго звичаі, була поблажливою навіть для єто

пересудів і слабостей, — одним словом, щоби єму була
гей-би родом откровенія, що вийшло не з одноі якоі

або чужоі голови, але споконвіку лежало в душі цілого
народа, виросло і розвило ся з віри батьків. Інча мисль,
в інчий спосіб представлена може вправді вплинути на

поодиноких людей, може йix до певноi мiри піднести

по над йіх звичайну сферу, але ніколи не піднесе всеі

маси польськоі родини до висоти нинішніх потреб і
дальшого покликаня Польщі. Не жалуймо ся на нарід,

коли часом неприхильно принимав нашу науку ; видко,

що ми затемнили правду нерідньою формою."

„Волілиб ми — кінчить брошура — щоби най
більше уживаним язиком був язик діла. Житє з мужи
ком, поведенє відповідаюче демократичним основам,

приклади домашніх і публичних чеснот, поратунок в єго
домашніх злиднях — се мужик найскорше зрозуміє, се
найскорш придбає єго любов і довірє і сполучить Єго
в демократичний кружок коло єго учителів, а найлекще

дасть ся укрити перед оком ворогів... Але з пайкрасше



46

веденоі пропаганди не годен буде мужик скористати,

доки тріває теперішнє положінє Польщі, не буде годен

відзискати прав своіх в Польщі теперішній, нідневоле

ній. Рішучим отже словом пропаганди для мужика є —
саме повстанє. Нині мусимо ограничити ся лиш на та
кім приготованю мужика, щоби він зрозумів самостійне
житє, щоби єго забажав, а тим самим щоби забажав

повстаня. Таким способом властивою пропагандою буде

доперва сама революція, а нинішня пропаганда буде

лиш вступом, приготованєм до неі... З сего випливає,

що пропагандою між мужиками занимати ся можуть лиш

люде місцеві. Се наказує безпеченство вчителів, безпе
ченство учеників і в кінці безпеченство самоі науки.
Бо лиш місцеві люде можуть знати докладно нарід,

можуть в-одно між ним жити, можуть навязувати і
утримувати з ним відносини не звертаючи на себе ува
ги ані підозріня" (Неltman, op. cit. 70—72).
Значить, демократія польська була переконана,

що без помочи мужика відбудованє Польщі неможливе,

і далі, що без попереднього знесеня панщини мужик
до сего відбудованя рук не приложить. А однакож
пропаганду між мужиками мала вести так, щоби пе
реконати мужика, що знесенє панщини доти неможливе,

доки він сам не зробить повстаня і не відбудує само
стійноі Польщі. Самостійна Польща доперва упорядкує

сю справу. Се була перша суперечність, в яку попала

польська демократія з своіми власними поглядами, су
перечність для єі остаточних цілей тим небезпечнійша,

бо в самім корени підривала можливість приєднаня му
жика. Без мужика не буде самостійноі Польщі, а без

знесеня панщини не буде помочи мужика; а тимчасом

знесенє шанщини можливе доперва в Польщі самостійній.

Ось до якого блудного колеса договорила ся польська
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історія! А з сего блудного колеса не було абсолютно
ніякого виходу.

Тому-то значна частина демократіі польськоі була

противною виявлюваню перед мужиками гадки про від
будоване Польщі, про державну самостійність, бо не

мала надіі, щоби він зрозумів самостійність без знесеня
панщини, щоби такоі самостійности забажав, а тим па
че, щоби пірвав ся до повстаня за таку самостійність.

Вона бояла ся, що пропаганда державноi самостійности

Польщі тілько обаламутила би мужика, і замісць пози
скати єго для сеi справи зближила би єго ще більше до

інтересів цісарського уряду, в котрім він видів єдиного

свого опікуна і лиш від него надіяв ся ухиленя свого
пониженя і своєі нужди... Перекази і спомини, котрі
становлять усе духове житє мужика, не викривають єму

— казала вона — в польській минувшині нічого від
радного і щасливого, бо позістала в них лиш згадка
про упокореня і визискуваня, яких він зазнав від
шляхти, в котрій видить давню Польщу; а маючи вро
джену відразу до шляхти, не вірить йій і боіться від
будованя Польщі (В o g d a h s k і, Рamietnik, І.
к, 16, 17).

Недавні факти в повній мірі потверджували правду

сих слів. По невдалій експедиціі Залівського уряд
австрійський взяв ся був остро і рішучо до очищеня
Галичини від емігрантів польських, недобитків револю
ційноі арміі польськоі з 1830—31 р

.,

котрих в Гали
чині було тоді, п

о

1833 році, кільканацять тисяч (Вє
сьоловський каже, пцo 12.000, гл. Рamietnik, 7) —

і котрі своім несупокійним, галасливим поведенем н
е

тільки бунтували єго підданих, але могли довести д
о

непорозумінь з Россією. Через кілька літ відбувала ся

п
о

цілій Галичині формальна нагінка н
а

емігрантів.
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Ціркулярні комісарі з військовими aciстенціями обсту
пали в ночи шанські двори, робили по всіх хатах і за
кутках докладні ревізіі, арештували емігрантів і виси
лали під конвоєм з Галичини за границю. Отже на

великий жаль польських патріотів дуже живу участь

в тій нагінці на емігрантів брали також мужики і до
носили урядам ціркулярним о сховках, в котрих вони

укривали ся (Sа 1 a, op. cit. 46, 47).
Початок до сего пішов, як повідає Богданський,

з Чортківщини. Туди зйіхав був на приказ уряду гоф
рат Франц Краттер з Черновець з цілою громадою низ
ших урядників, щоби перевести енергічно очищен6 тих

сторін від емігрантів. Підняли ся колотнечі з дідичами,

нічні напади і увязненя. Мужики заохочені надгородою
10 злp. за кожде доставленє емігранта почали — після
оповіданя Богданського — нашадати на панські двори
і на подорожних по гостинцях і всіх незнайомих до
ставляли Краттерови. Так д. 21. марта 1834, коли
цiркулярний комісар Валєнтій Бартманський прийіхав

до Личковець до Константина Заборовського в окрузі

чортківськім з великим відділом військовим на реві
зію, то емігрант Кароль Борковський, котрий у Забо
ровського переховував ся під іменем Герлича, втік зо

двора над ріку за городом ; але спостеріг єго один му
жик і доніс о тім комісарови, так що емігранта арешту
вали. Другого емігранта Генриха Дмоховського зловили

мужики на дорозі, збили єго і привязаного до воза при
везли до уряду окружного д. 3. мая 1833. Таких слу
чаів було більше; а за кожде таке відставленє діста
вали мужики від Краттера надгороду. Вістки про се
розійшли ся з чортківського округа від села до села,

від того часу мало де було яке місце, де би мужики

в такий спосіб не переслідували емігрантів, а факт сей
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був для польських агітаторів тим більше болючий і
небезпечний, що мужики лиш емігрантів і агітаторів
називали Поляками, себе ж самих для відокремленя від

них називали цісарськими, а початкова надгорода гро
шева перемінилася пізнійше в безплатний розказ, ко
трий мужики послушно виконували (В o g da n s k і,
Рamietnik, k. 111).

Серед таких обставин і так виразноі антіпатіі
мужиків до всего що польське пропаганда між мужи

ками думки про відбудованє Польщі, і то через самих
же мужиків, хоть би на найбільше демократичних осно
вах, була не тілько ділом, зовсім безнадійним, але й

небезпечним, бо мужики замісць на голос проповідника

прикладати рук до відбудованя Польщі, накладали ру
ки на самого проповідника і відставляли єго до
циркулу.

Але пропагандісти так глубоко були переконані

о чаруючій силі демократичноi Польщі, що антіпатію

йіх против емігрантів уважали лиш хвилевим непоро
зумінем, котре серед пропаганди, коли йім вияснені

будуть ідеали і будущі порядки новоі Польщі, само

собою зникне і зробить місце щирій і навіть актівній
сімпатіі. Адже ж уже тепер і пропагандісти і мужики
мали по крайній мірі одного спільного противника —
шляхту, і по крайній мірі одну спільну ціль — зне
сенє панщини; а коли так, то при щирій праці і до
брій волі — надіялись вони — не дуже тяжко буде
дійти до порозуміня також і в інчих справах.
То ж зараз в перших роках по невдалій експеди

ціі Залівського почалась сильна агітація між мужиками
руськими і польськими. Молоді емігранти, котрі не хо
тіли вибирати ся з краю в далеку чужину на захід,

укриваючи ся на всякий можливий спосіб між шляхтою
4
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і мужиками, озлоблені на шляхту, котроі не годні були

перебоєм присилувати до принятя пропагованих з-разу

між нею самою демократичних засад, — стративши на
дію на можливість партізантських експедицій против
Россіі, звернули ся до мужиків, особливо в західній
Галичині і в горах і підмавляли йix до формального
бунту против шляхти, показуючи йім в перспективі

можливість позбути ся єi верховодства, а з ним також

піддаства і панщини, хоть би і силою, і можливість
присвоєня собі панських грунтів (В o g d а й sk і
І, 93).

-

„Запал, з яким особливо молодіж кинула ся до

сеi пропаганди, був незвичайно великий. Як першою
любвою до укоханоі дівчини, так роспалила ся вона

сею першою любвою до мужика, — каже Вєсьолов
ський. Хто не поділяв єі гадок, чи то з неохоти, чи

з холодноі розваги, був в єi oчeх ворогом того уко
ханого народа, ворогом батьківщини. Шоставивши раз
засаду, що Польща без порушеня мас повстати не
може, — згодивши ся раз на те, щ0 тим масам треба
було запевнити поліпшенє биту з пожертвованєм вла
сного інтересу, — але що помимо того є чимало бай
дужних самолюбів, котрі для батьківщини не хотіли

ані одноі днини панщини стратити, — молодіж ся під
няла різкий голос против панщини і прівілеiв i против
тих, що вперто при них обставали. Треба себе поста
вити на місці молодих людей, фанатиків, — каже Вє
сьоловський — котрі готові були послідню крашлю кро
ви віддати за той люд і за ту землю, а в своіх гу
манних змаганях наткнули ся на студену байдужність,

на самолюбний упір, щоб удержати ся при давніх прі
вілеях хоть би навіть під чужим панованєм, — треба
себе поставити на місці сих людей, прогнаних, поне
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віряних, укриваючих ся по лісах як дикий звір, не

маючих місця, де би голову приклонити, ані грудки

землі на гріб для змучених костей — а не буде дивно,
нщо ті люде в надмірній свойій болісти, з гірким жалеи

в серці і роспукою в душі хотіли кинути ся в рамена
того мужика, котрий ще тоді не відцурав ся був йix,

котрого серце здавало ся чисте і незіпсоване" (Wie
s i o i o w s k і, Рamietnik 9. 10).
А однакож нарід холодно приняв сю горячу лю

бов патріотичноi пoльськоі молодіжи, а хоть в тих
роках, про котрі тепер говоримо (1834— 1840) і не
наложив ще на неі своєi тяжкоі руки, то все ж таки

вже й тепер горяча єi пропаганда не принесла йій

пожаданого хісна. На всі горячі зазиви і на голошену
свободу від панщини і підданства мужик остав ся ні
мий і студений, не покинув своєі недовірчивости і
майже ніде не протягнув до апостолів свободи братньоі

руки. Чому?
Відповідь на се питанє дасть нам сама фактична

сторона пропаганди, котру й постараємо ся представити,

о скілько нам дотичні факти відомі, окремо для русь
коі Галичини, а окремо для польськoi, бо спосіб про
паганди тут і там не зовсім був однаковий.
Між самбірською гімназіяльною молодіжю завязало

ся 1836 р
.,

за принукою польського емігранта Бенедикта

Собецкого і практиканта при крімінальнім суді Каспра
Щєнглевича, тайне товариство, котре поставило собі за

ціль відбудованє Польщі я
к

вольноі республіки при

помочи загального народнього повстаня. Щоби пози
скати нарід для повстаня, мали члени товариства по
учувати єго о прислугуючих єму правах людських, по
ясняти єму тяжкий гнет, під яким він стогне і переко
нати єго, що щасливим він може бути лиш В респу

UN" іту 0р.

гу



бліці, бо лиш тоді буде вольним від усяких податків

і від усякого інчого гнету, — а осягнути се все мо
же лиш дорогою спільного повстаня. Товариство не

мало жадноі осібноі назви, — члени називали ся бра
тами. Воно скоро значно розросло ся, поділило ся на

роти і одною з головних задач своіх уважало виробле
нє спосібних членів на проповідників демократичних

ідей між ремісниками і мужиками.
І справді, два з поміж членів товариства, Ми

хайло Попель і Йосиф Берегульський роспочали були
пропаганду між ремісниками і мужиками (S а 1 a, op.

cit. 66, 67), а студент Михайло Попель, Русин з ро
ду, котрий спершу був головою товариства, написав

навіть в ціли лекшого веденя пропаганди поему „Ру
син на празнику", з котроі можемо довідати ся, в який

спосіб молоді польські конспіратори самбірські стара
ли ся ширити своі переконаня між руськими мужиками.

„З давніх давен, каже автор, жиє Русин в недолі і не
щастю ; з давніх давен гне шию перед панами, котрі

єго в пута вбивають і в ярмо запрягають. Прогнівався
за теє Бог ; не дивить ся на людей як в перших віках
Христа, не зсилає „дивні цуди“, бо люде не варті
того, не слухають давніх прав, один чигає на другого,

один другим на карк став. А прецінь Бог нас учив,
що всі люде єго діти, що всі рівні. Відки ж шанок має

мати тото право, щоби нас на панщину виганяти,

нашу кров пити, нами як волами своі ниви орати а

навіть продати нас, як схоче ? Чи ж він на сей світ

не приходить такий слабий і смертельний, чи ж не
родить ся такий голий як і кождий з нас ? А тимчасом
він нами робить, гонить, всьо з нас бере і дре, потому
всьо марнотравить а ми бідні в біді все. Хіба ж він не
має так як хлоши ніг і рук, щоби працювати, снопи
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жати, на хліб заробляти 2 А коли не годен робити, то

нехай як жебрак на кулях прийде до хлопів с торбами,

-а хлоп єму дасть кусень хліба. Але най не здирає, бо

і на него прийде час. На загладу отже панам! А з дру
гого боку німецькі урядники накладають на хлопів по
датки, беруть рекрутів і здирають хлопів ще гірше як
пани. Най же пропадають і Німці І А прецінь давнійше
було інакше. В „перших ще часах" жили рідні два
«братанки, єден Рус, а другий Лях, оба крепкі як дуби,
і, як „читаємо з святих книг“, любили ся як голуби,

і за те йiх полюбив Бог ; дав йім щастя і родину як
звізд на небі : дав йім землю як рай, увесь край на

пів світа „від тих морів аж до морів". Сам таки Бог

познайомив наших дідів з правом, а нам внукам паль
цем своім в серцях наших записав. Бо котрий же Ру
син не пізнав ще дитиною, що Поляк єму рідний брат,

що весь той край, що зве ся Польщею, понад берегами

Дністра, Німна і Висли, то наша спільна вітчизна, що
Польща — наша рідна мати ° Поляк наш брат, з ним
нам жити, а хто би нас хотів розлучити, того „чвертуй

і січй“... Отже всім вам треба знати, що Поляки і Ру
сини жили все як два брати, все рівні. Але ось розбоі

заграничних ворогів роспочали перші неспoкoі. Тогди

старці над людами, „що раз Русин, раз Поляк", зі
брали ся в раду, закликали збройних мужів і дали йім
меч до рук, щоби ворогів відогнали. „Збройні мужі"

справили ся як слід, розбили ворогів і покриті славою
вернули ся до дому. Але вернули ся вже іншими, ніж

пішли на війну, бо не зложили меча в руки старців,

але силоміць єго задержали і за прикладом тих-же за
граничних ворогів уже не хочуть робити самі на хліб,

не хочуть знати ані праці ані трудів, лиш жити і гу
ляти хочуть, а маючи в руках меч і силу силують своіх
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братів, щоби на них все робили і своєю кровю йiх ви
пасали. І від того часу „так Русини як і Ляхи зату
жили перший раз" і почала ся неволя. Повстаньмо от
же; доки будемо ждати? „Витнім Німців найіздників а

щасливих діждем віків", бо то Німці і йіх цар дали
панам право панщини над нами. (Текст поеми гл. в до
датку до сеi книжки.)

Коли вже ціла поема не конче богата силою ло
гіки, то конець єi — „витнім Німців а щасливих діж
дем віків," є цілковитою логічною несподіванкою, по
мимо того, що більшу половину поеми займає доказ,

що найбільшим ворогом руського мужика є німецькі

урядники. Але та нелогічність випливала вже з прін
ціпіального заложеня самоі демократичноi доктріни, для

котроі агітація против панщини була лиш побічним ді
лом, лиш средством до ціли, а головною цілею було

прогнанє Німців і відбудованє Польщі; сю власне го
ловну ціль треба було за кожду ціну між мужиками,

особливо руськими, зробити популярною. Звідси то і
той незвичайно різкий тон против панщини і панів, бо
сей тон мав серце мужицьке, що ненавиділо панщину

всею силою своєi дупі, настроіти прихильно для буду
щоі Польщі, в котрій панщини не буде, — мав пере
конати мужиків, що єдиним йіх приятелем є польська

демократія.

Також в Перемишли завязав ся був 1838 р. кру
жок студентів, котрий поклав собі метою позискати му
жиків для повстаня і підбунтувати йix не лише против
уряду, але також против тоі шляхти, котра не годила

ся на демократичні засади.

В Білині великій, самбірського округа, де живе
переважно ходачкова шляхта, взивав посесор Адальберт

Турнель 1837 р. при ріжних нагодах, щоби жителі се
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ла прилучили ся до революціі ; читав йім декотрі зро
зумілі для них місця з революційних брошур і дока
зував йім конечність безплатного знесеня панщини.

В Радаві мав латинський пробощ Гнат Зєлінський
1837 р. на св. Валєнтія проповідь, в котрій описавши

муки того святого почав говорити о муках і злиднях
теперішніх часів, то б то о податках, рекрутчині і пан
щині, і лиш в надіі на Бога і в тіснім сполученю своіх
сил казав шукати ратунку від сего лиха. А в других
проповідях говорив ще виразнійше взиваючи людей сло
вами: „Скиньте ярмо, поломіть кайдани і підойміть ся
до свободи !"

При ревізіі зробленій д. 5. дек. 1837 у діурніста

галицькоі державноi бухгальтеріі у Львові Юліяна Го
рошкевича найдено у него між подвійним дном куфра

цілий апарат літографічний. На камяній плиті находив
ся рисунок представляючий чотирех узброєних в коси

галицьких мужиків, а під рисунком поміщений був

руський вірш такого змісту: „Доля, яку мужикам зла
годили цар і пани, є голод і неволя, бо мужик ціле
своє житє з послідніх сил мусить кроваво працювати,

а при тім все таки мусить голод терпіти. Тіло єго по
крите лахманами, коли тимчасом цар і пани одягають
ся в золото, так як би один чоловік не був рівний

другому. Але вже полетів огнистий орел хмарою до
всіх народів, щоби йім оголосити, що огонь і смерть
прийде на царя і панів. Лагодіть отже коси, — каже
вірш дальше — бо конець неволі і час щастя і гаразду
вже близький, де ви лиш на себе а не на ваших во
рогів будете працювати." Сей вірш написав Горошке
вич на замовленє емісарія польського Гната Кульчин
ського і злагодив уже був 72 літографованих відбитків,
щоби йiх ширити між мужиками. При дальших ревізіях
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Гнат Кульчинський розширював між мужиками (Sа 1а,
op. cit. 66—71).
Каспер Цєнглевич, котрого вже знаємо як основа

теля тайного товариства в Самборі, був вправді швидко

враз з членами того товариства арештований, але втік

1838 р. з поліційного арешту ві Львові і не принявши
поданоі єму спосібности до вийiзду у Францію, але

знаючи троха язик руський (Богданський зве єго на
віть Русином, коли тимчасом єго біограф у Gaz. Na
rodowej 1886 ч. 227—233, і др. Франко мають єгo зa
Поляка) і взявши собі до помочи емігранта Петра Кот
кевича (прозваного також Ходкевичем), котрий після

Богданського був також руським поетом людовим, пішов

між руських мужиків і на власну руку роспочав між
ними пропаганду, маючи на ціли вияснити йім гнет уря
довий і познайомити йіх з гадкою про знесенє панщини
і наділенє мужикам власности грунтовоі. Щоби собі
улекшити пропаганду між мужиками, наймив ся за че
лядника ковальського у одного коваля в Золочівщині,

коли тимчасом Коткевич вів житє бурлацьке. Агітація

йіх обнимала округи золочівський і жовківський, але
поголоска про них розійшла ся швидко від села до

села і пропаганда йix не могла лишити ся довго тай
ною, хоть, як кажуть, мужики йix любили і укривали.
Се однакож видаєть ся не конче правдивим, бо арешто

вано Цєнглевича 30. дек. 1838 не у якого мужика, але

в Деревлянах в пасіці гр. Мартина Замойського, де він

спав так міцно, що сплячого заковано.

Після оповіданя Салі, Цєнглевич пробував цілими
ночами і днями між мужиками в Деревлянах і в сусід
ніх селах; мужики єго любили як приятеля народа.
Донесеня, котрі на него приходили до губерніі у Льво
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ві, представляли єго талант агітаторський яко незви

чайно великий, так що навіть розважнійші мужики, пір
вані єго оповіданями, мали сказати, що єго гадки про

волю суть зовсім йіх гадками. Але вплив сей не був
тривкий, бо знов інчі мужики виступали против єго
проповіди і казали, що цілковитоі волі і рівности не
буде ніколи, бо єі ніколи перед тим не було. При єго

арештованю найдено у него дуже зужитий екземляр

„Інструкціі для учителів руського народа", написаноі

ним самим по руськи (В o g da m s ki, І, 217—218;
S а 1 а, 70, 72).
Інструкція ся була часто уживана й іншими про

пагандістами в руській Галичині. Дірекція поліціі най
шла єi у надзорця сторожі фінансовоі Стaнiслaвa Цим
борського, котрий єi одержав від свого колишнього то
вариша шкільного Альойзія Доманського яко підручник

при пропаганді між мужиками. Цимборський читав єі

кільком інчим стражникам фінансовим (пограничним

стрільцям), переписав єi i дав по екземплярови стріль
пям Мараморошеви і Герґерови, щоби зробили з неі ужи
ток, коли прийдуть на границю. Стрілець Стоковський

дістав єi безпосередно від Доманського.

При ревізіі зробленій в іюлі 1839 у Генрика Гу
бицького, сина властителя Накваші, найдено також сю
Інструкцію, а крім того також Інструкцію для поученя

вояків і відозву до приватних офіціялістів панських,

котра йім закидувала нелюдське обходженє з мужиками

і взивала йix, щоби мужикам замісць батогів давали
слова потіхи і поучували йix o цілях революціі. Гу
бицький подав, що всі ті письма дістав від емісарія

Генрика Мочульського, котрий в ціли бунтованя мужи
кiв йiздить по краю. Сам Губицький провадив також
таку агітацію і намовив до неі також субєкта торго
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вельного Тустава Дінстля, котрий знов з свого боку

позискав поборцю податкового Тимiнського в Зимній
воді для пропаганди.

Село Зимна-вода підо Львовом було одним із го
ловних огнищ революціі. Там проживали у управителя
маєтностей Окульського крім наведеного Дінстля також

емісар Адольф Пйотровський, Губицький, агітатор Сан
децький, горальники Еліясєвич і Тенчинський і відпису
вали революційні письма, щоби йіх роздавати поміж по
літичних приятелів; тут Тимiнський поучував мужиків

при відбираню податків по мисли Інструкціі для учи
телiв руського народа.

В околицях Лопатина, золочівського округа, вів
пропаганду між мужиками емісар Гнат Кульчинський,

Поляк з Волиня і проповідував йім свободу і знесенє
панщини. Для уряду він був найнебезпечнійший з по
між усіх пропагандістів між мужиками, бо оскільки мож

судити зі скупих відомостей про него, пропаганду свою

ограничував на справи економічні і суспільні і не до
торкав ся політичного і національного боку революцій
ноі пропаганди, через що очевидно тим скорше міг по
між мужиками найти прихильників. Хоча уряд мав в ру
ках докладний опис єго особи, кілька раз розсилав за

ним гончі листи і війтам дав приказ єго арештувати,

не мож було через довший час єго винайти. Факт сей

навів уряд на підозрінє, що єго науки почали приймати

ся і пускати корінь між народом, що мужики уважали
єго за чоловіка, котрий з ними щиро тримає і тому не
хотіли зраджувати єго перед урядом. Доперва пізноі

осени 1839 року, 13. дек. придибав єго на підставі

тайного доносу при ревізіі у Филипа Бжостовського,

лісничого в Смаржеві, щіркуларний комісар Хомінський,

але не встиг єго арештувати, бо Кульчинський саме
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де він укривав ся, застрілив ся спаливши перед тим

усі своі папери (Sal а, 72, 73 ; В o g da m s ki,
І, 219, 220).
В Станіславі відкрито при кінці 1839 року тайне

„Товариство помочи", заложене 1837 року, котре мало

метою вести пропаганду між мужиками. Основателем єго

був ученик гуманіорів Ян Гудзяк, Покараний і вигна
ний з пограничноi сторожі 1837 року за якусь грубшу

провину субордінаційну він пойіхав насамперед до свого

рідного села Поморян, де приняв до товариства домі

кального рахмістра Антона Крушельницького, бо видів

у тамошнього домінікального актуарія рукописну статтю
„Наука для народа", котру той для Крушельницького
мав відписати, думав отже, що Крушельницький буде

добрим пропагатором для товариства. Гудзяк звірив ся

Крушельницькому с тим, що товариство се має у Львові

уже 36 членів і поставило собі метою ширити між му
жиками гадки статті „Наука для народа". Окремих

статутів „Товариство помочи" не мало, а „Наука для

народа" написана була після Інструкціі для учителів

руського народа і завзивала до оружя, щоби знести
ріжниці станів і завести загальну свободу і рівність.
Того самого року удав ся Гудзяк до Станіслава бу
цім то, щоби дальше ходити до школи (він перед

вступленєм до пограничноi сторожі був гімназіястом у
Львові), записав ся до тамошньоі гімназіі до гуманіорів,

але фактично занимав ся лишень ширенєм свого това
риства, до котрого приняв кількох учеників гімна
зіяльних і фрейтра Порембальського з полку піхоти
архикн. Стефана. Але се довело до єго арештованя, бо

кількох з принятих учеників зробили донесенє свому
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префектови, а Порембальський свому авдіторови (Sala,
91, 92).

Очевидна річ, що се не всі факти пропаганди між

мужиками. Вона велася по цілій Галичині і найбільша
єi половина позістала невідомою, бо не попалась в ру
ки уряду.

Але вже з сих фактів видно, що пропаганда між
мужиками, хоть слабо зорганізована, всеж таки вела ся

після одного пляну і взірця, старала ся провести між
мужиків однакі думки, уживала до того однакових спо
собів. Всюди, де власти арештували пропагандістів, на
ходили у них або Цєнглевичеву Інструкцію для учи
телiв руського народа або відозви і рукописні статті
писані на взорець сеі Інструкціі. Переписували єі
в найбільшім числі екземплярів, і в маленьких зшитках,
писаних дрібним письмом для улекшеня пересилки, роз
давали пропагандістам, котрі то перебираючи ся за

мужиків і наймаючи ся по селах за наймитів, то, як
сам Щєнглевич, наймаючи ся у сільських ремісників, за

плугом або при інчій сільській роботі або з молотом

у руках, відчитували мужикам вірші і Інструкцію Цєн
глевича або вивчивши єi на память устно проповідували

йім нову науку свободи і рівности. Через те і вірші
ті і Інструкція стають для нас важним історичним
документом, хоч і не мають літературноі вартости, бо
й не писав йіх автор для збогаченя літератури руськоi,

а виключно лиш для політичноi пропаганди. А тим
самим і особа самого Ценглевича стає особою ціка
вою для історика, бо головно єго ідеі і погляди на
мужицьку справу проводились пропагандістами і від
бивали свою характеристичну печать на цілій му
жицькій пропаганді в руській половині Галичини.
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Я вже згадував, що докладно не мож знати, до
якоі народности належав Цєнглевич. Коли судити по

єго імени і назвиску і по мові віршів та Інструкціі,
то скорше він був Поляком ніж Русином, бо мова єго

дуже рапава і нескладна і мусіла зраджувати перед
руським мужиком чужого чоловіка. Але менча з тим ;

доста, що з переконань свойix був Поляком-демократом.

Ще яко участник повстаня 1830—31 року, в котрій
брав участь яко простий артілєрист, він мусів переняти

ся пропагованими вже підчас повстаня демократичними

гадками і всю невдачу польських патріотичних змагань
видів в кастових прівілеях шляхти і єі упорі при за
держаню тих прівілеiв. А коли по невдачнім закінченю
повстаня повернув до Кракова, де яко ніби россій
ський підданий був інтернований і відки втік пере
бравши ся за мужика, то невеличка пригода, котра

з ним по єго втечі лучила ся в Галичині, певне не

причинила ся до зменшеня єго антіпатіі против шляхти.

В старій і подертій мужицькій свитині прийшов він
пішки до одного двора п західній Галичині, де власне

господарь і гості — господарь власне яко офіцир по
вернув був також з повстаня — весело забавляли ся.
Змучений і голодний просив ся до своіх шляхетних
земляків на нічліг і перекуску. Але ніхто єму не хотів
повірити, що він недавній польський вояк-повстанець,

аж панич- офіцир, викликаний з двора, змірявши свого

товариша-мужика від ніг до голови і переконавши ся,
що перед ним справді стоіть єго військовий товариш,

позволив єму по довших дебатах переночувати — на
стайни ! Перечочувавши він на другий день скоро

світ вибрав ся з двора і поплентав ся далі пішки
глядати для себе притулку (К asр е г Сi e g 1ew і c z,
2уwót, prace i сierpienia. Gazeta Narodowa 1886.
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Nr. 227—233). Очевидно, що сей дрібний сам по собі
хоть доволі характеристичний факт не викликав в нім

тоі глубокоі антішатіі до шляхти, котру він уже з со
бою приніс із повстаня, але певне, що дізнавши на
собі, яке велике роз'єднанє панувало між унрівілейо
ваною верствою а народом, тим більше міг укріпити

ся в переконаню, що єго суспільні погляди справедливі

і вірні.
Тож коли незабавки опісля роспочала ся пропа

ганда польських демократичних ідей в Галичині, він

приняв в ній дуже живу участь і був високо цінений
в революційних польських кружках яко діяльний і спо
сібний чоловік (В o g d a m s k і, Рamietnik, І, 218).
До пропаганди між руськими мужиками взяв ся він

з ініціятиви і під впливом емісарія Кульчинського,
з котрим познайомив ся 1834 року в Ріпневі під Міля
тином. Прочитавши кілька єго віршів польських ска
зав єму Кульчинський, що такі вірші лиш для капот
ників, але для пропаганди між народом непридатні.

„Чому не пишете пісень для народа? У нас нарід
руський, для котрого треба простоі руськоі поезіі,

приcтyпнoі для простонароднього розуму“. А коли Щєн
глевич думаючи, що добре знає по руськи, приняв ся

писати руські пісні, приохотив єго ще Кульчинський

словами: „Сій як сівач насінє. Хоть воно в якім

місці не прийме ся, то зійде в інчих бороздах" (Ка
s p e r С і e gle wicz, як висше).
О скілько однакож мож судити по дійшовшим до

нас відомостям, посів єго був доволі рідкий. Політич
них єго поезій знаємо всього-на-всього вісім : „Затужім",

„Рекрутка”, „Вандрівний“, „Молитва”, „Червон-Когут",

„Знайте біду вашу“, „Косарі“, „Далі братя в руки
коси“, „Доки Німець псами йіхав“. (Ка s p e r С іe
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gle w і c z, як висше ; др. І в ан Фран к о , Шевченко
героєм польськоі революційноі легенди. Житє і Слово
і, 393).
За те вже в тих кількох віршах зовсім ясно про

биває ся єго основний погляд на панщину і підневольне
положенє мужицтва. „Не були то діла штуки і не для
пестощів форми писав йіх автор, — каже єго біограф—
він радше кидав йix як революційні маніфести, як гро
ми на утиски могучих, загріваючи до бунту против

неволі політичноi і суспільноі. Поет не входив у жадні
компроміси, не звертав чутливо уваги на жадні ,вла
стивости народові", що чесно (!

)

понятим патріарха

лізмом лагодили (!
)

неволю і гнет люду; але малював
зло яркими красками, пересадно, не лиш як зле але

я
к дивовижне, огидливе і не бачив нічого крім бру

тальноі сили для зломаня кайдан насиля. Строгий сам

для себе, він сю строгість прикладав також до цілоі

суспільности ; грізний в обходженю, він грізною рукою

роздирав рани суспільні, щоби йiх показати..."

„Ой роле ж бідна, кервавизно моя— говорить він
устами панщиняного мужика — чому т

и

н
е

моєю ? Адже

я за тебе роблю, за тебе плачу, а прецінь т
я

своєю

н
е

зву. Панський лан що день, тебе що тиждень гір
ким потом зливаю ; увесь свій вік як віл за тебе в ярмо
впрагаюсь. Мій прадід, дід і отець мучили ся за тебе

і як воли робили; і я тягну як віл що 'но маю сил, але
ані тя відробити, ані тя відкупити, хоть і подушне
даю, і плачу що маю. Ой пане ж мій пане, коли ж того

стане ? Пусти нас з панщини, пусти нас н
а

свободу !

Тверде камінє н
а

зимній ріни пітніє сльозами; тверді

т
а

студені скали проливають сльози, лиш тебе пане

ніщо н
е зрушить, хоть т
и

такий чоловік я
к я
,

мав-єсь

матір і ссав-єсь груди, т
а від нужди нашоі, від муки
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гіркоі твоі груди не змякнуть..." А тут ще й рекрут
чина, двацять-літня служба військова, майже цілковита

розлука з родиною, матірю, сестрами ! „Лиш ви Поляки,

наші свояки, били ся с царями, щобисьмо віджили, що
бисьмо стали ся вам братами; ви нас хотіли від цapів

та панів відбити ; ви то хотіли панщину-здиранину згу
бити. А нині за вас, братів соколів, ані одна сльоза
жалю не потече !“ („Затужім !")

„Коби бути зазулицев, то бим до вас братоньки

летів від хатоньки до хатоньки; під віконцем сів бим

на вербі, кував бим жалібно, вишлакував бим ревно

вашу нужду як день так ніч. Кобим був місяцем в ночи,

то бим по тихонько ступав промінєм через віконце до

ваших бідних хат; став бим вашу нужду в ухо крізь

сон шептати, учив бим ваших дітей у снах, щоби вже

в колисці заплакали над собою і над вами. Кобим був
сонцем яроньким, то бим вам промінєм тепленьким стрі
ляв до серденька, перебив бим ся до него і там „пла
чем голубиним” заводив бим, як над мертвою матінкою

заводить донька. Кобим був ваша тінь, тобим в слід за

вами і перед вами ніс образ вашоі біди, такий кер
вавий як Христос роспятий, що на хресті мусів гірко

за людей вмирати. Кобим був ваш ангел сторож, то бим

„вам зливав розум", лягаючим і встаючим співав бим
вам голосами небес, що-cьте люде, не худоба, що-сьте

сини божі, брати ангелів; кождoі днини і години казав
бим вам, що-сьте „громи нещасть си знадили" (вірш

„Знайте біду вашу “)
Але авторови не о те лиш ішло, щоби різкими

красками показати мужикови тяжке і невідрадне єго
положінє, котре зрештою мужик ліпше знав чим сам

автор. Се була лиш дорога, котрою автор повести єго
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хотів до властивоі своєi цiли, до отвертого бунту.

Тож до бунту закликав поет мужиків в пісні „Косарі".

„Загорів світ — кличе автор — Миру ! Миру !
час „на чарняву ручу" | Застогнає дзвін посмертний

царів і панів; задудніють степи, гори від голоса віль
ности; скличемо в (!

)

небеса громи, меч і огонь н
а

ворогів. Миру, встань, д
о

щастя-сь взріс ! Нехай вічно

пропаде той, хто нам пута укував, хто нам працю і до
робок аж д

о

тіла рабував. Де невинних лялись сльози,

ріки юхи потечуть; д
е

бряжчали наші пута, забряж

чуть спiси і коси ; ліс стали закриє світ. Годі більше
панувати! Далій миру ! Ворог біс помертвіє з блиску

кіс. Він в свободі з хлостов в руці тебе, миру, забу
вав, бо-сь сам єго щастю дарував свою долю і вільність.
Гурра миру 1 Голос щастя розібє синє небо, задуд
ніють гори і степи, пекло завие страхом I Вільним бу
деш правом кіс! До кіс! д

о кіс! д
о

кic 1 (Nowо
rocznik demokratyczny, Рaryz 1843, тр. 298—304).

А однакож н
а

сей величезний гармiдер н
е тільки

ані одна руська рука мужицька н
е

вхопила за косу, але

навіть пальцем н
е кивнула, — ба навіть з пісень сих

ані одна н
е

перейшла в уста народа, котрий про шан

щину мав своі питомі пісні, правда, н
е

такі претенсіо

нальні і фразисті, але за те з правдивим, природним
реалізмом малюючі часи економічноі неволі і суспільноі
поневірки, котру ніхто так глубоко н

е

відчував я
к

сам

мужик. Не доросла шалена муза Цєнглевича д
о

простоі

мужицькоі пісні, ані тоном, ані змістом, ані глубиною
мисли, про язик уже й н

е говорити; смішно навіть і

подумати, щоби єго віршовані проклямаціі могли мати

який небудь вплив н
а думки, а тим більше н
а

діланє

мужика.



66

Але крім того вірші сі мали в собі один фальши

вий голос, перед котрим руський мужик безусловно за
тикати мусів і уха своі і серце. Гарними словами єго
не нагодуєш, а коли в тих словах єго серце відкриє

очевидну неправду, то не знаю, чи є така сила в світі,

щоби єго з місця рушила і за тим словом потягнула.
А коли би навіть порушила, то хиба лишень против того
самого, хто єму в очи кидає неправду. Від коли світ
світом, не бачив і не чув руський мужик, щоби Поляки
воювали з цісарями за те, щоби він, руський мужик

віджив і від неволі і панщини освободив ся, тож спра
ведливо бояли ся розважнійші польські конспіратори,

що така пропаганда тим кріпше зв'яже мужика з урядом...

Ще більше як поезіі носила на собі єго Інструк
ція для учителів руського народа ту печать внутріш
ньоі і очевидноі неправди, а уложена сiстематично і
пояснюючи з свого тісного національно-державного ста
новиска відносини мужика до всіх суспільних і полі
тичних верстов відкрила нам з всею можливою ясністю

всі ті суперечности, котрі містили ся в програмі демо
кратіі польськоі спеціально в відношеню до мужика

Вусина і котрі пропаганду єi між руськими мужиками
засуджували безусловно на цілковиту невдачу.

Інструкція ся — ідучй за дуже правдоподібною
догадкою д-ра Ів. Франка, котру потверджує Богдан
ський (І

,

318) і той дальший факт, що ані Саля ані
Богданський н

е

згадують нічого про яку небудь інчу
агітаційну відозву подібного рода і такого релятівно
великого обєму, а дальше потверджує язик і основний
склад думок пригадуючий поезіі Цєнглевича — містить
ся в рукописи 2972 бібл. Оссолінських, в невеликій
дрібного письма книжечці, і складає ся з 5 листів

і обширного поясненя д
о

них.



67

Позаяк вона була не лишень головною інструкцією

для агітаторів і між руськими мужиками (іменно сих

агітаторів мав автор на думці називаючи єі інструк

цією для „учителів", а не учителів сільських шкіл,

як думає Богданський), але, як вже сказано, містить
в собі основні погляди польськоі демократіі на відно

сини політично-суспільні і національні до мужика
Русина, про те конечно нам познайомити ся з нею
близше, бо вона дасть нам змогу зрозуміти поступу
ванє польськоі пропаганди демократичноi що до русь
жого мужика також в пізнійших роках, особливо в 1848

році. (Більші уступи подаю дословно після тексту ру
копису).

„Приятелі !" так роспочинає автор свою про
повідь — „Бувем у миру, бачивем єго, якби „велко
люда" слабою ниткою спутаного, а котори xтів бути

вільним. Хтів бути накармьоним а нечув в собі сил до
зірваня слабоі нитки, котра го вязала. Бачивем того

велколюда учуняного, алеж на єго очі закіняно чорну
повлоку, щоби не бачив, де іти має, і що робити, на

остаток як мимо заслони глянув і уздрів промінь сьві
тла, так щовго перед очима єго заслоняни, пішов на

вандрівку.

„На сам перед здибав короля з чередою слуг єго,

а не знаючи кто то був, запитав ся о дорогу. Король
нарайiв єму дорогу нежичливою єго волі, котра гo вeла

до препасти, де темнота і невoля панує. Нарайiв єму
дорогу до підданьства і сказав єму ті

і

слова: „Велко
люде! єсли незробиш ся передомною малим я

к порох,

єсли н
е

погардиш великостею і силою свею і зійдеш

з показаноi тобі дороги, згинеш в крутих манівцях

сьвіта." — Велколюд пішов за ним, а він ведучи єго
через пекло, попутав ноги єго кайданами, звязав руки,
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втиснув на шию обруч і попровадив го там, де темнота
панує, бо xтів єго упокорити альбо згубити, бо бояв
ся, щоби велколюд чуючи силу свою не поломав пут і не
забрав панованя того, яке собі король той привлащив.

„Нещасливе здраджони велколюд смутно поступав

за своім ворогом, але раз як той заснув, спробовав

отрасти пута своі і втічи з неволі; аж ту скочат ко
роля слуги, а були то пани, і остерегли короля, що
велколюд бурит (бунтує) ся, бо пізнав вже силу свою.

На той крик збудив ся король і разом з слугами своіми
ще мiцнiйше спутав велколюда і вкинув єго до темноі
пивниці кажучи: вже не оглянеш ні ясного сьвітла

ні дочекаєш вільности; стерегчи буду враз з панами,

абись не зломав крат пивниці твей і не скинув пут
твоіх. В глебокім льоху працювати будеш для панів
і мене. Кармити ся будеш сльозами а робаки тілом
твоім"...... Але найшов ся якийсь добрий чоловік, котрий

ідучи коло „неволі велколюда" почув слова єго: „Як
би поцтиві люде хтіли, мігбим вільним бути", і поста
новив шукати помочи для него (Лист І)

.

Пішов отже той добрий чоловік шукати поцтивих

людей. Прийшов насамперед д
о панів, але коли йім

росповів про неволю „велколюда", т
о

пани „тішили

ся з діла королівського“ і сказали: „Міщ королів

є від Бога, король дає права, всьо людське єсть

в короля мочі, а тая міц родит ся і в дітях єго, а

кожди що ся єй противит, грішит против Богу і му
сит бути карани. Король має право заглади і вскреше
нія, а проте скоро велколюд, которого хочеш ратовати,

пристане н
а

т
у правду, заприсягне і дотримає, то може

бути вільним, а обіцяємо ся тогди за ним вставити ся д
о ко
роля, а за теє одвдячуючи ся ціле житіє н
а

нас працiовати
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«буде"... Розповів се добрий чоловік „велколюдови", але

сей не пристав „на таку віру" і сказав: „Чоловіче!
Єсли хочеш зільжити муки моєй, шукай у кого гін
шого помочі“ (Лист II).

Пішов отже добрий чоловік до „ксьондзів".

Але они сказали єму: ... „З начельником нашним папов

римськім що гіншого урадилисьмо. Права (наука) Хри
ста т

о давні діі, м
и

визнаємо нині права Костела,

которі нам наказуют слухати короля, панів і папи

римського... Тіі платят нам і тим продалисьмо правду,

а від них дісталисьмо фалш і добри бит. Не мож
про те мир до нас волати, ми єму допомагати не хо
чемо, бо інакше... так я

к

сам є нині неволени, уневолил

би короля, панів і нас. Однакож єсли Велколюд, кото
рого називаєте мир, зо щирею сповідею і скрухою за
річит ся раз н

а

завше вандрівки д
о вільности, тоди

вставим ся за ним д
о

короля". І на се казав вел
колюд доброму чоловікови шукати д

е

інде для него

номочи (Лист III).
Пішов добрий чоловік д

о вояків, але і тут н
е

дістав помочи, хоть грозив йім, що „Бог сотворитель

наш тримає в небесах в поготовлю справедливи пе
рін, котори гершта вашого за б

є і на порох спалит...

а хвиля помсти н
е

далека. Небо закрило ся хмарою,

а в хмарі огонь ся жарит. Вдарит перін а п
о

ним пе
релетит огнистая лоза п

о сьвiтi, рознесут вітри про
мінь, а буде т

о

конец старого а початок нового сьвіта...

Єсли н
е

схочете кари з неба, ходіт за мною д
о він

зіня, д
е

мир в кайданах кличе ратунку, занесім єму
вільность, а будемо збавлені“... Але вояки хотіли єго

убити і дуже мало було таких, котрі єму сказали, що
він йix переконав і шосилали єго в сьвіт, щоби таких

я
к

вони більше шукав (Лист ІV).
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Пішов отже добрий чоловік дальше. Змучений

вандрівкою сів під розложистим деревом близько села,

де часто переходили люде. З поміж них приступив до
него один і сказав: „Чоловіче ! відки ідеш ?.

.

Ходім

до хати моєй, поділимо ся хлібом і гиншим покармом,

н
а

якій стане бідного хлопа, спічнеш у мене доки схо
чеш, а в вечер, я

к
верну з праці, скажеш мені, що ся

там діє н
а

світі“. „Розчулила мене" — оповідає до
брий чоловік — „гостинність поцтивого чоловіка,

стиснувем єго руку і ішовем за ним.

Ішлисьмо д
о

себе ніщ н
е казавши, але серця наші

мусіли ся розуміти. Охайна хотяй мала деревляна хата,

стріхою покрита, низьким огороджена плотом, н
а обі

сторони малая стоділка, єден уль пчіл, а кілька де
ревок були цілим богацтвом хлопа. Кілька моргів

землі живило єго личну (!
)

родину. Війшовши д
о

хати

бачивем жінку поцтивого хлопа, я
к

колисала малого

синка, а старшіі діти бавлющі ся н
а

середині хати,

которі я
к

мене уздріли, хутній поyтiкали і позастра
шеним кричали голосом: „ Пан іде, пан !“ Повитaвем

господиню словом Христусовим, а она м
я

відповіла

помішаним голосом. А коли запитавем ся єй, чи добре

ся синок ховає, зе сльозами в очах відрікла мині:

„Ховаєтся дякувати Богу, але н
е

для нас, тілько для

короля або пана". — Ніколи б
и перін, що століт

ного дуба в дрозґі розібє, н
е

зранив так серця мого,

як тих кілька слів кобіти ! Сльози моі змішавем з сльо

зами господарів і в тотій хвилі єдна думка займала
душі наші, а господар одізвав ся до мене в тоті слова:
„Чоловіче, хто будь т
и є, н
е

дивуй ся що н
е

можемо

утаіти жалю д
о людей, которих називают панів. Довга
неволя, нужда і муки зробили дітей наших невірними

і боязливими і роблят нас нещирими. Родится чоловік,
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як створінє єдного Бога, аби уживав тих дарів, яких

му сотворитель призначив. Для чогож ми нещасливіі

хлопи родимо ся, аби працьовати для панів а не для

себе і не для дітей наших? Часто напастовани і працьою
струджани чоловік вертає до тихоі хати проклинающи
Бога, що го створив на паству панів; а накармивши
ся сльозами своіми той навет не може мати потіхи,

аби для дітей своіх щось ліпшого ся надівати “...

Сказавем єму, що шукаю поцтивих людей, которі

би мині допомогли увільнити з вінзіня желязними кай
данами спутанoгo вeлколюда, котори називаєт ся мир;

сказавем му, що дуже мало знайшовем хотящих і єсли
хутко не датут му ратунку, згине невільни в мурах

темниці. — Приятелі ! вірте мині, що так як піранна
зоря милим розвитає сьвітлом. так горіли лиця весьняка.

Ті єго слова: „Чоловіче ! которого щастє привело до
наш0і хати, єсли правду мовиш і щирє хочеш увіль
нити велколюда невільника, котрого і ми нещасливі єст
діти, подай мині руку твою, я другу подам моім сусі
дом, а так зробит ся ланьцух, которим сьвіт ціли опа
шемо ; алеж викинемо з того ланьцуха злоті і срібні
клямри, іно сталь і желізо зістане. Вертай ся до миру
до батька нашого і потішай єго, що сини єго мур не
волі скрушат, скрушат єго пута, а оддадут єму власть,

яка ся єму з прав Божих нале кит". Сказавши то

устиснув мене господар і показующи сина сплящого
в колисці ті рік слова: „Скоро Велколюд вільним
буде, то син мій, над которого народзанєм більше
плакавем, ніж з житя ся єго потішивем, і в тобі також

уважати буде батька, бо буде власностею народу"!

Пішов отже добрий чоловік до „крат вінзіня“ і
приніс потіху „уневоляному Велколюдови“. „Утішани
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хотів" доброму чоловікови „подяковати, але не міг, бо
король, пан і ксьондзи підслухівали"... (Лист V).
Хто ж був той добрий чоловік, що шукав „поцти

вих людей" і писав ті листи? і хто був той „унево
ляний Мир-Велколюд“? А ось послухаймо, яку відпо
відь дає нам коментарій доданий до тих листів.

„Ото люде" — каже автор —- „листи т
іі

написав

Лях, котори бачит неволю вашу, котори замисляв прав
ду, справедливість і вільность всіх людей, і пять тих
листів єсть в подобіє пять байок, а єсть т

о пять вели

ких правд, которі я вам опишу, абисьте научали діти
ваші, що перед йix я

к

вашими очима було б
и

завcюди

закрито. — Велколюд, о котором писано в листах, єсть
мир Божій, єсть т

о

нарід польський, котори довго і

широко замешкав землю, підлеглую тепер тром царом:

Московскому, нашому Австрияцкому і Прускому. На
рід той перед віки жив як одна родина в згоді і ща
стю під правами Божими, а хотяй як нині, ісповідав

він свою (віру) трома обрядами (римско-католіцким,

або як зовимо полській, грецко-католіцким або руским

і уніяцким), завсіди вірив в єдного Бога, був любленим
від нього, б

о

шановав приказаня єго которі кажут:

люби близьнього своєго я
к

себе самого, н
е

уважающи

н
а слова, которими чоловік визнає честь Бога... Так

жили батьки наші перед віки, жили Русняки з Поля
ками я

к

братя і не знали підданьства. Кожди чоловік
жив п

о

своєй волі, а шановав всіх і од всіх був ша
новани, б

о

н
е

був я
к

товарина нічийов властейов і

було пцастє в цілим народі і сила. Як всі народи так і

наш нарід польський я
к

іно замешкав т
у землю, жив

громадами розкіняни п
о

шерокім краю, н
е

було королів,

податків, чиншів, данин, бранок рекрутських, б
о я
к

коли неприятель війшов, так кожда родина, кожда гро
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мада бронила себе, а так всі родині, всі громади, всьой

нарід ставав до оброни“.

Але схотіло ся людем, щоби йім ще ліпше було,

і в тій надіі вибрали собі короля. Король зараз поза
водив податки і інчі повиниости, так що не лиш мав
з чого жити, але і грошей мав до волі. а „з родини і
приятелів королівських наробило ся шмат великих па
нів, которі миром , людьми працюющими погардили,

а на очи велколюда чорну закинули повлоку, фалши
вую научано науку, щоби мир не знав, де іти має і що
робити".

„Велика стала ся переміна, як нарід „наш" зачав

жити під королями, а претяж не було нігде землі так

щасливоі, богатоі, як була Польска. Зо всіх краів

сходили ся люде на осаду, з сусідних землі Німці і
Москалі, а королі йix як Турки і Татаре, которі часто

для богацтва Польщу нападали, позаздростили і засма
ковали в добрі нашім, зачали над тим працьовати, аби

Польща дістала ся в йіх руки. Поколотили через

ксьондзів помеже собою Руснаків з Поляками 0 віру;

люде которі шановали права Божі і любили ся як бра
тя, зачали жити в ненависти с собою; поколотили хло
пів з панами, панів перекупили ордерами, грішми і
царскою ласкою, а тогди огнем і мечем пришли за
«бирати Польщу. На даремне поцтиві Ляхи проливали
кров свою, которою хтіли викупити нас з неволі пан
ськоі і царськоі— ошукани мир не лучив ся, не рату
вав себе. Ошукав цар нас пошами, же Ляхи хочать

«більшоі для хлопів неволі і увірили намовом, думали,
що кожди Лях ворогом єсть хлопа; правда, що шмат

меже ними єсть люди недобрих, але є такі, що для

вільности всіх людей віддали би житє своє, такі що

в хлопах, в кождім чоловіку узнают брата свого ; а
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не лучилисьмо ся з ними і впалисьмо в власть царів
трох; а була то слаба нитка, котора вязала велко
люда, а той Велколюд — мир наш — забув сили своєй,
в которов побивав всіх неприятелів своіх, придивляв

ся своєй згубі, яку спровадили великі пани, де тра

було лучити ся зе справедливими Ляхами... Тогди до
піро замешкало в нас нещастє: зачали цари уганяти

мир і невoля панує, на стали великі податки, ріжні
данини, утяжливая панщина, бранки, погарджано хлопом

як би не єдна ковим зе всіми людьми твореньом єдного
Б0га.“

В такій неволі — каже автор далі— жив „наш“
нарід довго без перестанку, розірваний на три части.

Аж ось в тій части, що була під Москалем, підняли ся
Ляхи „котрі замилували вільність і справедливість"
і вигнали цара ; десять місяців текла кров, „всюда
гинув ворог як від зарази і близко вже була вічная
згуба для нього а вічне щастс і вільність для всіх
людей польськоі землі. Але на нещастє знайшли ся
люде, а були то великі пани і єднорали, слуги короля,

которі замордували вільність, впустили до Польщі ца
ря, бо добре знали, же як Польща виграє, то не буде
панщини, котора йім так запахла і гинших несправе
дливости, якіі роблят з хлопами. Упала Польща — і
тіі що воювали, розійшли ся по цілой землі голо
сити кривду свою. Були они і у нас, приняв йіх наш
цар, аби йix бiльше на смерть зібрати, до чого єму
дурні, отуманені люде з поміж нас помагали, вирікли
ся прав божих, которі кажут: люби блізьнього сво
єго як себе самого а будеш збавлени, а послухали
цара, що каже: згуби блізьнього брата своєго а діста
неш десять римскіх (аллюзія до згаданих повисше
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пригод у Чортківщині). О братя! страшни суд буде
на таких на тамтім а може і на тим світі !..."

По незвичайно різкім уступі против уряду, котрий

накладає тяжкі податки, бере рекрутів, і навіть за тю
тюн і сіль каже собі платити, — і повторивши ще
раз те, що говорив против панів і духовенства автор
кінчить так: „Про те уважаймо добре і лучім ся...
надходит час, де ся скінчит нашая неволя. То вам

кажу яко брат: єсть люде, которі замиловали правду і
научают мир так довго туманени. Нині научают в ти
хості. слухайте йix і вірте тому, кто ті

і

слова моі вам

принесе ; а н
е уважайте, якого він роду, я
к одіти, бо

тилько поцтивість єден гонор чоловіка, а в роді нема

ріжниці. Богатіі мало недолю нашу чуют — уважайте
на слова і науку, яку вам давати будут тоті люде,
єсть вони апостоли нашіі: майте відвагу, научайте
дальше добрих знакомих наших, потішайте себе а сте
режіт ся видати шанови, ксьондзови або цісарському

слузі чоловіка, котори вам т
о

читати буде, б
о

згубите

щастє своє і діти своіх н
а

віки. Не тратіт надіі і не
кажіт: ,що можaт люде ніщ немающі зробити?“ тилько
уважайте, Єсус я

к

научав світ віри своєй, научав

з двонасцiтома апостолами, бідними людьми без зброй,

н
е

ходив п
о

палацах іно п
о

бідних хатах. А був єму
противни Імператор Риму, котори мав більше війська

я
к

нині всі цари, палив і дер паси з людей, которі
визнавали віру христіанську, а ніц н

е помогло, б
о

приймала ся в серцях всіх людей , навет і в вой
ску єго.

І тепер так буде. Противні цари вільности людз
кoі, оминаймо ж йix для того тишком і проготовляймо

ся душов і тілом... Виставмо собі тилько царя н
а тро
ні, а вколо него міністри, князі. урядники і гиншіі
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слуги, за ними невірніі, которі запродали правду і
шпігуни і некоторіі пани, слуги і приятелі царські,
а до кола всіх ми братя, ми мир І ми люде угнетеніі !

з приятелями, братами, апостолами нашими. Як бисьмо

всі крикнули : до меча, до коси і до ножа ! Як бисьмо
ся всі стиснули до купи, що би йім там було в сере
дині? 0 братя І ми страшнійші як саме пекло; тря
сет ся цар перед нашою силою, але ж тихо ! — Ще
раз упоминаю, прийдут до вас люде, може і знакоміті
ваші, будут вас научати і читати слова моі, вірте йім
— научайте дальше знакомих, а коли вдарит година,
станут всі, що воювали для вільности нашоі. —
Крикнем: преч невoля царськая і панськая І і підемо
за людьми, которі нам всказуют дорогу до щастя і
вільности. Господе допомагай! Амінь." (Рукопис бібл.

Оссолінських N. 2972.)
Читаючи сю Інструкцію кождий чоловік хоч тро

ха обзнайомлений з реальними обставинами руського

мужицького житя мусить себе по неволі спитати, яким

чином могли пропагандісти польськоі демократичноі

партіі надіяти ся, що погляди йіх приймуть ся у русь
кого мужика, ба навіть загріють єго до бунту против

уряду в інтересі відбудованя Польщі ? Коли би не

неоспоримий історичний факт, то тяжко би справді по
вірити, що найшов ся хтось такий, що міг зважити ся

на подібного рода пропаганду.

Вже сам язик Інструкціі, такий неповоротли

вий і недоладний показував, з яким грубим незнанєм
діла брала ся польська пропаганда до роботи. Навіть

Найкрасша думка, найяснійша правда мусіла би в тій

одежі скошлявіти, в яку автор Інструкціі прибрав

свою сшpaьy. Тут покалічена бесіда тим більше різала
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в очи, що і гадки, котрі вона виявляла, були випливом
глубоко закоріненого морального нездоровля.

Яко представителька демократичних ідей поль
cькa революційна пропаганда підносила високо ідеі
правди, народнього братерства, рівности і свободи, а
перше слово, котре вона заговорила до мужика-Русина,

було рішучим запереченєм усіх сих великих ідей. Вона

єму о б і цю вала свободу від панщини в нововідбу
дованій Польщі, коли він сам собі єі виборе; і се, як
знаємо, було першим прінціпіальним противорічєм про
паганди, котра відбудованє Польщі без попереднього

знесеня панщини уважала неможливим, але неможливим

уважала також знесенє панщини без попереднього від
будованя Польщі. Помимо того та свобода від панщини

мала бути подарунком польськоі демократіі, бо шани би

єi не дали ані уряд би єi не дав. За той же подару
нок мав мужик-Русин уважати себе членом великого

польського народа, мав зречй ся своєі руськоі народ
ности, бо єго мати — Польща, а ріжнить ся він від
інших Поляків лиш вірою.

А се була друга глубока внутрішня супереч
ність польськоі демократіі, що вона виписавши в сво
йій програмі яко основні засади братерство і свободу
народів, рівночасно відмовляла мужикови-Русинови тоі

народньоі свободи і окремішности конфіскуючи єi на
користь народности польськоi. Виходило таким спосо
бом, що демократичне євангеліє польське в відно
шеню до народности руськоі ріжнило ся від історичноі

сістеми феодальноі в Польщі хіба лиш тим, що на

місце гегемоніі одноі суспільноі верстви польськоі

клало гегемонію цілого народа польського.

До тепер мужик-Русин був власністю лиш свого
пана, а по відбудованю Польщі демократичноi єго
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діти мали стати власністю цілого народа польського !

Тарна перспектіва ! І всі ті гаразди мали спасти на
мужика-Русина не з тяжких рук якогось завоювателя ;

ні — він сам, своіми питомими руками. своєю пито
мою кровю мав до них добороти ся. До тепер він

стогнав у тяжкім, чужою фізичною перевагою накинутім

на него ярмі: ненавидів і мав право ненавидіти те яр
мо, бо воно було чуже, накинуте, і він піддаючись єму
піддавав ся лиш з конечности, з мусу, бо був за сла
бий, щоби єго скинути. Але від тепер мало бути зов
сім інакше. Від тепер він, скинувши за дозволом поль
ськоі демократичноi пропаганди своіми питомими сила -

ми з себе ярмо одного свого дотеперішнього пана, мав

сам з власноі ініціатіви, з власноі доброі волі запрягти

себе в нове ярмо, в ярмо двацятьміліонноі, ним самим

відбудованоі Польщі, і те нове ярмо мало бути єго —
свободою I Против сего нового ярма не мож було під
носити рук, бо воно було би санкціоноване ним самим,

було би випливом єго вольноі волі, першим свобідним

актом вибившого ся на волю чоловіка. Вже тепер за

невеличкий релятівно гріх против будущоі новоі Поль
щі — за відставлене польських емігрантів до ціркуля
рних урядів, революційна пропагаганда грозила єму

тяжкими карами не лиш на тамтім світі, але — може
ще й на сім. А що ж доперва, як би мужик-Русин

користаючи з ново-добутоі волі сказав ново-відбудо

ваній Польщі: Я нарід вольний, і хочу сам бути гос
подарем на свойій землі, — а ти Польще будуй ся
здорова, але — на свойім ! Ба, коли бо після фун
даментальноі тези будівничих новоі демократичноi Поль
щі і та земля, котру мужик-Русин називав своєю, рід
ною, була — польською землею, та й сам мужик-Русин
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був мужиком — польським. В що би в такім разі пе
ремінив ся голос народнього братерства і свободи?
І як з першоі суперечности, так само і з сеi дру

гоі для демократіі польськоі не було жадного виходу.

Єі демократичне євангеліє не лиш не допускало за
стосованя національноі свободи до народности ру
cькoі, але противно що до неі ломало зовсім сей го
ловний свій прінціш і з повною свідомістю закріплювало
національне підневоленє руськоі народности на ко
ристь будущоі Польщі. За обiцюване знесенє еконо
мічноі панщини с тим більшою силою утриматись мала

панщина національна і політична, бо як шляхта поль
ська без економічноі панщини, так демократія польська

без національно-політичноi панщини руського мужика

не могла собі представити свобідноі Польщі.

Очевидна річ, що с такими внутрішніми супереч
ностями в свойій програмі демократична пропаганда

польська не могла мати успіху між руськими мужиками,

особливо коли спускаючи ся на свою догадку, що

між ними нема ясно виробленоі національноі свідомо
сти, не скривала перед ними своіх остаточних цілей і
з усею енергією взялась навертати йix до своєi про
грами. Але маси народні, хоть не мали тaкoі націо

нальноі свідомости, яку висшим верствам дає книжна
-освіта, мали про те дуже докладше, хоть може лиш

інстінктове почутє своєi кyльтypнoі і національноі
окремішности, котре іменно для того, що не було книжне

лиш. інстінктове, тим тяжше було викорінити або при
глушити дзвінкими фразами.

Руський мужик дуже докладно знав, що він Ру
син, не Поляк, і зачинати свою і без того майже до
неможливости трудну пропаганду від впоюваня в него
переконаня, що він Поляк, значило від разу збудити
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в нім сильне недовірє і підозрінє, що справа, до ко
трoі єго пропаганда хотіла підкупити обіцюваним зне
сенєм панщини, несправедлива і нечиста, і що під по
кривкою пропагованоі свободи нові „апостоли" лагодять

єму лиш нову неволю може ще тяжшу від дотеперіш

ньоі. А не треба крім того забувати, що ті „апостоли
свободи" були в переважній части панськими економами,

лісничими, поборцями податковими, стражниками фінан
совими, паничами-дідичами, отже людьми, котрі уже са
мі по собі не посідали жадного довіря в народі і бу—
ли єму ненавпсні. Бачивши як „економи-апостоли“ вже

тепер конфіскують єго душу для себе, мужик руський

справедливо міг підозрівати, що вони пiзнiйше не зане

хали би так само сконфіскувати для себе також єго
тіло, котре йім давало безплатну працю і можливість
веденя гулящого житя і збитків.

Вже се одно вистарчало зовсім, щоби руського

мужика відвернути від нового євангелія. Але рево
люційна пропаганда збільшувала те недовірє і підо
зрінє ще тим, що попирала свою справу очевидними

історичними неправдами. Інструкція старала ся вмо
вити в мужика, що за часів упавшoі Польщі пан
щини не було, а настала вона вже по розділі єi між

три великі держави, і що завів єi тoдiшній німецький
уряд враз з податками і рекрутчиною, — отже як му
жик Польщу відбудує, настануть знов ті самі щасливі
часи, які були за колишньоі Польщі ! А тимчасом му
жики тодішні дуже живо тямили ті щасливі часи ко
лишньоі Польщі, тямили або ще з власноі памяти, або

з безпосередніх переказів своіх батьків і знали як най
докладнiйше, що іменно за часів колишньоі Польщі

панщина була, і була найтяжшою, бо нічим і ніким
не ограниченою, — знали також, що іменно німецький
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уряд цісарський панщину ту і самоволю панів енер
гічно ограничив, щ0 положенє мужиків облегчив і що
один лиш той уряд боронить йiх тепер від дальшоі

напасти і збільшеня тягарів. Ба — як сам Богдан
ський признає — мужик сподiвав ся навіть, що скорше
чи пізнійше уряд зовсім знесе також саму панщину,

і то на кождий спосіб за менчу ціну і з менчими
з боку мужика офірами, ніж йiх вимагала революційна

пропаганда.

Уряд не жадав від мужиків ані революціі і про
ливу крови на відбудованє якоі небудь держави, ані

не жадав, щоби вони на річ Австрii зрiкали ся своєі
народньоі окремішности і поробили ся Німцями або
Поляками, а хоть не боронив єi против полонізатор

ських змагань, то все ж таки по крайній мірі не

заперечував єi виразно і рішучо. Жадав він від му
жиків лиш безусловноi вірности і покори, а се, хоть
мало своі дуже шкідливі сторони, було для него, в єго

тодішнім підневольнім положеню, безконечно менчою

жертвою, ніж піднесенє отвертоі революціі для справи,

котра вже тепер, коли ще дбати мусіла о ласку мужи
цьку, зовсім недвозначно проявляла своі забірчиві ін
стінкти, або ніж будованє держави для чужого наро
да, котрий вже тепер отверто лагодив єму в тій дер
жаві національну смерть, а економічну неволю доперва

обіцював знести. А зрештою, коли би руський мужик
годен і хотів був тоді робити революцію, то очевидно
був бу робив єi для себе і будував державу с вою,

а не чужу, тай то ще таку чужу, котру всею душею

і всім серцем ненавидів.
Треба ще звернути увагу на третю суперечність,

котра містила ся в демократичній програмі проголо
шeній мужикам в Інструкціі. Маємо тут на гадці різке

6
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виступленє против духовенства. Очевидна річ, що де
мократична пропаганда виступаючи против кривд, яких

робучий нарід дізнавав від верховодячих верстов, му
сіла доторкнути ся також положеня,яке займало духо
венство в народі і піддати єго серіозній критиці. Але
в такім разі треба було бути консеквентним і критику

ту звернути против духовенства цілого, всіх вір і кон
фессій, отже і против польського. Тимчасом офіціальні

маніфести Товариства Демократичного польського у
Франціі лишили сю справу зовсім на боці, а з крає
вих конспіраторських маніфестацій в Галичині лиш про
паганда між мужиками р у с ь к и ми доторкнула ся се

справи і то в незвичайно різкий спосіб, як се видно
з Інструкціі. Ясно отже, що критика звернена була

лиш против духовенства р у сь к о г o, щo мусіла вона
отже мати своі особливі причини, бо против польського

попівства пропаганда не тільки не зверталась, але

мала в нім найбільшу може поміч.

І справді, — критика ся не була властиво кри
тикою, але лиш політичною карою за те, що між русь
ким духовенством, котре ще до недавна брало дуже

живу участь в польских конспіраціях, зайшла під впли
вом Маркіянового кружка і перших початків народ
нього руського відродженя велика переміна, почала

будити ся національна руська свідомість, а через те

воно відвернуло ся від конспіраторських змагань поль
ськоі демократіі. Сих причин критик и догадував ся вже

тодішній уряд (Sа 1а, 71), а догадку сю потвердив
Богданський в своім Памятнику (І
,

218), кажучи, що

саме тоді (1836—1838) розпочалась була між духовен

ством руським н
а

ширшу скалю „агітація московська";

з тоі отже причини научала Інструкція мужиків русь
ких, щоби н

е

вірили науці свого попа, котрий йіх
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намовляє до ненависти против Поляків і против усіх
без ріжниці панів.

Ціли своєі Інструкція не осягнула, лише в духо
венстві руськім придбала собі нового ворога. Та за
те показала, що пропаганда польська з легким серцем

допускала ся неконсеквенцій і суперечностів зі своі
ми основними прінціпами, коли думала, що ті прін
ціпи стоять на перешкоді єі остаточній ціли. Але чи ж

можна було після сего бути певним, що ті прінціпи

задержить польська демократія також тоді, коли єі

остаточна ціль — відбудоване Польщі — буде осяг
нена, і що ся, така на перший погляд непримирила де
мократія, не відложить тих прінціпів в кут, коли вони

будуть йій уже непотрібні, і приміром що до фунда
МeНТаЛЬН01 СВ061 Те8И — ВНеСеНЯ ПаНЩИНИ — Не ОКаЖе

ся уступчивою супроти шляхти?

Бо вже навіть тепер в сій справі оказувалось кон
секвентним одно лиш Товариство Демократичне поль

ське у Франціі. Галицько-ж польська конспірація, осо
бливо в руській половині Галичини, навіть в справі

знесеня панщини оказувалась доволі хиткою і бала
мутною. Переполошена рішучою опозіцією шляхти,

котра тут, в руській Галичині, на „завойованім" тер
рені, була майже єдиною і міродайною представитель
кою польськоі справи, вона передовсім відрікалась,

хоть може не зовсім щиро, всякоі спілки з Това
риством Демократичним у Франції, заявляючи, що не

годить ся на знесенє станів суспільних і змішанє йіх
з масою народньою, але противно, в зреформованій

шляхті видить велику запоруку будущини польського
народа, що отже знесенє шляхотського стану уважає

шкідливим і більше прихилює ся до поглядів Ziedno
сzenia (В o g danski, Рamietnik І, 31—38).
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Але і в справі знесеня панщини стала вона с ча
сом дуже уступчивою. Вона, як вже попередно було
сказано, хотіла передовсім переродити шляхту, переко
нати єi o конечности знесеня панщини як для неі самоі

так і для польськоі справи. Так зреформована шляхта
мала освободити мужика і наділити єго власністю грун
товою з власноі доброі волі і ініціатіви, щоби єi або
уряд або рух революційний в тім з єі шкодою не

випередив і щоби вона могла сама взяти на себе пере
веденє і кермованє справою відбудованя Польщі при
помочи мужицтва, котрого природним провідником вона

і дальше мала би бути. Мужиків же хотіла конспірація
насамперед просвічувати в спосіб для них приступний

а усуваючий всяку недовірчивість і зависть до шляхти,

годувати йіх проповідями о достоінстві чоловіка і єго
важности в народі, — хотіла йix переконувати, що
знесенє панщини самі пани для них лагодять, і навча
ти йix, що до того освободженя можуть дійти лише

в згоді з панами і в щирім поступуваню з ними рука
в руку ві всіх справах; і що лиш поступ в просвіті
та привичка до тверезости і праці може йіх оборо
нити від роспусти і нужди по наділеню волі (В о
g d а й ski, I, 92, 93).
Коли зважимо, що переродженє шляхти з дотепе

рішньоі у зреформовану потребувало дуже довгих літ,

а ще більше часу забрати мусіла просвіта мужика і
усуненє єго недовірчивости до шляхти, то справа зне
сеня панщини після програми уміркованих польських

конспіраторів на Руси може би ще й нині не була до
вершеним ділом...

Таке відложенє знесеня панщини аж до далекоі,

близше навіть не відомоі будущини може би загалом

цілу революційну пропаганду не дуже було непокоіло.
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Але діло в тім, що знесенє панщини було тісно

звязане зі справою відбудованя Шольщі, і після того,
чи само те відбудованє відкладалось пропагандою до

дальшого або близшого часу, також і знесенє панщини
або випливало на верх або відсувалось назад. Тим ча
сом що до самого відбудованя гадки між пропагандою

революційною були дуже поділені, і що до сеi справи
вела ся посеред неі завзята боротьба, котра й була

причиною тих безнастанних кріз, через котрі переходили

тайні революційні товариства польські в Галичині від

заведеня карбонарських льож в Галичині (1831—1833)

аж до „Sprzysiezenia demokratów polskich (1838—40).
Коли конспірація в руській Галичині, сконцентрована

у Львові, не тільки не лагодила ся до скорого повста
ня, котре після невдачі Залівського здавалось йiй немо
жливим, але відбудованя ІІольщi сподівала ся доперва
по переродженю мужицтва, а все те можливим було д0
перва в дуже далекій будущині, то значна часть кон
спіраторів в руській, а особливо в західній, польській

части Галичини уважала те відбудоване можливим в ко
роткім часі і всю діяльність пропаганди намагала ся
звернути до як найскоршого прилагодженя повстаня,

громадженя оружя, вербованя війська, і, само собою ро
зуміє ся, до як найскоршого знесеня панщини.

Тим то не лише загнiздила ся посеред революціо

нерів безнастанна колотнеча і внутрішній розклад, але
й сама агітація за знесенєм панщини дістала ся ви
ключно в руки горячійших елементів як в руській так

і в польській половині Галичини. В руській Галичині
перейшла ся агітація в руки пропагандістів-провінціа
лів, котрі ділали зовсім на власну руку не огляда
ючись ані крихітки на погляди революційних властей

ві Львові. Через те сільські пропагандісти не лиш ві
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добрали уміркованим можність впливу на мужика в тих

тісних границях, в яких сі послідні хотіли тримати

пропаганду мужицьку, так що переведені в сорокових

роках слідства карні найменчого сліду йіх агітаціі
між мужиками не виказали (Sal а, 91), але й борозди
ли йім богато в йіх агітаціі серед шляхти, котра між

революціонерами не робила ніякоі ріжниці, в різкій ан
тішляхотській агітаціі виділа ворожу руку львівських

революційних властей, і через те навіть і чути нічого
не хотіла о конечности реформ, хоч би й повільних;

а уміркованих так само як і горячих сільських про
пагандістів уважала за свойіх ворогів, чигаючих на єі

маєтки (В o g d а й ski, І, 93).
В західній же Галичині навіть організація тайних

товариств революційних дістала ся в руки горячійших

елементів. Коли по горячих сварках і дебатах не мож
було умірковане крило революціонерів, репрезентоване

через львівське тайне „Stowarzyszenie ludu polskiego"

і єго голову Фр. Смольку, погодити на спільну програ
му поступуваня з елементами горячими, репрезентова

ними головно через Станіслава Маліновського і єго
прихильників, товариство се вислало Маліновського,

щоби єго зі Львова позбути ся, ще 1837 року в західну
Галичину в ціли зорганізованя тамошніх революційних

сил. Але Маліновський забрав ся до сеi організаціі

зовсім на свою руку, Він постановив засновати в за
хiднiй Галичині зовсім нове, від львівського „Stowarzy

szenia ludu polskiego" окреме товариство, котре своім
складом, статутами і діланєм мало довести як найскор
ше до повстаня, коли мож, то вже в 1838 році.

При помочи емісарія Лєона Залєского удало ся єму вже

10. iюня 1837 року зібрати значне число емігрантів і
інших палких молодих людей, між ними Стефана Мул
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ковського, Фортуната Стадницького, Яцка Гудрайчика,

Станіслава Мариновського в Павликовицях, бохеньсько

го округа і урадити з ними заснованє такого нового
товариства, котре складаючи ся з як найбільшого чи
сла членів, заняло би ся безпроволочним організованєм

повстаня и прилагодило би весь до такого повстаня

потрібний матеріал. Шляхту мало товариство втягнути

до повстаня відкликом до єi патріотичного обовязку,

а маси народні обіцянкою соціальноі революціі а пе
редовсім знесеня панщини. А коли би ані одно ані
друге не вистарчило, то присилувати належало всіх

до участи в повстаню терроризмом, а мужиків крім то
го обіцянкою загорненя тих панських грунтів, котрих

властителі оказались би непослушними. Редакцію ста
тутів, кодексу карного (!

) і маніфесту взяв н
а

себе

Маліновський і вже 3. сент. 1837 принято статут і ко
декс н

а

зборах в Домбрівці коло Щенановиць, а неза
бавки після того в Пєржховці маніфест нового това
риства, котре мало називати ся „Рowszechna konfede
racya narodu polskiego” (S а 1 а

,

82, 83).

Але заким ще Маліновський годен був скінчити
статут і кодекс карний, — оповідає Богданський —

т
о

вже нетерпливі члени уважали ся управненими і обо
вязаними д

о

діланя п
о

мисли і в дусі устноі умови

в Павликовицях, Кинули ся отже насамперед — чого
львівське „Stowarzyszenie ludu polskiego" найбільше
бояло ся, —між мужиків, щоби йiх позискати для свові

справи. А коли львівське Stowarzyszenie хотіло му
жиків передовсім просвічуватн і прилагоджувати звільна

д
о

супокійного принятя суспільноі реформи і на тій
дорозі розвивати йіх національне почутє, то мазурські

Конфедерати таку пропаганду рішучо відкидали, бо вона

н
е

вела д
о

безпосереднього шовстани. Натомісць заба
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жали безпроволочного побратаня пана з хлопом обіцю
ючи єму увільненє від панщини і зрівнане з панами і
то зараз в хвилі спільного повстаня. А щоби ще
скорше прихилити до себе мужиків, почали належні до

Конфедараціі шляхтичі і шляхтянки йiздити драбиня
стими возами замісць повозками і каретами, запрошу
вати мужиків до двора в гостину і садити йix на крі
слах і канапах, — почали ходити в гостину до му
жицьких курних хат, частувати мужиків горівкою і ін
шими напитками, давати спільні сніданя і обіди, запо
моги і т. д. Тимчасом мужики, не звиклі до такого
обходженя панів з ними і не розуміючи причин такоі
наглoі переміни, стали підозрівати в тім щось недо
брого і догадувати ся якихось тайних а для них шкі
дливих заходів панських.

Виразнійші ціхи підготовленя повстаня носили
на собі агітаціі поодиноких членів нового товари
ства. Так Феліціян Болехівський, посесор Рудок в
окрузі бохенськім представляв тамошнім мужикам, що

в силуваню до панщини лежить для них велика не
справедливість і понижене; що пани хочуть знести пан
щину, але німецький уряд на те не позволяє; щоби

отже увільнити ся від панщини, повинні мужики ітй
рука в руку с панами против німецькому урядови...
А ще 1836 р. сей самий Болехівський говорив двом
мужикам. Юркови і Павлови Кукови, яка то сумна
річ, що вони мусять як худобина працювати в ярмі,

що один має пів світа, а другий не має нічого ; але
вже стоіть 20.000 Поляків в поготовю, щоби край
освободити, а тоді ніхто не буде робити панщини,

але кождий буде лиш сам на себе працювати.

В Тшенсівці, тарнівського округа, був у діди
ча Йосифа IIясецкого вівчар, котрий тамошнім мужи
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кам росповідав нечувані до тепер річи про Польщу,

про народність, про Німців, про австрійський уряд;

а оповіданя сі перелітали від села до села як новина,

ледви на віру заслугуюча. Вівчарем сим був Стані
слав Мариновський, укінчений правник віденьського
універсітету, котрий перенявши ся ідеями Конфедераціі

наймив ся за вівчаря, щоби яко мужик-наймит зійти

ся як найтіснійше з мужиками і тим способом скорше
позискати йix для справи повстаня. Разом с перебраним

також по мужицьки другим Конфедератом, Йосифом Лу
саковським, ходив він також по дальших селах, і на
весілях, відпустах та інших сільських празниках впли
вав з ним на мужиків в дусі Конфедераціі.

В сандецьких горах агітував сильно Леон Зале
ский, а прийшов єму до помочи Ян Махович, молодий
чоловік, котрий покинув філософічні студіі у Львові,

щоби вернути ся в рідні своі сторони і агітувати між
мужиками для справи повстаня. Знав він тамошній на
рід дуже добре, бо сам був родовитим мужиком і може
бути, що для того єму пропаганда ще найліпше уда
вала ся, хоть і єго заходи, по крайній мірі тоді, не

принесли такого пожитку, якого Конфедерати собі ба
жали. Після донесеня Валєнтина Войціка з Баранова

і двох інших мужиків Махович взивав мужиків, щоби
узброіли ся в коси і піки і разом з панами вигнали
Німців з краю. В осени 1837 року питав ся мужиків
зібраних на панщину, чи справедливо би було, як би
батько, мавши сімох синів, передав своє добро лишень

одному. Але на те один з мужиків відповів єму, що

певне було би се справедливо, коби лиш той один по
трафив добре ґавдувати.

В Щепановицях, бохенського округа, находило
ся в роках 1836 і 1837 кількох емігрантів, котрі
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прийшли сюди з Кракова. Емігранти сі
,
а також Але

ксандер і Юліян Хшонстовські , сини властительки
Марціанни Хпонстовськоi, і вона сама с шістьома
доньками взивали мужиків при кождій спосібности

отверто, щоби прилучили ся д
о повстаня, котре неза

бавки наступить і увільнити має край від німецького
ярма і від податків, відбудувати має Польщу, а опісля
завести свободу і рівність між усіми людьми. А хоть
мужик Мацєй Стрихала, 66-літній старець, сказав

рішучо свойій пані при одній такій спосібности пе
ред кількома інчими мужиками, що єi словам н

е ві
рить, але вірно і кріпко вірить в Бога і цісаря, то

помимо того агітація н
е устала, але перейшла навіть

в формальну демонстрацію.

В днях 3. і 10. сент. 1837 справила пані Хшон
стовска своім мужикам в Щепановицях і в сусідпій
Домбрівці обжинки, н

а

котрі зйіхала ся сусідня шля
хта і важнійші члени Конфедераціі: Маліновський,

Мариновський, Стадницький, Мулковський, Залєский

і Ян Щепановський. Зібраним громадно н
а

забаву му
жикам стали вони заповідати красшу будущину, волю,

рівність, знесенє панщини і власність йіх грунтів,
лиш аби держали ся своіх панів і помогли йім ви
гнати Німців з краю. Щоби н

е

було жадноі ріжниці

між двором а мужиками, поперебирали ся сини і доньки
дідички п

о мужицьки, щоби спільно з народом заба
вляти ся в цілковитій рівности. На подвірю Щепа
новицького двора ішла через цілу ніч весела забава

при спільній вечери, напоях і жартах а музика загрі
вала д
о танцю, котрий розпочала сама пані з найстар

шим господарем з громади і танцювали всі в су
мішку: парубки з паннами шляхтянками, а молоді

паничі з дівками. Пісні против Німців, про Польщу,
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про волю, до чарки, про щасливо закінчені жнива

додавали ще більшоі охоти. Шапок не вільно було
здіймати, бо всі були собі рівні; потому пани мішали
шапки з мужиками, скидали свою панську одіж і вби
рали ся в мужицьку. Не бракувало і напитків; а ко
ли парубки собі підохотили, сказав один урльошник:
коли дівки те що панни, а панни те що дівки, то мож

паннів так само зачіпати як дівок; а притиснувши до

себе панночку, с котрою саме тоді танцював, поці
лював єі сердечно серед танцю. Се би нічого. Але

показало ся зараз, що те братанє з мужиками було

зовсім поверховне і нещире і при найменчім з боку
мужика практичнім переведеню так урочисто прого
лошеноі рівности і братерства вилазив на верх пан
в цілій свойій суспільній ексклюзівности і нетикально
сти. Бо панночка, хоть перебрана по мужицьки і ніби
вже лиш дівка, на такий жарт парубоцький голосно
закричала, а єi брат панич, хоть також перебраний

по мужицьки і ніби вже те саме що простий шарубок,
прискочив до „рівного" єму брата і ударив єго в ли
ще. Тоді урльопник закричав: „Таке то ваше братер
ство ! Пождіть же, донесу я, що ви нас намовляєте до

зради против цісаря !“ Факт се дрібний, але вельми

характеристичний.

Обжинки сі стали голосні на всю околицю ; опо
віданя про них пролітали від села до села; одні з них

сміяли ся, другі переполошили ся, а ще інші сподівали

ся від них якоісь ліпшоі будущини (!). А найважнійшим
йіх результатом було, що уряд звернув тепер пильну

увагу на пропаганду між мужиками і на зближуванє
шляхти до мужиків і приняв строгі міри против кон
спіраторів. Бо урльошник справді додержав свого сло
ва і о всім доніс тарнівському старості Брейнльови;
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швидко почались переслідуваня родини Хшонстов
ських і арештованя, котрі в короткім часі приняли
величезні розміри.

Мужики польські загалом держались в цілій
сій шумній пропаганді орігінальноі тактики. Вони —
як самі опісля оповідали — хитали ся між урядом,

нотрий йіх боронив від самоволі панськoі, а блиску
чими обіцянками панів, котрим прислухувались охотно,

хоть все таки недовірчиво. Хотіли удержати ся в рів
новазі і не стратити користей ані з одного ані з дру
гого боку ; хотіли, щоби і пани і власти урядові
знали, як на них впливають противні сторони і обом
сторонам показати свою важність. Оповідали отже па
нам, що йім говорили цісарські урядники, як йім ра
дили поступати з пропагандістами і з цілим революцій
ним рухом; а з другого боку відкривали своі відносини

з революціонерами окружним урядникам, котрі йіх
цікаво о все роспитували, оповідали йім, як йім пани

говорять о будущім знесеню панщини, о перемінах, ко
трі мають в краю наступити, 0 будущій рівности шля
хти з мужиками, 0 йix пoльській народности, о світлій

минувшині Польщі, до котроі і вони належать і т. д.,
а при тім очевидно подавали і назви конспіраторів.
С тих оповідань попав уряд на докладний слід цілоі
Конфедераціі і розбив єi цiлковито приарештувавши
майже всіх єi членів. А позаяк богато членів Конфе
дераціі належало рівночасно також до інших револю
ційних товариств, спеціально до львівських, то мало

по-малу дібрав ся уряд і до львівських конспірацій
і приарештував в протягу 2—3 літ усіх головних
предводителів цілоі революційноі пропаганди і велике
число єi поменчих членів, так що с кінцем 1840 р.
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знищив революційну пропаганду цілковит0, а тим са
мим знищив також пропаганду за знесенєм панщини

(В o g d а й s k і І, 214—210 ; S а 1а, 68, 69, 82—84).
Вязниці кримінальні, а потому кріпости в Куфштейні і
Шпільберґу заповнили ся політичними арештантами і аж
до 1843 р. було в Галичині тихо.

Але помимо того справа знесеня панщини не за
тихла. Закінчилась лиш перша єі фаза. Пропаганда між

мужиками і загалом доктріна демократичноi партіі
польськоі містила в собі , як ми бачили, стілько не
консеквенцій і суперечностів, що і без урядoвoі на
гінки мусіла би була скінчити ся невдачею, бо не го
дна була потягнути за собою мужика ані польського

ані тим менче руського. Хіба що би хто яко результат
єi хотів уважати збільшене значно як раз в тих часах

число процесів преграваційних між мужиками а панами

(Sа 1а, 66). Але зовсім без значiня вона все ж таки
не була, бо помимо всего вона перша ясно і рішучо
поставила на порядок дневний справу знесеня пан
щини.

Для мужика ся справа не була, правда, великою

новиною. Він так тяжко стогнав у тім ярмі, що вже
від давна виглядав освободженя від него і можливо
сти хоть якого-такого людського житя. Але сам по

собі він був немічний і не мав на стільки сили, щоби
з власноі ініціатіви видвигнути на перед і перевести
справу свого освободженя. Єго бажанє волі проявля
лось поки що лиш у глухій і німій ненависти до того
накинутого на него ярма і до тоі суспільноі верстви,
котра єго в тім ярмі тримала. Все ж таки і він цікаво
хоть недовірчиво прислухував ся до тих чужих для

него голосів, котрі почали голосити конечність єго
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освободженя. Ціни, котроі за те освободженє жадали

він заплатити не хотів і не міг; але кінець-кінців рад»
був, що справа єго, хоть в несімпатичній для него

формі, починала випливати на верх, і тим дасть ся
пояснити наведена у Салі звістка, що руський мужик

до голосу таких агітаторів як Цєнглевич і Кульчин
ський не відносив ся ворожо, о скілько той голос

проповідував свободу від панщини, а не зачіпав на
ціональних або політичних справ; а польський мужик

розказуючи урядникам про пропаганду революційну о

знесеню панщини давав урядови пізнати, що та сто
рона пропагашди єму сімпатична і що той, хто на єго

поміч хоче числити, мусить в тій справі щось рішучого

зробити. Тай уряд сам мусів серіозно над нею за
становити ся, бо держав ся в Галичині лиш о стілько,

о скілько мужик єго піддержував, не міг отже ніяким

способом допустити, щоб єго хто в сій справі випе
редив.

Але передовсім для шляхти справа панщини ста
ла справою пекучою. Через свою різку оппозицію про
тив демократичноi пропаганди вона, правда, причинила

ся в значній мірі до невдачі демократіі польськoі,

але за те з другого боку пропаганда та підкосила єі

моральний авторітет а навіть в великій частині поль

ськоі суспільности підірвала віру в правдивість єі

патріотизму. Щоби хоть яко тако уратувати свою честь

і своє дотеперішнє становиско неоспоримого керманича
польського національного житя, вона мусіла старати ся

о винайденє якогось виходу з прикрого положеня і до
казати польській суспільности, що і вона не є непри
ступна для ідеі гуманного поступу, не зaкaменіла

в своіх кастових інтересах.
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Вона справді підняла ся до переведеня сего до
казу серед мертв0і тишини, яка запанувала після пер
шого погрому революційноі пропаганди, а дотичні єі

змаганя становлять другу фазу в icтоpii знесеня пан
щини в Галичині.



*

III.

Задача, котру історичні обставини таким способом

накинули шляхті, була загалом взявши дуже тяжка, а

для неі тим тяжша, бо вимагала не лиш великоі енер
гіі, знаня діла і зрозуміня духа часу, але і великоі
саможертви. Не мож сказати, щоби шляхта не була
енергічною, — противно, ще за часів Йосифа II

,
а тим

більше п
о

єго смерти вона розвинула була кипучу,

горячкову діяльність іменно в справах економічних,

дотикаючих єi вiдносин д
о

мужиків. Що ж з того, ко

л
и

ся діяльність, я
к і всі єi сiмпатіі і стремліня звер

нені були в сторону я
к

раз діаметрально противну

тим стремлiням новійших часів, котрі намагали д
о осво

бодженя мужицтва з під економічного і суспільного під
неволеня. Характеристичною ціхою сеi дiяльности, ко
тра становить єi прiнцiпіальну ріжницю від економічноі

діяльности народів цівілізованих, було стремлiнє н
е на

перед, д
о

освободженя мужиків, д
о

наділеня йix еконо
мічними і суспільними правами, але назад, до можливо
найбільшого йіх підневоленя. Головним єi змаганєм бу

л
о

вершути ся д
о

тих порядків, які панували за благо
словенних для неі часів колишньоі Польщі, і переважно

з тоі суперечности, яка заходила між єi cтpeмлiнями
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а реформаторськими змаганями кіпця ХVIII. віку, вий
шла та культурна неподвижність Галичини в першій

половині ХІХ. віку, котра так різко відріжняє Галичину
від сусідніх краів, а тим більше від західньоі Европи.

„Слова: sta sol ne moveare — каже автор брошури
„Listy galicyjskie, SupraS1, 1843“ — стали ся,
здаєть ся, програмою Галичини від часу єі окупаціі;

то ж осталась вона вірною цій новій (?) девізі з ці
лою резiгнацією і послухом підневольного чоловіка!
Не для Галичини зробила цівілізація від 70 літ такі

великі поступи, не для неі появили ся чудові винай
деня в науках природничих ; не для неі всюди інде

зревідовано і упорядковано права, заведено в них гар
монію і приладжено до нинішніх вимогів освіти і часу;
не для неі промисл і торговля стали де інде, мож ска
зати, условинами житя найсильнійших держав; не для

неі в кінці усміхаюча ся з кождим роком живійше на
дія всіляких реформ будить загальні змаганя людсько

го знаня і заохочує до зелiзнoі витревалости ! На всі
ті чудові прояви дивити ся мусить Галичина закаме
нілими, бездушними очима ! Перемінила ся вона поде

куди в европейський Китай, котрого державною зада
чею від кількох тисяч років є і була цілковита непо
движність в справах політичних, моральних і матеріаль
них." (Цітовано в брошурці „Оbecny stan Galicyi.

1843" стор. 8—9.)
Але несправедливо було би всю вину за такий

стан Галичини складати на уряд австрійський, як сего

хоче автор брошури. Особливо за те, що не для Га
личини „всюди інде зревідовано, і упорядковано права,
заведено в них гармонію і приладжено до нинішніх
вимогів освіти і часу“, не мож винуватити уряд, котрий
спеціально за часів Йосифа був власне представителем

7



98

вимогів освіти і часу і старав ся зревідувати і упоряд
кувати права, коли противно шляхта була завзятим

ворогом урядових реформаторських змагань. Тай не
справедливо автор називає девізу „sta sol ne move
are" для Галичини новою, бо вона єi знала ще за ча
сів колишньоі Польщі, і як раз реакційні стремліня
шляхти причинили ся в значній мірі до того, що вона

по короткім ослабленю підчас оживляючого панованя

Йосифа II
.

вернула ся д
о

Галичини в повній сво
йiй силі.

Б
о

навіть зелівна енергія Йосифа II
.

н
е

тодна

була викресати з Галичини животворящого вогню, ко
трий б

и

завмерле житє єi огрів і впровадив в три в

к и й рух; т
а
й т
у

іскорку житя, котра п
о

нім була

лишила ся, пануюча верства старала ся всіми силами

придушити і справді придушила, так що в порівнаню

з шляхтою навіть реакційний уряд австрійський пер
шоі половини ХІХ. віку видає ся поступовим, б

о хоть

своіми декретами придворними ставав часом в обо
роні підневолених мас народніх. Як мурашки, коли йім
хто розрушить йіх муравлисько, так пануюча верства

заметушила ся була п
о

Йосифових реформах, щоби,

скільки мож, вернути назад status guo ante і змаганя

в
і
в тім відношеню становлять іменно весь зміст єi еко

номічноi дiяльности.

За часів колишньоі Польщі дідич був самодер

жавним властителем всеі землі в селі і самодержавним
паном свойіх мужиків. Уся земля була панська, — н

е

лиш та, котру дідич мав в своім безпосереднім
ужитку, але й та, котра була в руках мужиків. Ніхто

н
е

смів мішати ся в єго відносини д
о мужиків; ніхто

не смів ограничувати єго майже безграничноi власти

над ними і над йіх землею; державноi власти і кон
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тролі над єго поступуванєм не було. Він робив, що
хотів; міг, коли єму сподобало ся, відібрати мужикови

землю і прилучити до двірськoі, а єго прогнати; міг,
коли схотів, загосподарований мужицький грунт промі

няти на який небудь двірський неужиток, і на тім неу
житку посадити мужика; міг мужицький грунт поділити

між кількох мужиків.

Реформи Йосифові у всіх сих відносинах нало

жили на дідичів великі ограниченя. Із самодержавного
сільського царька вони зробили звичайного австрійсь

кого підданого, підлеглого ц. к. окружному старості

і єго ляндсдраґонам, а натомісць піднесли правне і
економічне положенє мужика. Перевели вони передовсім

різкий поділ землі на домінікальну (панську) і русті
кальну (мужицьку), постановляючи, що ґрунти, котрі

в дни 1. ноября 1786 находили ся в посіданю мужиків,

мають на завсігди остати ся мужицькими (декрет придв.

канц. з 2. апр. 1787 і 8. 11 патенту з 10. февр. 1789)
і що дідичеви не вільно тих грунтів мужикови відби
рати або йіх без дозволу мужика і без відомости

окружного староства на інчі міняти. Те саме постано

вляв S. 6. патенту з 26. мая 1789, заказуючи дідичам

забирати рустікальні грунти на свій ужиток, і прика
зуючи, що грунти ті завсігди мусять находити ся в по
сіданю мужиків, до котрих дотаціі вони належать.

Отже по смерти Йосифа, коли енергія централь

ного уряду в обороні мужицтва значно ослабла, вся

діяльність галицькоі шляхти обернула ся на те, щоби

ті постанови помершого реформатора знівечити. Зараз

за часів Леопольда і в перших роках панованя Франца
І. почала шляхта загортати силоміць хлопські грунти
і допускати ся на мужиках всіляких безправств, так що
декрет придворний з 28. юня 1798 ч. 2132, поклика
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ний в губерніальнім розпорядженю з 20. юля 1798

ч. 20541 мусів пригадувати припис забороняючий

втягати мужицькі грунти обложені рустікальним подат
ком в посілість домінікальну. Припис сей пригадував

тодішній центральний уряд не з якоісь особливоі

прихильности для мужиків, але для того, що від втягне

ного в домінікальну посілість мужицького грунту тра
тив рустікальний податок.

Але таке пригадуванє не помагало нічого; уряд

занятий був війною з Францією, а шляхта не бояла ся

папіряних громів, не попертих фізичною силою, і роби
ла далі своє, збільшаючи без перестанку своі доміні
кальні посілости відібраними від мужиків грунтами.

Три рази ще уряд пригадував ся шляхті в ріжних ча
сах з дотичними своіми постановами, а іменно : декре
тами, придворними з 16, нояб. 1804 ч. 16231, з 18. окт.

1811 ч. 14969 і декретом губерніальним з 25. сент.
1827, ч. 64744, приказуючи окружним староствам б0
ронити стан мужицького посіданя против безправних

претенсій дідичів і дбати про те, щоби опорожнені
з якоі небудь причини мужицькі грунти надавано лиш
мужикам, бо на грунтах тих лежить не тілько обовязок

у плати податків, але також обовязок військовоi служби;

але ті часті пригадуваня свідчать лиш o бeзcильности
тодішнього уряду супротив шляхти і о успішній бо
ротьбі шляхти з урядом, з єго декретами і з мужи
ками. Очевидно, в сій важній справі шляхта потрафила
поставити на своім. -

Не інакше діяло ся з заказом заміни мужицьких
грунтів за панські і з заказом діленя мужицьких
грунтів.
4 Декрет придворний з 2. апр. 1787 постановив

був, що дідичам не вільно міняти своіх грунтів на
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мужицькі, а то під карою подвійноі вартости, хіба по

переведенім попередно через окружне староство дохо
дженю і по сконстатованю, що мужик, котрого грунт
мав ітй до заміни, на ню по своій добрій волі зго
див ся. Але видко, що декрет сей не богато помагав, бо

дальший декрет придворний з 1. aвг. 1805 ч. 15194

(губ. розп. з 22. нояб. 1805 ч. 48023) на-ново заказує

заміну домінікальних грунтів за мужицькі, коли біль
шість громади на те не згодить ся, — і майже слово
до слова те саме пригадує губерніальний декрет з 3.

юля 1825 ч. 37611, з чого видно, що через цілий той

час домініі навіть против волі більшости громадян мі
няли після свого уподобашя шанські грунти за му
жицькі, і міняли очевидно гірші грунти, неужитки за
ліпші, через мужиків загосподаровані.

Заказ діленя мужицьких грунтів повторював уряд

ще за часів Иосифа чотири рази: декретом придворним

з 14. апр. 1785 ч. 739, патентом з 16. юня 1786 8. 41,

патентом о мужицькім праві наслідя з 10. мая 1787

8. 3. і губерніальним розпорядженєм з 3. юля 1788 ч.
14921. Коли вже за 10 літ Йосифового панованя треба

6уло заказ сей кілька раз поновляти, то щож доперва
пiзнiйше, коли шляхта сміливо підняла голову а уряд

став за слабий і за мало енергічний, щоби своім декре
там забезпечити фактичне переведене !

І ось цілий ряд декретів придворних і губер
ніальних свідчить документально о великих побідах не

перебираючих в средствах доміній над урядовими при
казами і мужиками і о тій запопадливости, з якою
шляхта вміла ходити коло оборони своіх економічних

прівілеiв. Губерніальне розпорядженє з 2. ашр. 1802

ч. 10645 констатує, що домініі часто не оглядають ся
на 8. 41 шатенту з 16. юня 1786 заказуючого діленє
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мужицьких грунтів, що поділивши грунт, на котрім си
дів один мужик, між кількох господарів, кажуть кож
дому з них відроблювати таку саму панщину, яка пер
ше належала ся з цілого грунту. Декрет придворний

з 6. дек. 1804 (губ. розш. з 4. янв. 1805 ч. 52771

ex 1804) жалує ся знов, що домініі цілі грунти
мужицькі ділять на пів- і чвертьгрунтові господарства,
ба навіть чверть-грунтові ділять на ще дрібнійші по
сілости і приказує звертати пильну увагу на таке по
ступуване доміній. — Декрети губерніальні з 25. юля
1806 ч. 29147 і з 9. окт. 1812 ч. 35897 пригадують
на ново постанови законні против поділу мужицьких

грунтів і приказують окружним староствам, щоби з біль
шою увагою як до тепер дбали про виконанє при
писів закона, щоби кождий припадок такого противо

законного діланя остро карали і правний стан річи,
який перед поділом істнував, назад привертали. — Те
саме повтаряє декрет придворний з 2. дек. 1813 ч.
17712 (губ. розш. з 24. дек. 1813 ч. 46660), додаючи,

що против такого діленя грунтів тим острійше нале

жить виступати, бо дотація галицьких мужиків в грун
тах є така мала, що цілий мужик (ціле господарство

мужицьке) має найбільше 20 кірців засіву або 13"/з

моргів поля.

Тим більше отже дивувати мусять постанови інчих
декретів, а іменно декрет губерніальннй з 14. нояб. 1806

ч. 46526, письмо окружне з 24. марта 1809 ч. 9552,

IV. і декрет придворний з 20. дек. 1820 ч. 37400
(губ. розп. з 26. янв. 1821 ч. 3552} позволяючі помимо

такоі малоі дотаціі на діленє грунтів, коли грунт

мужицький окаже ся такий великий, що господар

очевидно не годен єго обробити. Бо хоть декрети сі

додавали, що поділ такий відбувати ся має без при
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мусу і не після самоволі доміній, а під загрозою не
важности лиш при іртeрвeнцii окружного староства, то

застереженя сі не варті були навіть того паперу, на
котрім були писані.

Шляхта показала ся тут дужшою як урядові де
крети і застереженя. Збільшаючи з одного боку обшир
своіх посілостей, котрі вже без того були такі ве
ликі, ще навіть нелюдське і безцеремонне визискуванє
даремноі панщинноі праці не вистарчало на йіх нале

жите загосподарованє, безперестанним загортанєм му
жицьких грунтів, а не знаючи інчоi сiстеми господар
cькoi, як лиш оперту на тій панщині, вона всіми си
лами і всілякими штучками перла до того, щоби помимо
патенту з 1786, установившого maximum панщини і
спосіб єi вiдpоблюваня, збільшити число даремних ро
бучих рук без ніяких уступок з свого боку. Вона в тій

ціли вміла знаменито використати невідрадне положенє

мужика посадженого на батьківськім грунті і обовяза
ного сплатити своіх братів і сестер, а немаючого на
сштату потрібнах грошей. Найлекший ратунок для него

в такім разі був : поділити батьківський грунт між

усіх наслідників. Але закон на поділ не позволяв, і
опираючись на тім законі міг на него і дідич не позво
лити, і лиш тоді мяк і годив ся на него, коли всі
інтересовані наслідники обовязували ся відроблювати

від припадаючоі на них пайки таку саму панщину,

яку йix батько відроблював з цілого грунту. Дiдичеви

таке множенє панщини приносило очевидну користь,

бо в кождім селі рік в рік кілька господарств через

наслідство переходили в інчі руки. А що мужик відро
бляючи приміром з чверти грунту таку саму панщину,

яку єго батько з цілого, мусів економічно руйнувати

себе і ніколи не годен був загосподарювати ся по люд
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ськи, про те єму було байдуже. Де ж і такий поділ
грунтів єму не вистарчав, там не було нічого лекшого,

як задобрити окружне староство або окружного комі
саря і під позором, що господарство за велике

і один господар не годен єго обробити, розпаювати
грунт між кількох господарів і таким способом збіль
шити собі число обовязаних до панщини рук. Не дар
мо ж губерніальні і придворні декрети жалують ся,
що окружні староства за мало дбають про строге ви
конанє дотичних постанов закона !

Але діяльність шляхти мала на ціли не лиш

одно розширенє домінікальноі посілости коштом посі
лости мужицькоі і збільшенє укороченоі патентом з р.
1786 панщини. Вона ціле реформаторське законодав

ство Йосифа, цілу сістему і духа тих реформ уважала
безправним ґвалтом над своіми самодержавними прівіле
ями, отже й против цілоi сiстеми звернена була єi pe
акційна діяльність. Кожду постанову законну, котра

в той чи в інчий спосіб старала ся хоть троха улек
шити мужикови єго долю і зменчити тягар, наки
нений на него самоволею панською за колишньоі Поль
щі, уважала шляхта вопіющою кривдою для себе, без
правним нарушенєм єi споконвічних прав; найвиcшим

отже єi ідеалом було приверненє тих вольностів шля
хотських, яких вона перше уживала. Писаного закона

вона не годна була в цілости знівечити, бо законодавча

власть була в руках самодержавноi корони; за те

с тим більшою енергією взялась вона коли вже не до

правного то бодай до фактичного зруйнованя нена
висного йiй законодавства.

Дуже докладний образ сих єi змагань і резуль
татів, яких вона добила ся своєю кипучою і енергіч
ною діяльністю за яких 10—12 літ по смерти Йосифа,
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дає нем наведене вже повисше губерніальне розпо
рядженє з 2 янв. 1802 ч. 10645. Обємисте се роз
порядженє містить в собі цілу коллекцію всіх тих без
правностів і насильств, яких шляхта допускала ся на
безпомічних мужиках, щоби повернути назад часи „з0
лотоі вольности". „Як з одного боку — каже губернія
львівська — боронити належить домініі у всіх йiх iн
вентаріальних і законних правах, так з другого боку
належить боронити бідного і безпомічного мужика від
самоволі, гнету і всіляких кривд; єго скарги і жалоби
мусять бути скоро і докладно розсліджені, і коли вони
справедливі, то мусить він дістати відшкодоване і на
лежну забезпеку на будуще. Мужикам мусить бути

вп0єне переконане, що вони живуть під справедливим

і лагідним урядом і заживають так само як і другі
жителі краю тоі горожанськоі свободи і опіки, котра
йім дає безпечність особи, власности і ужиток добра
придбаного йіх пильністю та заохочує йix до дальшоі
пильности і запопадливости. Тимчасом численні жалоби
і переведені на йix пoдставі доходженя показали, що
декотрі домініі, йіх урядники і державці допускають
ся всіляких здирств, покривджень і гнету під всіля
кими, хитро придуманими і рафінованими притоками ;
що уживають всіляких способів і штучок, щоби мужи
кам перешкодити у внесеню скарг, щоби йіх відстра
шити від доходженя своєi кривди в окружнім старо
стві і в висших урядах, а коли вони помимо того
жадають відшкодованя за понесені кривди, пригрожу

ють йім дальшими здирствами і кривдами; що в кінці
декотрі окружні староства то зволікають з доходженями

на скарги мужиків, то йix лиш сяк-так переводять,

не признають мужикам належного відшкодованя, або
й.
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ударемнюють відшкодованє хитро виманеними або силу
ВaНИМИ За Г0Дами.

І так: 1) „Майже при кождій зміні в особі діди
ча, що в Галичині дуже часто буває, списують ся

нові інвентарі грунтові, при чім дуже часто впису
ють до них нові або підвисшені панщинні повинности.

На підставі таких нових інвентарів уважають себе

опісля дідичі управненими жадати тих пових або під
висшених повинностів. Коли ж мужики починають вно
сити скарги, закриває ся дідич тим, що новосписаний

інвентар був йім прочитаний, що вони єго підписали,

отже потвердили, що в кінці окружне староство єго
корамізувало, отже узнало важним. Тимчасом мужики

покликують ся на старі інвентарі грунтові і на по
переднє довголітнє відроблюванє менчoі панщини —
а індівідуальні підписи на новім інвентарі або запе
речують, або заявляють, що йіх при відчитаню і поя
сненю нового інвентаря несподівано заскочено, що йіх
до підпису присилувано, що вони змісту і наслідків
списаня нового інветаря добре не зрозуміли і не знали,
що з йіх підпису вийде збільшенє панщини". При
гадує отже губерніальне розпоряджене окружним старо
ствам — хоть очевидно надаремне — виразний припис
патенту з 5 янв. 1781, що панщинні повинности

оцінювати належить після старих грунтових інвентарів

і списаних по ним спеціальних фассій, бо чого дідич
не фассіонував, того не має права від мужиків жадати,

— і наказує старостам, щоби при предложеню таких
нових інвентарів доходженя своі не ограничували на
те, чи в них нема скасованих повинностів (так званих

prohibita generalia), але поби переконували ся до
кладно, чи нема в них яких нових, в старих інвентарях
не вписаних або підвисшених повинностів...
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2) Часто заключали домініі з мужиками загоди

або інчі договори на нові, підвисшені або перемінені
повинности, на сплату в грошех, відробок і т. д., при
чім зі скарг і жалоб мужиків показувало ся, що йіх
до таких загод силувано всілякими хитрими штучками,

грізьбами або побоями, що йix що до змісту умови

в блуд впроваджено або вони єi не зрозуміли, що

вони не знали і не розважили добре наслідків за
годи. Пригадує отже губерніальне розпорядженє старо
ствам ціркулярне письмо з 10. сент. 1789 ч. 21363,

після котрого всі умови заключені між домініями і му
жиками найменче на три роки потребують до важности

затвердженя староства і наказує йім при предложеню
таких контрактів добре розслідити не лише, чи за
года наступила за доброю волею і розвагою громади,
але також чи мужики приймаючи на себе нові повин

ности не підкопують своєi екзістенціі, чи зможуть себе

виживити і чи йiх тягарі не збільшили ся по над міру
відповідаючу йіх грунтови і зарібкови.

3) „Довголітній досвід показав — каже далі гу
берніальне розпорядженє — що дідичі тримають му
жиків на панщині по над законно приписані години;

ділять цілі дні панщини на кілька день; перемінюють
по кілька раз на тиждень тяглу панщину на ручну або

на відворот ; накладають на панщині роботу на міру

(т
.

зн. замісць казати цілий день в законно приписаних

годинах орати, жати або снопи возити, кажуть виорати

певне число моргів, важати або звезти певне число

кіп, через що робучий день протягає ся дуже значно);

тяглу панщину, коли єi не потребують, кажуть собі

сплачувати грiшми; жадають подвійного числа ручноі

панщини від тяглого мужика, котрого худоба згибла

через заразу, (через що він, коли був обовязаний
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тяглом відбувати 3 дни панщини, мусів єі руками

відбувати через 6 день); кажуть таким мужикам відра
блати панщину, котрі після патенту від неі вільні; за
повідають панщину за пізно; виганяють цілі родини

тоі самоі днини на панщину; за панщину невідроблену
кажуть собі по над міру оплачувати або по над міру
надроблювати; ділять, переносять або призбирують

винну панщину в спосіб для мужика прикрий і не
дозволений (приміром панщину з зими призбирують

і переносять на слідуючу весну або літо, і кажуть ра
зом призбирану і нову панщину відрабляти); висила
іють в дорогу в невідповідний або законно недозволе

ний час; не платять приписаних патентом належитостей
за т. зв. далекі підводи і післанців; силують мужи
кiв по над законно приписану шанщиву до безплатноі

служби при польованях, до посилок, нічних варт, до

оброблюваня на користь доміній опорожнених мужиць
ких грунтів (пусток), до сушеня мочарів, до городженя

плотів на панських грунтах, до спусканя пашських

ставів; а в кінці силують мужиків до робіт заказаних
{prohibita generalia)".

Звертаючи отже увагу окружних урядів на всі
ті безправности і ґвалти, приказує губерніальне розпо
рядженє держати ся ясних і виразних приписів патенту
з 10. юля 1786 і після сего патенту рішати жалоби і
скарги мужиків. і -

4) Помимо заказу придворного декрету з 16. сент.

1800 ч. 2611, оголошеного губерніальним розпоря
дженєм з 12. янв. 1801 ч. 16797 віднаймали дідичі

панщину, призначену до обробленя власного йіх гос
подарства, інчим дідичам або приватним особам.

5) Патент з. 9. авг. позволяв дідичам тих мужи
ків, котрі обовязані були лиш до одно- або дводневоі
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панщини, потягати до панщини через 3 дни, але лиш

в часах сінокосів і жнив, і лиш за заплатою після
місцевих цін, а не після інвентаріальних, значно низ
ших від місцевих. Тимчасом дідичі, опираючись на по
станові патенту з 1. сент. 1781, після котроі мужик

обовязаний був до безусловного послуху свому панови,

хоть би навіть розказ панський кривдив єго, потягали му
жиків до панщини навіть по над 3 дни, і не лише
в часі сінокосів і жнив, але коли йім схотіло ся, і або.
зовсім нічого йім не платили, або дуже мало; дні не

спожитковані в часі жнив і сінокосів переносили на
інчий час або казали собі за них платити. Наведене

губерніальне розпорядженє пригадує отже окружним ста
роствам припис S 42. патенту з 16. юня 1786, після

котрого дідич не сміє мужика против єго волі силу
вати по над єго панщинні повинности до інчих робіт,

навіть за заплатою, і приказує староствам в разі скарги
строго тримати ся сего припису. Приказ cей однакож

нічого не помагав, бо губерніальні розпорядженя з 25.

янв. 1805 ч. 2608, з 19. апр. 1817 ч. 16933, з 26.

юля 1822 ч. 38981 (декрет придв. з 8. юля 1821),

і декрет придворний з 16. апр. 1835 ч. 8156 мусіли
єго наново пригадувати. -

6) Пригадуючи дальше наведений уже попередно

заказ діленя мужицьких грунтів губерніальне розпоря

дженє наводить, що при доходженях над скаргами му
жиків уряд з невдоволенєм спостеріг, що богато домі
ній усі двірські господарські роботи, спекуляцii і по
треби хотіли би заспокоіти лиш панщиною і силуваною
службою, що бідному мужикови ограничують кожду.

спосібність до зарібку ручною або тяглою роботою, що

єго без перестанку мучать силуваними службами і ро
ботами, перешкаджають єму в обробленю єго власного.
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господарства і через те єго і без того нужденше і без
помічне положенє ще більше погіршують, — що в кінці
уживають всяких можливих штучок, щоби панщину по
більшити. І так:
7) Конфіскують мужицьку худобу обо господар

ські знаряди прихоплені на панських грунтах, пасо
висках і лісах і замісць жадати належного після
закона відшкодованя за мнимy шкоду, накладають на

мужика тілько нових днів панщини, кілько йім схо
ч6 ся.

8) Запомог в збіжу або в інчих предметах, до ко
трих дiдичі після закона (окружного письма з 21. февр.

1788 і 22. юня 1789 і патенту з 19. апр. 1790) обо
вязані, уживають вони до покривдженя мужиків, бо

замісць казати собі звертати йіх грішми або збіжем

побільшують в самовільний і надмірний спосіб шан
щину.

9) Довги за борґовані напитки кажуть в утяжливий
спосіб відробляти панщиною. І тут наведене губерніаль
не розпорядженє приказує держати ся строго окруж
ного письма з 30. авг. 1788, після котрого на
питків на борг давати не вільно, а шинкарів, котрі

мужикам забирають в застав господарські знаряди або

худобу, карати належить подвійною квотою кредитова

ноі суми і зворотом заставу і заказує приневолювати
мужиків до відроблюваня кредитованоі суми панщиною.

„Коли так з одного боку в богато місцевостях

практикують ся численні кривди і утиск мужиків через
силуванє до неналежних данин і робіт, — каже гу
берніальне розпорядженє — то з другого боку не менче
численні бувають скарги мужиків, що дідичі, йіх уряд
ники і державці бють йіх при панщині і при всяких
інчих оказіях. Пригадуючи отже патент з 1. eент. 1781,



111

інструкцію з 12. февр. 1787, патент з 15. нояб. 1787

і окружні письма з 12. юля 1787, з 3. юля 1788 і
з 11. марта 1793 ч. 686і, приказує губерніальне роз
порядженє відповідно до сих постанов кождого дідича

або єго урядника, котрий би без дозволу окружного

староства карав мужика буками, карати карою гроше

вою відповідаючою числу ударів, а в разі тяжшого

покаліченя поступати після 8 119 крімінального кодексу.

Не потреба чей додавати, що як в сій, так і в усіх
інчих обговорених справах се губерiальне розпорядженє

не принесло утисненим мужикам ніякоі справдішньоі
помочи, а доказують се: окружне письмо з 3. окт. 1805

ч. 40954, губерніальне розпоряджене з 5. дек. 1818

ч. 64499, декрет придворноі канцеляріі з 10. дек. 1818

ч. 27791, губерніальний декрет з 10. марта 1821 ч.
12236, декрет придворний з 8. февр. 1828 ч. 2912
і губерніальний декрет з 23. дек. 1841 ч. 82290, ко
трі постанови против тілесних кар наново пригадують
і в-одно домагають ся йіх строгого виконаня.
При тім з губерніального декрету з 23. дек. 1841

довідуємо ся о цікавім факті, що домініі опираючи ся
на неяснім декреті придворнім з 20 нояб. 1781 уважали
себе в праві за заплатою кари 1 гульдена від. валюти

(40 кр. в. к.) від одного бука окладати своіх мужиків
буками, коли і кілько йім хотіло cя І Губерніальний
декрет і покликаний в нім декрет придворний з 11.
нояб. 1841 ч. 33844 з великим невдоволенем констатує

се дике поступуване доміній, але зарадити сему вар
варському звичаєви не були в силі, як загалом ціле

папіряне законодавство австрійське першоі половини

ХІХ. віку було безсильне перед бутною самоволею
доміній, і може хіба лишень послужити яко свідоцтво,
що уряд австрійський хоть на папері старався облек
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шити долю мужиків і відстрашити дідичів стяганєм кар
грошевих від надмірного збиткованя над мужиками, —
і хоть сам був прихильником як найсильнійшоі реакціі
в політичних і економічних справах, то в відношеню

до мужиків був без порівнаня більш гуманни й і чоло
віколюбний як шляхта.

Причина сеi безсильности уряду лежала по части

в суперечности і неясности єго законів. Бо всі наведені

повисше розпорядженя і декрети заказували дідичам
бити мужиків лише при провинах випливаючих з під
данства і панщини. А при тяжких поліційних провинах,

в котрих дідич виступав не яко дідич, але яко перша

судова інстанція, був він зовсім управнений карати

мужиків карами аж до 10 буків без попереднього до
зволу окружного староства. Очевидно, що таке подвійне

становиско дідича давало легку спосібність до надужитя

власти і що він як найобширнійше використував се
своє становиско підкладаючи під понятє тяжкоі полі
ційноі провини такі провини, котрі або зовсім не були

провинами або випливали з підданства і панщини, за
спокоюючи в такий спосіб чутє мести або ненависти

до мужика, котрий смів уважати себе за такого самого

чоловіка як єго пан. Се чутє ненависти доводило іменно

до того, що дідичі, такі скупі і падкі на гроші, не
жалували часто навіть кільканацяти гульденів кари,

коли йім прийшла фантазія висічи свого мужика різками

або випражити єго буками.

Очевидна річ, що надуживаючи в такий спосіб

своєi законноі власти або тиснучи мужика всілякими

способами, з котрих повисше губерніальним декретом

з 3. апр. 1802 ч. 10645 урядово сконстатовані стано

влять лиш малу частину, і маючи повну свідомість
безправности свого поступуваня, домініі старали ся
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всілякими способами недопустити мужика до прислу
гуючого єму після закона права скарги і зажаленя
у висших властей против панськоі сваволі. Тож губер
ніальне розпорядженє з 2. апр. 1802 обговорює в

10—20 уступах всі ті перешкоди, які домініі ставили
мужикам, коли вони хотіли скаржити ся на йіх без
правности.

І тут зрештою саме, оперте на смішній бюро
кратичній формалістиці австрійське законодавство то
дішніх часів в значній мірі улекшувало домініям йіх

змаганя. Як відомо, мужик, котрий уважав себе яким
діланєм домініі покривдженим, обовязаний був після

патенту з 1. сент. 1781 скаржити ся на дідича насам

неред самому таки дідичеви, і доперва коли домінія
на таку єго скаргу перевела розправу і видала рішенє,
з котрого мужик був невдоволений, міг він від него

відкликати ся до окружного староства. Отже наведене

губ. розпорядженє з 2. апр. 1802 констатує на під
ставі численних переведених доходжень, що домініі

зголошуючим ся зі скаргами на них до них же самих

мужикам всякими можливими способами докучали, то

удаючи, що хочуть справу по доброму залагодити, то

відстрашуючи йіх грізьбами а навіть побоями від даль

шого доходженя скарги, то виганяючи йiх по просту

з домініальноі канцеляріі. Коли ж мужик прогнаний або

навіть побитий ішов прямо до окружного уряду зі
скаргою на таке поведене пана, то окружний уряд не

вглядаючи близнше в справу відсилав єго назад до до
мініі !

Ба, окружні уряди ішли в свойій податливости

домініям ще дальше. Істнував строгий закон против

покутних писарів. Отже окружний уряд діставши „су
пліку“ на письмі против дідича, коли з прихильности

8
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для него не хотів доходити справи, не доходив, чи

скарга слушна чи ні, але висліджував передовсім авто
ра супліки і кваліфікуючи єго без близшого розсліду
яко покутного писаря арештував єго і строго карав.
Губ. розпорядженє справедливо каже, що таке посту
пуванє має на ціли заперти мужикови, котрий прецінь

має право дати свою скаргу списати кому хоче, до
рогу до окружного уряду і до висших властей.
Але домініі мали ще радикальнійший спосіб, що

би відстрашити мужиків від скарг. Коли мужики або
громади, уважаючи себе покривдженими через дідича,

сходили ся супокійно на нараду, щоби умовити ся що

до внесеня якоі просьби або жалоби до самоі домініі

або до висших властей, або щоби з ким свідомим спра
ви порадити ся що до провадженя своєi справи, то

домініі уважали такі сходини яко бунт, яко збіговиско

в карній ціли, яко підмову до непослуху і кваліфіку
ючи се яко крімінальну провину та по поверховнім пе
реслуханю в домініі арештували йix або значну часть
цілоі громади і відставляли цілими масами до крімі
налу, де йіх очевидно довше перетримували, хоть зви
чайно зараз но першім переслуханю пускали на волю.

Тож уряд видав в щітованім розпорядженю дуже

строгi приписи і постанови окружним староствам, щоби
мужиків в сім може найважнійшім йіх праві боронили

і не давали йiх хоть в сій чисто формальній справі
покривдити. Центральному урядови очевидно найбільше

ходило о те, щоби не запираючи мужикам уже зовсім

дороги до себе, збудити і утримати в них переконанє,
що він один стереже йіх правди і боронить йіх від
цілковитого запропащеня через панську самовoлю, і
для того і в сій як і в попередніх справах він видавав
ще й пiзнiйше і численні розпорядженя, щоби через
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окружні уряди утримати мужиків в цілости в йіх

праві вношеня скарг до висших властей (губ. роз
порядженє з 10. дек. 1802 ч. 32863, з 23. дек.

1803 ч. 35160, з 20. юля 1804 ч. 17882, з 14, юня

1805 ч. 23721, з 27. сент. 1805 ч. 40249, з 10. авг.

1810 ч. 25839, з 15. апр. 1814 ч. 12307). Але вже

само часте повторюванє сих розпоряджень свідчить ви
разно о тім, що прикази урядові не додержувались

і що і в сій справі дідичі, коли не у всіх, то по край
ній мірі в частих випадках при чим раз більшій по
датливости. окружних урядів уміли поставити на сво
йім і право скарги зробити для мужиків в значній мірі
іллюзоричним *).
А не треба забувати, що наведене губ. розпоря

дженє, котре нам подало такий докладний образ ретро
градноі діяльности галицькоі шляхти, носить дату 1802

року — отже походить ще з часів, коли в австрійській

а особливо в галицькій бюрократіі ще доволі живі бу
ли Йосифові традиціі і прихильність до єго суспільно
політичних поглядів, і коли крім того незавершена війна
з Францією склонному до реакціі центральному урядови

не позволяла широко розправити крила і казала огля
дати ся на задні колеса, — коли отже чи то з суспільно
економічноi сiмпатіі для працюючих і підневолених мас,
чи з політичноi осторожностн оборона мужицьких ін
тересів входила ще яко тако в політичну програму цен
трального уряду. Коли отже тоді, оборона мужика ви
ходила так слабко, що шляхта і за яких 12 літ по

і 1
:3
і 3.1 : 2 і t. “ .

*) Про се все диви ся: І. І. кіunker, D
ie g
e

setzliche Unterthans-Verfassung, in Galizien. Lemberg 1845,

П
.

стор. 85—323, а також Мо ritz D r da c ki R і tter

w o n 0 s tr o w
,

Die Frohnpatente Galiziens. Wien, 1838.
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смерти Иосифа потрафила відзискати в значній мірі на
зад завойований від неі мужицький терен, то що ж го
ворити о тих часах, коли війни покінчили ся і Ві
деньський конгрес запечатавши на довгий час револю
ційний період дав центральному урядови можність

приложити в практиці свою сiстему застою і нено
движности політичноі, а галицькій шляхті дав можність

використати єi для своіх інтересів.

Не з разу очевидшо се стало ся, не з разу ! Се
би було противило ся фундаментальній засаді уряду,

котра не допускала наглих перемін і скоків. Противно,
з початку, зараз по Віденьськім конгресі все ще немов

би йшло по давньому, і навіть немов би здавало ся,
що безнастанне пригадуване урядових приписів і зако
нів таки конець кінцем щось троха помогло. Аж пізній
ше виступив уряд отверто зі своіми реакційними стре
млінями і став йix переводити також і в справах му
жицьких, о скілько се мож було без нарушеня букви

закона. „По заключеню Віденьського мира" — каже
автор рукописноi статті „ О Reformach, jakie w Ga
1ісуі w stosunkach poddahczych przeprowadzone
zostaly" — „немов ліскою чарівничою порушені почали
висувати ся численні процеси, бо треба було по воєн
них невдачах допомогти підданим; вимагала того по
літика, щоби нарід сільський забув пролиту в чужій

справі кров своіх синів; треба було, щоби мужик прий
шов як найскорше до утраченого в далеких підводах
тягла ; треба було допомогти єму до відшкодованя за

оплачувані в минувших роках високі податки і подати
єму можність оплачуваня проєктованого висшого по
датку.

„Безперестанні комісіі, множенє протоколів, затвер
джувап6 за мужиками найнеслушнійшe зaнятих ними
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грунтів (!), накладанє кар в подвійній вартости справ
дішніх або мнимих провин по стороні дідичів і інтабу
ляція тих кар на йix маєтностях були в тих часах на
порядку дневнім діяльноі і завистноі бюрократіі. Там і
сям (!

)

придибані надужитя, яких декотрі дідичі справді

против підданих допускали ся — б
о

д
е право, там і

можливість надужитя — повинні були в самім зароді
бути усунені, д

о

чого приписи e
x officio обовязували

низші власти, але мова тут о масах виточених справ,

в котрих н
е

мож було добачити найменчого над
ужитя (?).

„Не позабуто і о просвіті сільського народа; на
кази закладаня і вивінуваня сільських шкілок п

о

над

сили громад, познайомлюване громад з умілістю натяганя

того або інчого припису, щоби найдивачнійші пре
тенсіі довести д

о

пожаданого кінця, було головним

предметом занятя тодішньоі бюрократіі; доводило се

до признаня особливих заслуг, коли котрий урядник

годен був похвалити ся залагодженєм великого числа

так зв. преграваційних справ н
а

користь мужиків. Та
кож цісарь Франц відвідав 1817 року Галичину, а на
давши шляхті констітуційні ніби свободи тісно при
вязані д

о

власности домінікальноі, забрав с собою ти
сячі скарг майже всіх галицьких мужицьких громад,

підмовлених д
о

того через розісланих п
о

краю в тій

ціли покутних писарів. Агітація в краю вела ся н
а

великі розміри, але н
е

довго тішила ся бюрократія

можністю розділюваня ласк після своєi вподоби.

„Революція в Неаполі надала політиці інчий на
прям; зйiзди монархів вплинули своіми наслідками н
а

тодішнє поступуванє бюрократіі. Слова, котрі цісарь

Франц н
а

конгресі в Любляні сказав д
о

професорів:

„Не потребую вчених але вірних підданих", то знов



„totus mundus stultisat" відбили ся о уха бюро
кратіі; забула вона о сільських школах і навіть ви
нуватила дідича, коли він на серіо (?) забирав ся до

вибудуваня недавно під строгими карами наказаноі

шкілки. Маса обосторонніх зажалень накопичених до

р. 1821 в самім кабінеті цісаря дала товчок до виданя

інструкціі з д. 18. юня 1821 (див. . Клюнкер 8 610

т. ІІ, ст. 221, хибно зацітовано, бо інструкція ся
чи губ. розпорядженє з д. 27. авг. 1821 с. 44450,

Клюнкер 8 628 т. II
,

ст. 256) в котрій цісарь досить

енергічними словами зганив самовладне і нерозважне
поступуванє низших урядів адміністраційних особливо

окружних комісарів, приказуючи йім строго шанувати
власність дідичів.

„Незабавки (1823) перейiздив цісарь Франц дру
гий раз Галичину, щоби зйіхати ся з цісарем Алексан

дром в Чернівцях, а хоть і тепер ще громади вносили

тисячі скарг, то вже цісарь н
е

був глухим н
а

скарги

також дідичів н
а

самовільне поступуванє бюрократіі

в рішеню справ підданських, котре н
е

уставало навіть

п
о

виданю повиспоі інструкціі. Не одна громада обала

мучена декретами низших інстанцій запавшими в приязнім

для неі дусі переходила тепер через тяжкі преби: до
кучливі екзекуціі військові, нелюдські кари тілесні,

коли приходило ся силувати єi д
о

виконуваня повин
ностів двірських після пізнійших, в противнім дусі ви
даних декретів висших інстанцій...

„Дiдичі відновлювали тоді незвичайно богато справ

закінчених вже в найвисших інстанціях і нерідко вихо
дило так, що діставали залагодженє справи зовсім про
тивне попередньому рішеню. Діяло ся се в тих часах,

коли мужики в Шлезіі, підбурені такими жалобами,

тілько силою оружя могли через тодішнього комісаря
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Оломуцького, кн. Льобковіца, бути доведені до послу
ху. В тих рухах хлопських хотіли добачити стова
ришеня на лад карбонарів під назвою „картофлярів".

Не бракувало і в Галичині таких крівавих екзекуцій,
і такий стан річей трiвав аж до придавленя революціі
в Царстві польськім 1831 р. Незабавки вийшов патент

цісаря Франца оголошуючий емігрантам галицьким до
Польщі, котрі пішлй були туди, щоби нести поміч своім
братам, безусловну амнестію, а в надгороду за спокійне

поведенє підчас сусідньоі війни опустив уряд залег
лости податкові, котрих призбирала ся була дуже

значна сума.

„Був то час, коли уряд шляхті галицькій починав
догоджувати; ішлó ce з гори і мусіло відбити ся на
бюрократіі, котра тепер навіть любила забавити ся

в патріотизм; сам губернатор Галичини князь Льобковіц
показував ся в одежі польській, і так навіть дав пор
третувати ся. Емігрантам з Царства польського дозво
лено проживати в Галичині, а членам знатнійших родин

надавано галицький індігенат". (Збірник аллегатів до

рукопису 2945 бібл. Оссолінських. Часть І. No ХV.
Розправа третя).

Се признанє польського шляхтича потверджує

також і Саля. „Коли 1825 року князь Льобко
віц став губернатором Галичини і, маючи для поль
ськоі шляхти дуже великі сімпатіі, в доходженю і рі
шаню мужицьких скарг на надмірний гнет панщини і
загортанє мужицьких грунтів не бачив і не признавав
так як барон Гауер і барон Кріґ особливоі заслуги,
коли львівська губернія своі рішеня в другій інстан
ціі проволікала, нераз найяснійшу справу ще докладній
ше казала пояснювати, і в тій ціли трудні і обємисті до
ходженя звертала нераз для доповненя і нового рішеня
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в першій інстанціі, то проволіканє скарг мужицьких ввій
шло в урядах в сталий звичай.“ (Sa1a, op. cit. 9.)
Як бачимо, енергія шляхти не пропала марно. Во

на осягнула все, що в даних обставинах мож було

осягнути. Не оглядаючи ся на папіряні грозьби сла
босилого і занятого великою війною уряду, котрому
зрештою всі поступові гадки про піднесенє підневоле
них мас чим дальше тим більше ставали антіпатичними,

вона крок за кроком з незвичайним упором і витре
валістю підкопувала ся під фундаменти розпочатих Йо
сифом суспільно-економічних реформ, поки йix майже

зовсім не підірвала. Загортаючи з одного боку чим

раз більше мужицькоі землі під своє безпосереднє

володінє і збільшуючи через те своі і без того над
міру великі посілости домінікальні, намагала ся вона

з другого боку всілякими хитрими заходами і штуч
ками, про котрі ми згадували після урядових жерел,

нридбати собі потрібне число безплатних робучих рук,

котрих вимагав збільшаючий ся екстензівно розмір

великоі продукціі, і, як знаємо, се йій знаменито уда
вало ся. Придавивши в такий спосіб мужицтво змен
шенєм єго земельноі посілости і значним збільшенем єго
тягарів, вона вміла постарати ся також о те, щоби

голоси протестів мужицьких як найрідше доходили до

висших властей, а коли нераз годі було сему перешко
дити, то по крайній мірі, щоби ті протести прогомоніли

без сліду. Збільшила вона отже не лиш економічне,

але і моральне підневоленє мужицтва, і коли врешті і
сам уряд почав йій ітй під лад і єi змаганям уділив
не лише свою моральну санкцію, але і матеріальну по
міч в формі крівавих військових екзекуцій, вона могла

з великим внутрішнім вдоволенєм поглянути на свою
кільканацятилітню невсипущу працю. Вона ві всіх
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для неі основних справах осталась побідителькою.

Як раз в часах революціі 1830—31 р. вона могла
похвалити ся, що тихо і без галасу завершила свою
довголітню революцію і коли не ві всім, то бодай
в найголовнійшій для неі справі потрафила відтворити

фe facto давню Польщу з перед 1772 р. Галицьке
мужицтво по 60 роках австрійськоі реформаторськоі ді
яльности знайшло ся за єi заходами в тім самім поло
женю, в якім було саме перед першим поділом Польщі !
Правда, побіда ся не зовсім була певна і не на

міцних стояла ногах, бо основувала ся не на переміні
законів, котрі оставались ненарушені і незмінені, але

головно лише на великій податливости уряду, котрий

ішов під лад змаганям шляхти, сподіваючи ся справе
дливо, що шляхта, розуміючи дуже добре незаконність

свого поступуваня і знаючи, що уряд в кождій хвилі
може змінити свою податливість і обернути против неі
вістрє писаного закона, буде ітй під лад урядовій сі
стемі неподвижности і застою в найважнійших для него
справах, державно-політичних, що вона вложить ся су
покійно в рамки австрійського державного житя і зрече
ся всяких аспірацій, котрі би виходили по за ті рамки.

Побіда отже не тілько була непевна, але й діста
ла ся йiй зовсім не за дармо. Адже ж було б ще
красше, коли би шляхта повернувши status guo ante
в відносинах економічних до мужика, могла була за
кріпити свою побіду через поверненє status quo ante
також в справах політичних і державно-правних і через
відбудоване шляхотськоі самодержавности вернути

„клейнотам шляхотським" йix давній блиск і силу. Але
так далеко шляхта не сміла сягати. В сій справі уряд
не знав і не допускав жадноі податливости, і галицька
шляхта задоволена своєю побідою над мужиками успо



122

коіла ся на тій побіді. Вона зрештою тим більше могла

успoкoіти ся, бо тодішній уряд, хоть не допускав зма
гань до відбудованя Польщі, все ж таки, вірний свойій

сістемі неясности і двозначности, і не заявляв катего
рично, що на него абсолютно не позволить; противно

допускав підчас революціі 1830—31 р. розширюванє
поголосок, що евентуально, при певних обставинах,

згодив ся би на реставрацію Польщі, очевидно строго
консервативноі, і може навіть відступив би йiй Гали
чину. Очевидно, що коли поголоски такі справді роз
пускались за-відома уряду, то лише в тій ціли, щоби

до решти защитькати в галицькій шляхті які небудь
нерозважні самостійні пориви і привчити єi поволи,
щоби і в сій справі ініціятіву полишила урядови.
Прихильне становиско галицького уряду, осо

бливо губернатора кн. Льобковіца, для революціі вар
шавськоі (під єго очима збирались гроші на повстанє,

узброювались і експедіювались цілі відділи військові
до конгресовоі Польщі) справді будило у шляхти пе
реконанє, що конець кінцем може і в сій справі уряд
покаже ся de facto прихильнійшим як de jure, і по
біда й тут остане ся по єi стороні. Тож славила вона

всюди уміркованє і поблажливість австрійського уряду
і обсипувала урядові власти заявами довіря і вдячно
сти, з.ких вони до тепер від неі ще ніколи не зазна
вали (Sa1a, op. cit. 22). Особливо коли губернатором
Галичини став архикнязь Фердінард д' Есте, то „до
бродушна шляхта, привикши видіти в австрійськім уряді

як найкрасші наміри і сподіваючись якоісь полекші,

коли член пануючоі дінастіі сам переконає ся о поло
женю краю, масами горнула ся до него. Були і такі,
хоть йix було мало, котрі справді привязані до ав
стрійського уряду убігали ся хоть би о одно слівце, о
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один погляд, о один усміх сеi достойноі особи" (Оbec
ry stan Galicyi, 1843, стр. 34, 35).
Не довго однакож довело ся галицькій шляхті

тішити ся своіми побідами і проживати в сумерках не
виговорених і недодуманих мрій про поворот колишніх
часів золотоі шляхотськоі самодержавности. З посе
ред власного таки народа видвигнула ся несподівано

для неі та сила, котра з безпощадною жорстокістю

розбила єі мріі, котра єi довголітні заходи коло підне
воленя мужицтва називала найбільшим нещастєм для

рідного народа, а єi побіди над мужиками, осягнені

при ласкавій податливости уряду, рівнала зі зрадою
народньою, і котра під відбудованєм Польщі розуміла
не поворот і відбудованє варварських суспільних по
рядків Польщі з перед 1772 року, але цілковите пере
творенє польськоі суспільности на нових зовсім на
родоправних есновах, в котрій не тілько для піднево

леня мужика, але і для шляхти яко такоі, яко окремоі
суспільноі верстви, не було місця. Спосіб, в який та

сила — польська демократична партія — взяла ся
була до ширеня і переводженя своіх поглядів у поль
ській суспільности і навіть у руськім народі, ми ста
рали ся прослідити в попередній главі. Заскочена пал
кóю пропагандою шляхта замісць споживати супокійно

овочі своєi довголітньоі праці побачила ся несподі
вано в положеню оскарженого, приневоленого перед

питомим своім народом боронити своєi репутаціі і здо
бутих на мужиках економічних користів. Нетаєна нена
висть і злоба, з якою вона віднесла ся до свого но
вого і небезпечного ворога, не богато тут могла йій по
могти, а противно, була навіть гей би новим доказом

єi тяжкoі народньоі провини і кастового егоізму, а то
тим більше, що сей ворог, хоть був незвичайно при
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страсний і завзятий, опирав ся також на серіозних ар
гументах, котрим не мож було відмовити певноі раціі,

і нічого не жадав для своіх приватних інтересів, а
все лише для цілого народа, і в імени цілого народа
виступав і промовляв.
Тож одна лиш ненависть, одна лиш негація тут

не вистарчала; на серіозні аргументи треба було конче

відповісти серіозними аргументами; на позітівну програ
му — позітівною програмою.
До проголошеня такоі позітівноі програми прине

волювала шляхту ще й друга важка обставина. Як ска
зано, уряд доти толерував незаконне в грунті річи по
ступуванє шляхти і навіть в послідніх роках, коли
рекційна сiстема на добре розгніздила ся була в Австріі,

помагав йій в єi заходах щедрою рукою, доки те не
законне поступуває звернене було лише против мужи

ків. Коли ж збудилось у него підозрінє, що шляхта

своі заходи хоче звертати також до справ політичних,

коли на бік демократичноi пропаганди почала прихи
люватись також горстка, хоть дуже невеличка, шляхти
чів, то уряд зараз же змінив своє поведене, і замісць
ласкавоі поблажливости і навіть пóмочи виволік против
неi цiлий, давно вже архівним порохом присипаний

арсенал виданих в обороні мужиків патентів і декретів
і звернув єго против непокірливоі і вічно несупокійноі
шляхти. „Не один дідич дав ся увести пропаганді де
мократичній, свідомо або несвідомо вмішаний був у
тайні заговори", — жалує ся наведений повисше явтор
розправи „О reformach jakie w Galicyi w stosun
Касh poddahczych zaprowadzone zostahy".— „На
ступив період видаленя еміграціі польськoі, частих

арештів шляхти і декотрих дiдичів, а того вже було
досить, щоби дотеперішню сiстему в поступуваню
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в справах підданчих змінити на користь мужиків; раз

посіяне еміграцією зерно берегла партія демократична

всілякими стежками з ІІарижа і підпирала тим самим
змаганя австрійськоі бюрократіі ; процеси почали від
новлювати ся, а справи вже остаточно порішені на
ново почали виходити на столики бюрократіі ; піддані

отягали ся з відроблюванєм незаперечуваноі доси пан
щини, з віддаванєм данин, а вже не так легко уділю
вано урядові екзекуціі на візванє дідичів. Коли му
жики домагали ся надзвичайних запомог, бюрократія
радо йiх попирала; дідичі зовсім не годні були до
ходити загварантованого йім права до доходу з повин
ностей підданьчих, а придавлені чим раз більшими тя
гарами, яких відносини підданьчі в Австріі вимагали,

приходили до чим раз сильнійшого переконаня, що

такий стан річей довго остояти ся не може".

Так то міцна на перший погляд економічна по
зиція галицькоі шляхти була загрожена з двох про
тивних боків; приходилось боронити ся на два фроити

і уложити власне таку позітівну програму, котра
би могла оборонити шляхту від обох противників. За
дача зовсім не легка, а навіть неможлива, бо вима

гала пропорціонального узглядненя і погодженя тих
супротивних становиск, на котрих стояли оба ві про
тивники, а крім того вимагала, як вже згадано, вели
коі саможертви, да котроі шляхта зовсім була неспо
сiбна. -

Програма єi мусіла не лиш виказати несправе

дливість піднесених против неі через демократичну про
наганду оскаржень і представити єi не яво ворога і
тірана, але яко приятеля мужика, що для єго гаравду

готов навіть принести великі жертви, але мусіла за
безпечити шляхту против довільности в поступуваню



126

уряду, котрий раз єi гладив, а раз: карав, забезпечити

йiй законне признанє єі недавніх здобутків, котре

би такій самоволі уряду раз на завсігди положило ко
нець. Бо лишити ся тих здобутків вона не гадала і
рішучо при них стояла.

Розвиток економічних обставин пер: усіми силами,

навіть в такім забутім краю як Галичина, до раціо
нальноі господарки, котра би на заспокоєнє збільшаю

чих ся з кождою дниною потреб достарчити могла від
повідніх средств; а тимчасом шляхта не мала ані на

стілько енергіі ані знаня, щоби зірвати з перестарілим

способом продукціі опертоі на підневольних рабах, і
вся квінтесенція єi економічноі мудрости основувала

ся все ще на даремній праці раба-мужика і не на по
глубленю, а на розширеню господарства. Вона не мо
гла і не вміла собі в інчий спосіб порадити, як лиш
в той, що загортала, де лиш мож було, мужицьку

землю і збільшувала панщину, і тепер, коли на таку єі
роботу і загалом на цілу сістему плянтаторськоі госпо
дарки посипав ся град завзятоі критики, не знала

також інчoі ради, як лиш ту, щоби коли вже далі не

вести дотеперішніх практик, то по крайній мірі забезпе

чити собі тривкий ужиток того, що на тім поли до те
пер здобула. і,

І ось хоть не стало у «неі розуму і щирокого
погляду на стілько, щоби посеред такого трудного по
ложеня протерти собі нову дорогу до дальшого житя,

то таки стало на стілько енергіі, щоби взяти ся до по
годженя тих супротивних стремлінь, котрі підняли ся
против єi економічних прівілеiв i загрожували єi сус
пільній позиціі, а : спосіб, в який вона старала, ся се
зробити, показує наглядно, що задача, і котру на ню

наложили історичні обставини, була йiй зовсім не під
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силу, і що вона перецінювала себе думаючи, що зможе
утримати при житю той суспільно-економічний поря
док, котрий на єi таки очех без можности ратунку ко
нав, і рівночасно заспокоіти ті жаданя, які ставляв до
неі дух часу, або конкретно сказавши, витворена ново
часними стремлiнями польська демократична партія.



IV.

Зараз перший голос, котрий в сій справі обізвав

ся з поміж шляхти, показує наглядно неспoсiбнiсть єі

до полагодженя такого важного і трудного діла. Був
се голос графа Казиміра Красіцкого, котрий д. 2. апр.

1842 предложив Виділови Станів галицьких меморіал

в справі мужицькій з проєктом реформи відносин під
даньчих *).

На перший погляд автор справді гей би забирав
ся до глубшого прослідженя сих відносин і де вказа
ня нових доріг для розумного виходу зі справи, в ко
трій застрягло культурне і економічне житє нещасливоі
провінціі. „Коли застановимо ся близше над теперішнім

положенєм Галичини", — каже він — „то насуває ся
гадка порівнати єi з інчими провінціями Австрійськоі

держави і загалом з рештою цівілізованого світа. Які ж
сумні чутя збудить таке порівнанє в серці кождого

*) Мemoryal w sprawie stosunków poddaficzych prze
znaczony dla Sejmu stanowego w r. У842 оdbytego, przedlо
2ony Wydzialowi stanowemu przez Каzimierza hr. Кrasickiego,
zaprotokolowany d. 2. Кwietnia 1842 роd 1. 268 і wynikle z te
go czynnosci. (Збірник аллегатів до рукопису 2945 бібл. Ос
солінських. Часть ІІ
.

No 1. Дивись також рукопис бібл. Ос
сол. Nо 2843.)
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мислячого горожанина коли переконає ся, що нам ще

богато треба робити, щоби стати на рівні з іншими кра
ями. Не брак нам дарів природи, котрих Бог щедро

уділив нашому краєви, ані світлих і трудолюбивих лю
дей, котрі всіми силами намагають ся впровадити по
ліпшеня в кождій галузи людськоі праці. Але як раз

вони надибують у своіх похвальних змаганях на сильні
перешкоди, котрі здержують йіх діланє і найкрасші йіх
наміри лишають без пожитку. Побачизши безхосенність

своіх змагань, не маючи нiвідки помочи ні підшори,

вони в кінци мусять вертати назад, щоби знов просту
вати давніми стежками“. А далі немов відзиваючись
на голосну пропаганду демократичну, каже: „Всі сили

в природі ділають без перестанку; нема застою на сім

світі а тим менче в розвитку людськости і в збіль
шаючих ся в-одно моральних і матеріальних потре
бах. Світлійші люде затим не то що не повинні здер
жувати того стремлiня в єго природнім ході, але про
тивно повинні єму надати такий напрям, щоби воно

спокійно і постепенно далі розвивало ся. Потік, коли
в нім вода прибуде, перериває перешкоди або змінює своє
корито; треба отже через відповідне забезпеченє запобігти

шкоді, котру би опісля не мож направити, і присилувати
розгойдану силу, щоби не перериваючи свого ложи
ска, дійшла до ціли, до котроi стремить. Час вже, щоб

ми пішли дорогою наших батьків (!), котрі постановили

освободжене (?!) сільського люду. Переведім же ми ту

красну гадку, ми, що в очех людей засліплених ухо
димо за гнобителів народа, за найбільшу перешкоду

до поправи єго положеня. Складаючи найпокірнійшу

просьбу до ніг Найяснійшого Монарха і Батька о доз
віл діланя в тій ціли, будемо мати солодке переко
нанє, що ми відповіли вимогам людськости даючи

9
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спосіб і запоруку до ущасливленя і освіти наших
братів".

Та як раз сей спосіб, котрим граф хотів зробити
своіх „братів" щасливими і освіченими, показує, що
він справді піпов тут дорогою своіх батьків, котрі

що інчого говорили а що інчого робили, так що з йіх
роботи виходило ще більше обездоленє того брата. Бо
ціла єго програма, розпочата такими гарними словами,

зовсім не є програмою освободженя мужицтва і підне
сеня єго з крайньоі нужди, але противно розводить ся

майже виключно лиш над тим, якими би способами під
нести господарства — домінікальні ! »Грунти доміні
кальні, каже він, не можуть бути добре оброблені, так

що побільшуванє тепер йіх простору було би неро
зумним і противилось би власному інтересови дідичів".
Значить, дідичі за тих кільканацять літ свойіх невси

пущих заходів, про котрі ми попередно згадували,

понахапували стілько землі, що були майже зовсім

ситі і навіть не могли еi обробити і стравити.
Та автор не в тім бачить головну перешкоду для

панських господарств, але — в браку робітника І А
звідки ж брак робітника в краю, котрий, як сам він
додає, має достаточну людність? Звідти, каже гр.
Красіцкий, що „наш мужик не видить потреби працю
вати більше по над те, що велить конечна потреба

і повинність." „Випливає се в природи річи, бо му
жик не має жадноі власности, не може єі ніколи яко

таку набути, а з другого боку маючи дуже мало по
треб до житя, а з природи будучи лінивим, старає

ся найбільше сій послідній пристрасти догодити."

Лінивство се виводить граф ще з первісного патріар

хального житя Словян, що перейшлс в спадщині на

Поляків, у котрих „дідич яко батько свойіх мужиків



131

запомагав потребуючих, але — карав винуватих, бо...
від добробиту підданих залежав добробит дідича."

„Сі відносини в первісних часах дуже похвальні ()
мусіли з часом за-для надужить бути змінені. Щоби

зробити конець надужитям, високий уряд краєвий

поділив ся з дідичем опікою над мужиками. Але тим самим

зруйнував підвалини патріархальноі суспільности. Коли

третя особа вмішає ся в інтереси фамілійні (!), то се

не завсігди приносить хосен. Устало неограничене до
вірє (!

) і вірність (!
)

мужика д
о дідича; коли давнійше

приймав поміч від пана з подякою, то тепер єі домагає

ся і спускаючи ся н
а

ню занедбує своє господарство,

н
е

дбає про завтрішню днину, марнує що має і жиє
нерозважно, я

к

уперта і зіпсована дитина."
Та про т

е радить граф узнати сю дитину повно
літною і віддати йiй заряд єi маєтку, каже однакож

наглядати за ві поведенєм і пил ь н у в а т и, що би в о

н а с о в і с н о в и к о н у вал а c в о і по ви н н о сти
для дід и ч а і суспільности. А допильнувати мужика

в тім буде найлекше тоді, коли він за своє поступуває

«буде мусів відповідати своім маєтком.

„Бо маєток теперішнього господаря є річ мертва",

каже автор далі, „то лиш доживотне ужиткованє грунту

властиво панського. До тепер мужицький грунт вла
стиво д

о

нікого н
е належить, н
е

має жадноі реальноі

вартости; б
о

чого н
е

мож продати, задовжити, дарувати,

те н
е

має жадноі реальноі вартости. До тепер отже му
жик за своі довги, податки і повинности панщинні від
новідає лиш своім движимим добром ; старає ся отже

мати єго я
к найменче, або коли єго має, т
о

єго затаює,

щоби ніхто о нім н
е дізнав ся. Такий стан шкідливий

і для вірителів і для дідичів, б
о

н
а

чім вони тепер

можуть свого пошукати? Але найбільше шкідливий він
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для дітей, бо котрий син мужика відобрав в добрім

стані господарство по батькови? а щож решта дітей

дістануть з того движижого добра?“

„Сему лихови мож порадити надавши мужицьким

грунтам вартість табулярну т. з. най буде вільно, щоби

мужик грунт, на котрім сидить, враз з повинною від

него панщиною і тягарами дарував, продав, задовжив,
заставив, лиш не ділив ; при чім в кождій домініі

чи окрузі громадськім установити треба книги грун
тові. Через те би дістало ся гіпотеку на податки, по
винности (панщинні), довги і т. д. Коли би злий госпо
дар того всего, або якоі небудь з тих повинностей не
доповнював, то би его разом з невинними дітьми не від
суджуван0, але би гру нт з ліц і т о в ано, а не наді
лювано би ним чоловіка чужого, котрий прийшовши

без жадного заходу до того посіданя не вміє єго

цінити і по більшій части таке наділенє вважає скорше
тягаром ніж ласкою і способом доробити ся собі якого
маєтку, Віритель був би заспокоєний: діти не лишились

би зовсім без маєтку, а той, хто би купив грунт, ста
рав ся б усіми силами утримати ся при нім. Піднеслись

би отже господарства мужицькі ; кождий мужик знав
би, що всі своі повинности мусить конче виконати ;

маючи можність через закупно інчих грунтів (на лі
цітаціі) збільшувати своі посілости і забезпечувати
долю своіх дітей, мужики набрали би охоти до праці

і заробкованя. Також у служебних комірників піднеслась
би охота до заробкованя, скоро би побачили, що мо
жуть прийти, до посіданя (опять таки через ліціта
цію !)
;

б
о

д
о

тепер кождий, хто н
е

посідав грунту,

лиш о стілько мусів працювати, щоби заспокоіти своі

щоденні дуже малі потреби; н
е

марновано б
и

пусто

часу і сил н
а дармованю, н
а пiятиках, торгах, н
е було
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би браку робітника, а кождий господар міг би видо

сконалити своє господарство і далеко більше продуку
вати. Всілякі фабрики мали би далеко лекший приступ

до нашого краю, бо все се лиш за-для браку робучих

рук не може бути переведене"...

„На тім фундаменті (т
.

з. опять таки н
а ліці

таціях !) мож б
и

винайти далеко відповіднійший спо
сіб запомоги для мужиків я

к дотеперішній, для пан

ських маєтностей такий прикрий ; бо мужик дістаючи

тепер легко поміч н
е

вміє єі цінити і вона п
о

більшій

части пропадає для дідича, а н
е

приносить пожаданого

впливу н
а

бит запоможеного, котрий спускаючи ся

на запомогу марнує що має і не думає про завтрі
шню днину... Коли ж б

и власність грунту давала без
печну гіпотеку, т

о кождий дідич міг б
и призначити

певний капітал н
а

запомогу для підданих, давати йім

позичку н
а

приписаний прощент і розділити єi на ви
плату ратами. Було б

и т
о

певного рода заведенє кре
дитове для мужиків а ощадности для слуг і непосі
даючих грунтів, котрі в тім заведеню (т

.

з. у дідича)

могли б
и

складати н
а

процент призбираний з заслу

женини і зарібку гріш. З того вийшли б
и

несказано

добрі наслідки для всіх. Мужик був б
и переконаний,

що мусить своі повинности (панщинні) відробити або

довг віддати, б
о

інакше злiцiтовано б
и єму грунт;

буде отже пильнійше ходити коло свого господарства.

Дідич переконаний, що єго запомога єму н
е

пропаде

але навіть ще процент принесе, лекше запоможе; а му
жик, коли єго потреба притисне, н

е

буде мусів, н
е

діставши запомоги від пана, віддавати ся в руки жи
дівські і лихварські, котрі забирають усе єго добро“...

Очевидна річ, що всі ті прекрасні реформи змо
жуть після гадки автора лиш тоді принести пожиток,
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коли буде звернена належна увага на моральне обра
зованє народа. Заведені до тепер школи не приносять

ножитку для загалу, для котрого достаточні будуть

шкілки пароxiальні релігійні, в котрих священники по
винні народови від маленькоі дитини впоювати основи
релігіі, моральности, обовязків кождого чоловіка для
суспільности, п о в и н н о с ти, котрі н а н е г о н а
кл a да є є г о с та н, замилуванє для праці і порядку".
„Таким способом менчим коштом зробить ся далеко

більше для людей і краю, як дотеперішнім, де му
жицькі діти, послухавши щось троха науки в школах,

набирають лиш ненависти до свого ставу, уважаючи се
бе спосібними до чогось висшого, а не маючи на стільки
розуму, щоби розміркувати своі сили, кидають ся на

ріжні занятя, в котрих натикають ся на нові пере
шкоди і шукають причин своєi невдачі в теперішніх
суспільних порядках; звідси невдоволене, видумуванє

нових теорій, тайні і явні товариства, розрухи і т. д.
Щасливий такий, котрий опамятавши ся ще завчасу,

кине на бік самолюбство і вертає до давнього стано
виска !"

Та се ще не вся реформа, котру граф придумав.
Застановили єго також обовязки, котрі закон наложив

на дідича. „Окрім обовязку утримуваня своєi громади

в добробиті (і як прекрасно він сей обовязок спов
нював І) — каже автор — відповідає він ще за точну
сплату податків через мужиків, за порядок і поліцію
місцеву, за відставленє і вибір рекрутів і т. д. Дiдич
відповідає за неспoсiбнiсть, лінивство а навіть нере

тельність свого мандатора; мусить удержувати поліцію,

пошукувати злодіів, злочинців, волоцюг ; мусить в

разі якоі провини карати винуватого в першій ін
станціі або віддавати до висших судів. Все те бу
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дить ненависть в темнім народі, котрий привикши зда
вен-давна лиш свому панови виконувати своі обовязки

і повинности, має до тепер переконанє, що всі єго те
перішні обовязки видумав пан на свою користь; а нена
висть веде єго аж надто часто до пiмсти, “ Звідси по
ходять по думці автора ті часті пожежі в нашім краю,

котрі нищать маєтности панські і справляють найгірші

наслідки для загального стану нашоі провінціі. „Де
зле, там треба радити, каже граф. А єдина рада лежить
в тім, щоби позбути ся того величезного тягару, а за
держати собі лиш зверхність патрімоніальну, поки наш

нарід через дальше образованє фізичне і моральне не
дійде до того стану, ніоби міг зовсім сплатитися з обо
вязку, котрий лежить на грунтах рустікальних. Тоді—
аж тоді І — ввійшли би грунти ті в категорію воль
них грунтів рустікальних, але і тоді ні к о ли не м о
гл и б и о д е р ж а т и т и х п р а в, к о т р и м и від
н и х ріж нять ся доміні к а л ь н і по сіл о с т и."
„Се ціль, каже автор, до котроi кoждий добре

мислячий, о гаразд свого краю дбалий горожанин стре
міти повинен; але ціли сеi не мож від разу осягнути,

і лиш наведене приготовляюче средство т. з. наділенє
мужиків власністю посіданих через них грунтів може

устелити дорогу до дальшого поступу."

Та є ще після гадки автора ціла група економіч
них відносин, котрі круг теперішнього господарства

(панського) стісняють і промисл краєвий тамують, ко
трі отже яко перестарілі повинні бути зреформовані.

До тоі групи належать всі спільні ужиткованя, так

зв. сервітути, а то: спільні пасовиска, вруби до чужих
лісів, збиранина по лісах і пасовисках, сіножати гро
надські по панських лісах, де дерево двірське а сіно
мужицьке, а врешті десятина т. є. віддаванє в натурі
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на удержанє пароха десятоі части сирих плодів ріль
ництва. Сервітути ті суть після гадки автора або прав
ними документами обезпечені, або опирають ся „на

нововинайденім приписі" виконуваня посіданя. Кожде

спільне ужиткованє доводить до непорозумінь і охоти
розширеня свого права. Управнений з бажаня зиску

хоче чим раз більших користей; противна сторона

хоче очевидно дати як найменче. Звідси вічні спори

і правованя ; сторони тратять часто дорогий час і
маєток для річи, котра того всего не варта. Треба отже

вглянути в сервітути обезпечені документами і о скільки
мож означити права кождoі сторони, а то або через

сплату тих прав ужиткованя грішми, або через йіх ну
меричне означенє. Сервітути ж, котрі повстали через

уживанє, походять по найбільшій части ще з давніх

відносин чисто патріархальних, котрі істнували між

дідичем а громадою. Давнійше дідич дбаючи про до
бробит мужика а не сподіваючи ся ніколи, щоби єго

ласка могла колись перемінити ся в обовязок, не маючи

стілько потреб і обозязків як тепер і при менчій люд
ности позволяв громаді пасти худобу на своіх пере
логах, давав збиранину на опал, бо лісів було далеко

більше а потреба лісного господарства і була незнана,

позволяв навіть пасти по лісах, сіно косити, поляни

робити. Давав також мужикам дерево на будинки і всі
лякі господарські потреби. І слушно ; адже ж все те
було панське.

„Але з переміною обставин, з побільшенєм люд
ности і заведенєм господарства і порядку відповідаю
чого потребам часу (?!) повинні всі ті на ду житя або
зовсім устати або бути ограничені за відповідну ви
надгороду раз на завсігди, особливо за-для того, що

вони в пізнійших часах по більшій части з добродуш
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ности або недбальства властителя або з перекупства

і неретельности єго заступника повставали і ще тепер
повстають... А л е н а й від по відні й ша п е р е м і н а
в п р и п и сах у р я д о в и х не п р и н e c e к о р и
с т и б е з сред ств п р и м у с о в и х д о д о т р и м а н я
і як н а й до клад ній ш о г о в и к о н а н я п р и н я
т и х о б о в я з к і в".

Очевидна річ, що коли би проєкт графа Красіц
кого зістав переведений, то се принесло би було вели
чезну користь для господарств домінікальних. Найваж
нійша для них справа, справа придбаня потрібного для

них числа безплатних робучих рук, була би раз на

завсігди і радікально на йіх користь полагоджена.
Вони, як бачимо, і до тепер уміли собі несогірше ра
дити в сій справі; але того було йім мало та й не
завсігди воно дописувало. Дотеперішнє придбанє тих

робучих рук було всеж таки незаконне і могло практи
кувати ся лиш доти, доки уряд єго толерував. В тій
хвилі однакож, коли урядова толеранція скінчилась,

як ce було як раз в часах, коли гр. Красіцкий висту
пив зі своім проєктом, практикований до тепер спосіб

збільшуваня панщинноі роботи мусів в значиій мірі

урвати ся. Мужики очевидно на таке безцеремонне

збільшуванє панщини могли скаржити ся; уряд, звер
нений з яких-небудь причин против доміній, міг пере
водити острійше доходженя; треба було належність

претендованоі панщини доказувати давніми інвентарями

або інчими важними документами; конець кінців справа

ставала дуже непевною. Та й присилуванє поодинокого
мужика до відроблюваня претендованоі панщини спо
лучене було з численними заходами і урядовими фор
мальностями (К. 1u n k e r II. стр. 180—102), котрі
в часах прихильности уряду для доміній в правді бо
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гато тратили ваги і значіня, але в часах, коли б уря
дови сподобало ся докладнiйше придержувати ся закон
них приписів, ставали ся небезпечними для незаконних

претенсій. Особливо ж відсудженє мужика від посіда
ного ним грунту сполучене було з дуже великими фор
мальностями і трудностями і було неможливе без дов
гих розправ і комісій і без дозволу окружного уряду
(придв. декрет з 18. апр. 1785. ч. 408), розтягатись

могло лиш на особу самого провинившого ся господаря,

а не на єго дітей, котрі після приписаного патентом

з 30. апр. 1787 для мужицьких посілостей законного

права наслідя приходили в посіданє відібраного бать
кови грунту (письмо ціркулярне з 26. мая 1789) і до
пускалось лише з незвичайно важних причин і лиш
в посліднім і крайнім случаю (інструкція для окружних
урядів з р. 1781, декрет губерн. з 25 сент. 1827 ч.
64744, К1 u n k e r II. стр. 186, 187, 222, 262, 263).
Усе те ставило домінікальним стремлiням до збільшуваня

панІнинних повинностей доволі прикрi перегороди, бо

відбирало a по крайній мірі спиняло можність частого

уживаня сеi найострійшоі кари.

Отже в сій важній для доміній справі проєкт

Красіцкого радікально прочищував йім дорогу. Скоро

заведені будуть для мужицьких грунтів книги грунтові,

котрі notabene провадити мав сам дідич, повинности

нанщинні кождого мужика будуть інтабульовані на єго

грунті, стануть отже річевим тягаром грунту, а не осо
бистим тягаром мужика, і скоро не будуть в належитий
час і спосіб виконані (хто о тім мав би рішати, проєкт
не подає), то будуть стягнені так як кождий інтабульо
ваний на грунті довг в дорозі екзекуціі і ліцітаціі
грунту. Поступуванє в порівнаню з дотеперішнім без

порівнаня гладше, швидше і грізнійше, бо спадаючи на
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пуючого, вигнало би з грунту не лиш мужика не від
робившого свого довгу — панщини, але і єго дітей,
як се проєкт виразно підносить, кажучи, що діти не

стратили би всего маєтку (бо дістали би позіставшу по

сплаті вартости довжноі панщини решту ціни купна

продажі). Поступуванє се віддало би мужика зовсім на

ласку і неласку дідича; дорога скарги до окружного
уряду була би єму раз не завсігди заперта ; річ ясна,

що жиючи кождoі днини, кождoі години під такою

страшною пресією, як скора утрата грунту і цілковите
обездоленє родини, він мусів би стати далеко повіль
нійшим для домінікальних претенсій як до тепер. Але

про те, чи через таке полагодженє справи відносини

між дідичем а мужиком поправились би, проєкт не
згадує ані словечком.

Також і другу справу, котра домініям дуже ле
жала на серці, полагоджував проєкт дуже для них ко
ристно. Закон накладав на дідича з причин суспільно
економічних і фіскальних обовязок запомагати своіх му
жиків, коли вони понадуть в біду, збіжєм на засів, на
прожиток, давати поміч в хоробі, запомагати йix ма
теріалом будівляним і т. д. (К1 u n k e r II. 95—105).
Проєкт, як бачимо, не лише зносить усі ті обовязки, але
замісць них творить з запомог нове, небувале до тепер

жерело доходів для дідича, бо замісць дотеперішніх

неопроцентоваших запомог in natura кладе пожичку
грішми на процент !

Коли зважимо дальше, що проєкт хоче зовсім

звільнити дідичів від функцій першоі політичноi і су
дoвoі інстанціі, лишаючн йім однакож власть патрімо

ніальну над мужиком, що в кінці або зовсім хотів би

знести сервітути, або йix oграничити по крайній мірі
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до можливого мінімум, то ясно стане, що в відношеню

до доміній проєкт мав головно на ціли увільнити, о

скілько мож, домініі від всяких публичних і суспільних
обовязків, а помимо того придбати йім без найменчого

кошту і заходу з йіх боку як найбільше користей і
прав. Все, що хоч би з далека заносило акимись обо
вязками публичними, що законно звязувало йіх з загалом,

все те проект називає невиносимим тягаром для доміній

і по можности усуває, а натомісць розширює і скріплює
все те, що робило йiх виключно лиш плянтаторами

і збільшувало йix економічну власть над мужиками
рабами. Кілька гуманних і поступових фраз, котрими
граф старає ся заправити несмачну свою страву, не

можуть закрити сеi зовсім негуманноі і на кастовіи его
ізмі основаноi цiли, а вся суть єго проєкту виходить

на те, щоби заспокоіти ненаситну жадобу домiнiй зa

безплатним робітником і придумати, як він сам каже,

примусові способи до „як найдокладвійшого виконуваня

принятих (!
)

обовязків."

При всім тім однакож подивляти належить витре

валість і енергію, з якою автор проєкту боронить ін
тересів своєі касти. З

і

всіх боків піднимає ся против

прівілейiв домівій грізна і завзята опозіція; демокра
тична пропаганда польська теоретичними аргументами

і практичною проповідю між мужиками підкопує ся під
фундаменти суспільного строю, н

а

котрім опирають

ся йіх прівілейi ; уряд, занепокоєний уділом декого

із шляхти в політичних агітаціях, починає н
а

ново при
хилюватись н
а бік мужиків; роздразненє і ненависть

мужиків против іствуючого суспільного порядку і єго
видимих представителів н
е

лиш н
е угасає, але змагає

ся рівномірно зі збільшаючим ся гнетом і підневоленєм;

самі вавіть упрівілейовані видять конечність якоісь пе
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реміни і реформ, — але навіть призшаючи се і вигото
вляючи в тій ціли проєкти, от як би і той, про ко
трий тепер іде бесіда, вони не тратять з очей своіх
інтересів, не опускають рук, але навіть конечні ре
форми старають ся повестй так, щоби вони передовсім

йім принесли хосен. -

Коли отже проєкт гр. Красіцкого лагодив такі

великі користи для упрівілейованих доміній, то які ж

користи лагодив він для підневолених мужиків?

Проєкт дає на се питанє ясну відповідь: наді
лeнє мужиків власністю посіданих ними грунтів. На
діленє се мало устелити дорогу до дальшого поступу,

а іменно до цілковитого освободженя грунтів русті
кальних тоді, коли під властю патрімоніальною дідичів

„фізичне і моральне образованє" мужиків піднесе ся
так високо, що вони зможуть цілковито сплатити пан
щинні обовязки наложеві на йіх грунти.

Якаж се мала бути власність? Очевидно що не
цілковита, бо від грунту свого мужик і дальше мусів
би відробляти панщину. А цілковита власність і осво
бодженє мужицьких грунтів від панщини ставились лиш

яко ідеал для далекоі будущини, коли то мужик годен

буде єi зовсім сплатити. Тепер мужик мав би лиш право

до вічного ужиткованя свого грунту, був би єго віч
ним посесором, а за те право платив би дідичеви яко

властивому властителеви вічний чинш in natura
в формі панщини. Була би се отже власність ужиткова
(Nutzeigenthum, S. 1122 зак. ців.), котроі дідич не
міг би ему відібрати, доки він відробляє панщину і го
ден поносити всі тягарі грунтові (S
.

1130 зак. ців.);

грунт свій міг б
и

він заставити, дарувати і загалом но
збувати я
к

умовами між жиючими так і через посліднє
розпорядженє волі (8

.

1128 зак, ців.).

* , :
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Коли собі однакож пригадаємо, що після наведених

уже попередно законних приписів дідич не мав права

відбирати мужикови грунт, доки сей відробляв павщину,

що навіть в разі неможности або неохоти до відро
блюваня відсудженє мужика від грунту допускалось

законно лише в незвичайно рідких случаях і лиш по

довгих і скомплікованих доходженях, — що дідич не
мав права мужицького грунту ані втягати до своіх до
мінікальних посілостей, ані продавати, аві міняти, ані

ділити і навіть в разі відсудженя мужика від грунту
або інчого якого опорожневя мужицького грунту мусів

посадити на нім інчого мужика, то побачимо, що на
діленє мужика ужитковою власністю в сім відношеню

зовсім не поправляло ані не зміняло праввого поло
женя мужика, не привесло би єму ніякоі користи.
Шравда, не маючи ужитковоі власности він не міг сво
го грунту ані задовжити і заставити, ані заміняти
ані продати ; але в его положеню яко панщинного му
жика се було для него радше користю як шкодою, бо

хоть не міг він затягнути без дозволу дідича позички

що над 5 злp. (патенти з 13. юля 1776 8. 8, з 1. юля
1781, а 3. апріля 1784 і окружне письмо з 3. апріля
1787), отже і затягненє більшоі позички на про
дуктівні ціли ледви чи було можливе, то за те не

міг єму ніхто з правом заставу або інчими якими

тягарами влізти на грунт; а продавати або дарувати

грунт він так рідко хотів, що брак сего права зовсім

не давав ся єму в знаки.

Не міг він, правда, розпорядити своім грунтом
тестаментарно при смерти; але патент о наслідю му
жицькім з 10. мая 1787 (К1 un k e r III, 646) дону
скав і приписував законне наслідє нетестаментарне му
жицьких грунтів з батька на сина. І в сих отже від
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ношенях наділенє ужитковоі власности не принесло би

мужикам жадноі користи, бо хоть після цівільного за
кона він не був ужитковим властителем, то був ним
майже ві всіх найважнійших відношенях після законів
політичних, а зваживши, що після 8. 1146 зак. ців.

унормованє правних відносин між дідичами а мужиками

(підданими) належить власне до законодавства політич
ного, то окреме наділене мужикам ужитковоі власности

було в грунті річи зовсім злишнє і не представляло для
них жадноі реальноі вартости.

Та воно було не тілько зовсім без вартости, але
приносило мужикам позітівну шкоду. Після декрету

придв. з 7. мая 1785 обовязані були дідичі достарчити

своім підданим безплатно все потрібне до утриманя

sarta tecta і fundus instructus, а окрім того в разі
неврожаю або якого інчого нещастя давати йім безплатпі

запомоги і не сміли йіх окрім допущених законом ви
падків відсуджувати від грунту (К1u n k e r ІІ, 34).
Для мужиків, котрі не мали своіх лісів, не мали отже

з чого ставити будинків ані справити мертвого інвеи
таря потрібного до відроблюваня панщини і веденя

власного господарства, припис сего придв. декрету був

дуже користний, бо заснокоював одну з найважнійших

потреб мужицького господарства і затикав тим самим
одно з найважнійших жерел панськоі самоволі, бо не

позволяв сеi потреби визискувати в ціли збільшеня да
нин і панщини. Признанє мужикам ужитковоі власности
відобрало би йім, як се пізнійші прихильники сеi „ре
форми" виразно підносять, се для них незвичайно

цінне право; вони не лише мусіли би відробляти пан
щину так як до тепер, без найменчоі полекші в тяга
рах і данинах, але мусіли би на свій кошт ставити
будинки і справляти інвентар без найменчого права
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жадати звороту коштів від дідича, котрий лиш в такім

разі обовязаний був до винадгородженя тих коштів, ко
ли грунт вертав ся з мужицьких рук під єго безпо
середнє володінє і коли вони ужиті були на поліпшенє
і піднесенє господарства (8

.

1137 зак. ців.).

Коли дальше зважимо, що дідич яко головний вла
ститель мав б

и
право заказати всі такі переміни на

грунті і в господарстві, котрі після єго — дідича —
гадки м о гли б и зробити неможливим або утруднити
виконанє єго прав (S

.

1129 з. ц.), що він міг від му
жика домагати ся, аби той удержував і обробляв свій
грунт, а в разі непослуху або неспосібности д

о поно
шеня приписаних д

о

грунту тягарів мав право жадати

відсудженя мужика від грунту (8. 1130 з. ц.), що в ра

зі залеглого однорічного чиншу (в данім разі невідро
бленоі панщини) мав право жадати зафантованя по
житків грунтових або судовоі ліцітаціі самого грунту

(S
.

1136 з. ц.), що дальше також єго право продажі

грунту було ограничене представленем дiдичеви наслі
дника спосібного д

о

веденя господарства і до поношеня
грунтових тягарів (8

.

1140 з. ц.), що при переході

грунту з одного пожиткового властителя на другого

дідич міг евентуально жадати оплати (S
.

1142 з. п.),

а новий властитель звичайно був обовязаний вистарати

собі у дідича документ правний, посвідчаючий відно
вленє пожитковоі власности (8. 1145 з. ц.), — то зро
зуміємо, що признанє мужикам ужитковоі власности

н
е

лиш н
е

принесло б
и

йім жадноі користи, але про
тивно в порівнаню з дотеперішнім йix економічним

положенєм принесло б
и

йім дуже велику шкоду без

жадноі винадгороди, б
а

навіть ставило б
и йіх під щ
е

більшу може курателю панську, я
к

була дотеперішня,

відбираючи йім рівночасно опіку окружних Ц
.

к
. ста
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роств, — а легка можливість відсудженя йіх від
грунту віддала би йiх дiдичам зовсім на ласку і не
ласку. ,

Коли би отже мож признанє пожитковоі власно
сти назвати реформою, то хіба не реформою на ліпше

але на гірше, якими були загалом усі панські реформи
в справах дотикаючих йіх відносин до мужиків.

Проєкт признаня мужикам пожитковоі власности

був зрештою зовсім не новий; ще в минувшім віці єго

піднесла сама власть державна, котра стараючи ся

спеціально в Чехах, Мораві і Шлезіі перешкодити пе
реходови мужицьких грунтів в панське володіне хо
тіла довести до того, щоби мужицька земля оставалась

в руках мужиків, а поодиноке мужицьке господарство

щоби переходило з батька на сина (das Вauernland
dem Вauernstand, das Вauerngut dem Вauern
sohn). Була се одна із точок реформаторськоі програ
ми, котрою держава ХVIII. віку хотіла причинити ся
до освободженя і піднесеня мужицтва яко головноі під
валини державного гаразду через признанє єму прав

власности і поправу єго права посіданя. -

Можливість набути пожиткову власність мав му
жик і перед тим на підставі добровільноі угоди з ді
дичем, а то в той спосіб, що за признанє сеi „вла
сности" платив дідичеви певну угоджену ціну купна ;

за-для того грунти, котрі переходили на ужиткову

власність мужика, називали ся грунтами закупними (ein
gekaufte Rustikalgrйnde), а в

сі

інчі панщинні

грунти мужицькі називались грунтами незакушними (un
eingekaufte Rustikalgrinde). Держава зовсім н
е мі

шала ся перед: тим д
о

таких добровільних угод, котрих

було зрештою: дуже мало, б
о

мужики розуміючи дуже

добре проблематичну вартість такоі власности, котра
- 10
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зовсім не була власністю, зовсім не квашили ся пла

тити за ню доволі значну заплату. Аж в 1769 році,

на підставі справозданя так зв. Staatswirthschзfts
deputation постановила держава взяти в своі руки

ініціатіву до загального заведеня пожитковоі власности

на мужицьких грунтах, сподіваючи ся в той спосіб за
безпечити мужиків від покривдженя через дідичів осо
бливо через самовільне переношенє незакупного му
жика з одного грунту на другий. Через те — каза
ло повисше справозданє — що дідичі пильних і за
попадливих господарів, котрі своі грунти піднесли і
добре загосподарували, переносять на запущені грунти

або на пустки, або добре загосподаровані парцелі йiи

відбирають а запущені йім приділюють, являє ся не
можливим заведенє доброi i рiвномірноі господарки на
всіх грунтах; противно, через те убиває ся всяка охота

до праці і запонадливість, а сістематично плекає ся
лінивство і розпуста. Та позаяк після погляду держави
дідичі були єдиними властителями мужицьких грунтів,

значить мали повне право наділювати йіх кому йім

хотіло ся, думала держава, що зарадити лихови мож

лиш через загальне признанє мужикам пожитковоі вла
СНОСТИ.

Запитані в сій справі Стани чеські і моравські,
хоть не мали нічого против закупна грунтів мунсиць
ких, радили однакож лишити все на добровільну уго
ду між дідичами а мужиками. Вони загалом не хотіли

зміни істнуючого суспільного порядку ані навіть діс
кусіі над питанями реформ. Хто знає, до чого то може
довести, коли якийсь новий дух почав отсе затніжджу

вати ся в адміністраціі і держава почала до всего мі
шати ся ! 9uieta non movere. Бо конець, кінців все
таки могло би прийти лип до отраниченя паненжик



147

прав. Справа признаня мужикам ішла отже дуже пеняво.

Але коли держава патептами панщинними (з p. 1768
для Шлезіі, а з р. 1775 для Чех і Морави) взяла ся
серіозно до забезпеченя мужиків і йіх землі від на
сильства дідичів, стратила власність дідичів до му
жицькоі землі для них всяку практичну вартість.

Відсуджуванє мужиків від грунту не мало вже

жадного змислу, бо після сих патентів землю мужицьку

не мож було вже прилучувати до домінікальноі, але

треба було знов наділити якомусь мужикови. І загроза
відібраня грунту не могла вже довести до побільшеня

панщини і інчих данин, від коли повинности панщинні
були натентами стисло означені, а уряди окружні з чим

раз більшою енергією стали доглядати докладного ви
конаня законних постанов. Остав ся дідичам лиш тягар

достарчуваня мужикам матеріалу на будинки і обовязок
запомоги в разі неврожаю або інчих нещасть, — остав

ся врешті страх, що держава дальшими реформами мо
же дідичів ще більше ограничити в справі діснозіціі
незакупними грунтами або навіть надати мужикам пра
во пожитковоі власности зовсім безплатно. Вони стали

отже домагати ся, щоби держава присилувала мужиків

до закупна незакупних грунтів. ** , * ,

Але свою ціль, щоби мужицьку землю забезпе

чити для мужиків а крім того законно унормувати і
ограничити мужицькі повинности панщинні, держава

вже осягнула була повисше наведеними патентами і
коли би уважала, що забезпеченє се ще не зовсім д0
статочне, то була вже на стілько сильна, що могла

заострити законні приписи і послух для своіх по
станов вимусити ва непокірних. Для держави отже, а

тим більше для мужиків, котрі реформами державними

дістали всі добрі сторони пожитковоі власности без єі



148

тягарів, признанє пожитковоі власности було зовсім

непотрібним. Ані Марiя Тереса, ані Йосиф навіть не
думали о силуваню мужиків до закупна, полишаючи єго

добровільній угоді між дідичем а мужиком. Одно лиш,

що Йосиф ІІ
.
в сій справі щ
е

зробив, було те, що
предложив чеським, моравським і шлезким Станам без
плат не признанє мужикам ужитковоі власности за

рівночасним знесенєм обовязку достарчуваня мужикам

матеріалу н
а

будинки і запомоги в нещастях. Але Стани
запротестували енергічно против сего предложеня, і на

тім справа заснула в Чехах а
ж д
о

1848 року *).

Таке саме предложене зробив був цісар Йосиф

ІІ. також Станам галицьким Декретом придв. з 7. янв.
1785, губ. ч

.

2463 спитав йіх цісар, чи би не хотіли

незакупні грунти віддати підданим своім безплатно

н
а

власність наслідну, б
о

через т
е

н
е

лише б
и нічого

н
е стратили, але противно скористали б
и те, що увіль

нились б
и

зовсім від лежачого н
а

них яко н
а вер

ховних властителях обовязку достарченя безплатного

своім підданим всего д
о

удержаня fundi instructi і
Sartorum tectorum а також безплатноі запомоги своіх

незакупних підданих н
а

случай неврожаю і інчих по
треб.

і , *

” Н
а

се завізванє відповів Виділ Становий в імени

дідичів рапортом з д. 2
4

февр. 1785 ось що: Дiдичі
всіми силами причинять ся д

о

осягненя гуманноi цiли

монарха ; Виділ признає, щ
о

мужики в тих сторонах
Мисленицького, Велицького, Тарнівського і Ясель

.t
;

f*."і " {
: , , , " * , , , " " і

а в *) К
.
G rtin b e rg, Die Bauernbefreiung und die Aufló
яцng des gutsherrlichapauerlichen Verhaltnisses in Bóhmen;

мahrea und Schlesien, Leipzig 1894,ь 268—272

і
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ського округів, в котрих грунти посідають яко влас
ність наслідну, ріжнять ся дуже від сусідніх мужиків

носідаючих незакупні грунти трудолюбивістю, госпо
дарністю, добробитом і навіть ліпшим зверхнім укладом,

— додає однакож зараз, що богато дідичів в інчих
округах, котрі заохочені тим прикладом не лише: по
дарували своім підданим грунти через ших посідані,

але йіх від усіх повинностей за уміркований чинш
увільнили, дізнали зовсім противних наслідків, що не
забавки застали підданих більше лінивих, більше запи+

тих, біднійших, йіх власні грунти далеко гірше оброб
лені, а чинш так значно залеглий, що мусіли зречи ся

єго стягненя. На підставі сего (зрештою близше зовсім
не виказаного) факту думає отже Виділ, що само при+

знанє власности не лише не всюди веде однако добрі

наслідки за собою, але що таких добрих наслідків до
ти не мож надіяти ся, доки наш мужик не позбуде ся

головних своіх недостатків: лінивства, пянства і за
бобонів. : : і , , 1

і | |

„Бо якій же інчій причині — каже Виділ — як
не тим закоріненим недостаткам треба приписати, що

галицький мужик до роботи коло власного господар
ства рано перед 10-тою або 11-тою годиною не вихо
дить, що до жадноі роботи, котру для себе робить, не

прикладає такоі уваги і пильности, як добрий робітник,
що від зисковнійшого але більшоі роботи вимагаючого

способу господарованя воліє такий, котрий хоть менче

доходу приносить, але менче заходу коштує, що на

Покутю і ІІоділю в кождім майже селі кождого року
по кілька мужиків своі грунти лиш для того покидає,

що місце, в котрім єму худобина заслабла, жінка або

дитина померла, уважає яко зачароване. Забобон сей,

твердить Виділ, є такий загальний, що коли би дідич
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замісць грунту в такий спосіб покинутого не дав ін
чого двірського, то стратив би не лише цілий пожиток

з покинутого грунту, котрого жаден інчий мужик не
візьме, але і робітника.” Думає отже Виділ, що само
нризнанє власности тим менче зможе вилічити наших

мужиків від тих недостатків, що відбираючи йім єди
ний страх, котрий йіх здержував від надмірного занед
баня йіх грунтів, т. є. страх, щоби єму дідич йіх не
відібрав, не подає йім жадноі новоі заохоти до праці.

Бо і тепер, хоть грунти через підданих заняті суть
власністю домінікальною жаден дідич не переносить

без важноі причини з одного грунту на другий, — про -
тивно, грунт мужицький переходить звичайно з батька
на сина або зятя.

Ще важнійшу причину, за для котроі треба би

здержати ся з проєктованим кроком, видів Виділ в не
рівнім розмірі грунтів мужицьких в відношеню до по
винностей лежавших на грунті, — нерівність, котра
після єго гадки випливає по части з постепенноі ко
льонізаціі сіл і забору ліпших грунтів через перших
кольоністів, а в переважній части вкрала ся геть ші
знiйше через арбітральне шафованє мужицькими грун
тами через двірських офіціалістів і через шізнійше на
діленє мужиків грунтами домінікальними. Думаючи, що

ся нерівність по признаню власности дала би ся підда
ним в цілій своій силі в знаки і викликала би неска
зано богато скарг, поставив Виділ внесенє, щоби при
знанє мужикам ужитковоі власности вілложити аж до

укінченя поміру катастрального і заведеня проєктова
ноі урбаріі, від котроі сподiвав ся справедливого роз
кладу повинностей урбаріальних.

Додав однакож, що не належить вимагати від ді
дичів безплатного признаня власности, але противно по
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становити треба для цілого краю невну хоть би най

нивну суму яко ціну відкупу і вложити на підданого
обовязок, щоби зложивши сю ціну п р о с и в 0 признан6

власности і тілько тоді, коли би єму дідич без слушноі
причини відказав, домагав ся в дорозі рекурсу при
знаня від уряду щіркулярного. Таким способом, твердить
Виділ, осягнуло би ся не лишень тую користь, щ0 лиш

самі дбалі господарі доступили би власности свойіх
грунтів, але навіть вони самй привязували би до неі

більшу вартість, переконавши ся, що признанє єi ста
новить род дістінкціі між дбалими і недбалими госп0
дарями, і що мусіли єi власним коштом окупити !
На сю клясичну аргументацію мож би було запи

тати ся, де то і котрі дідичі „подарували", мужикам
посідані через них грунти, бо о тім ніхто нічогісінько

не знав; мож було сказати, що коли мужик справді

такий лінивий, зашитий і темний, яким єго Виділ зма
лював, то се лиш овоч довговіковоі „ культурноі" пра
ці дідичів над ним, котрий може як раз длятого так
мало дбав про себе і своє господарство, бо весь дохід
з него і без того пропадав в панських кішенях.
Але Йосиф ІІ

.
н
е

вважав за відповідне вдавати

ся в довшу конверсацію з Виділом н
а

порушені через

него теми, а відповівши декретом придворним з 7
.

мая

1785 коротко, що галицькі Стани помиляють ся дума
кочи, що саме признане власности н

е

буде мати добрих

наслідків і що докази своєi помилки можуть найти

в самій таки Галичині, здивував ся, що галицькі Ста
ни, котрі н

а

початку свого рапорту заявили були ціл
ковиту готовість д
о

признаня мужикам ужитковоі влас
ности, при кінці того самого рапорту зажадали, щоби се

признане відложнти а
ж д
о

переведеня нового поміру

краю і заведеня урбаріі і приказав, щоби признанє сеi
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власности полишити зовсім добровільній угоді між ді
дичами і мужиками. Рівночасно ж тим самим декретом
наложив на дідичів примусовий обовявок до безплат

ного достарчувашя мужикам будівляного матеріалу і за
помог*).

Розпочатими незабавки після сеi невдалоі проби

великими реформами, а спеціально патентами з 1786

і 1789 р. зробив Йосиф справу признаня мужикам
ужитковоі власности зовсім безпредметовою, бо при
знав незакупним грунтам мужицьким майже такі самі
права, які мали грунти закупні, котрим прислугувала

ужиткова власність, а при тім усунув для них усі не
догідні сторони ужитковоі власности. Ужиткова влас
ність стала отже для мужиків не тілько зовсім непо
трібною, але як то попередно показано, навіть шкі
ДЛИВОЮ.

Які зрештою неоправдані були надіі, котрі уря
дові реформаторські змаганя привязували первісно до

ужитковоі власности, показує найкрасше той факт, що

декретом придв. з 20. янв. 1787 признано безплатну

пожиткову власність підданим ві всіх камеральних і
духовних маєтностях (губ. розп. з 20. февр. 1787 ч.
4901, К1 u n k e r II

,

51), а про те не чути було ні
чого, щоби через т

е економічне положенє тих підданих

піднесло ся в чім вебудь п
о

над економічне положенє

решти мужицтва. Се новий доказ староі правди, що

абстрактною формулою народа н
е нагодуєш, а ще д
о

того такою, котра, я
к

ужиткова власність — 1ucus а

*) О nadaniu poddanym praw wЯasnosci uzytkowej do
gruntów rustykalnych niezakupnych i skutkach tego nadania
(Аллегат Nо 8. д

о

рукопису Оссол 2945, стр. 3—8).
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non lucendo — була рідною дитиною того варвар
ського суспільного строю, котрого головною признакою

була панщина і правне та економічне підневоленє всеі
робучoі людности.

Таким способом справа ся заснула мертвим сном

на цілих 67 літ, і доперва гр. Казимірови Красіцкому
судило ся воскресити єі своім меморіалом на те, щоби

вона яко доказ прихильности галицьких дiдичів для

поступових реформ блукала кілька літ як мара в
актах, меморандах і нарадах галицького шляхотсь
кого сойму, поки катастрофа 1846 року не приспала
єi на віки. *, .

Спосіб зрештою, в який Виділ становий, а спе
ціально єго референт Тадей Василєвський приняв сей

проєкт, не давав єму надіі навіть на таке коротке

жите. Василєвський в рефераті з д. 7. окт. 1842 на
звав проєкт сей „непридатним до спеціальноі розправи,

бо хоть він трактує про важні справи і містить в со
бі не одну розумну гадку, котрою при спосібности мож
буде похіснуватись, то все ж таки справи ті трактовані

в проєкті кумулятівно і лиш загально, в тоні конвер
саційнім, без близшого поданя способів, як би дійти

до задуманоi цiли“.
і t

«.

Граф Красіцкий однакож, котрий свому проєктови

приписував далеко сягаюче значіне і вважав єго навіть
першим початком до цілковитого знесеня підданства і
панщини, а єго неясність і двозначність старався при
красити тим, що в тодішніх часах абсолютізму і при
старілих пересудів (шляхти) не мож було отверто ви
сказати остаточноi цiли, не знеохотив ся рефератом

Василєвського. Коли Сойм становий зібрався д. 19—27.
сент. 1842 року на наради, зійшло ся на єго просьбу
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того дня вечером кількох депутатів у Василєвського,

де йім відчитано меморандум гр. Красіцкого і поданє
Йосифа Левіцького з Бунова, в котрім короткими

словами висказана була потреба відповідного упоряд
кованя справ підданських. „Меморандум, оповідає
Красіцкий, розцікавило зібраних; сплячих пробудило,

мислячих задоволил0 і всіх переконало, що скорше чи
пiзнiйше дотеперішні відносини (дідичів до мужиків)

мусять перемінити ся.“ Конець кінцем постановлено,

щоби справу сю порушити на будучім соймі, при

чім гр. Красіцкий, як каже, длятого, що знав слабу

сторону референта Василєвського і щиро єго по
важав, заявив, що дальше веденє справи віддає в вго

руки.

В р. 1843 розпочав Сойм становий своі наради
д. 1

8
.

сент. Дня 1
9
.

сент. вечером зійшло ся богато

депутатів д
о

Станіслава гр. Скарбка в будинку теа
тральнім н

а

довірочну нараду, в який б
и спосіб сю

справу поставити н
а

порядок дневний соймових роз
прав. На нараді сі

й

Василєвський оминаючи зовсім

проєкт гр
.

Красіцкого виступив від разу з проєктом

знесеня панщини. Але проєкт єго викликав велику

опозіцію і гнів; богато депутатів противило ся рішучо,

щоби справу сю порушити н
а

соймі ; інчі ж н
е

хотіли

віддати веденє справи Василєвському. Ледви н
е

ледви

удало ся якось утихомирити опонентів (Меморандум гр.

Красіцкого u
t supra cтop. 10—12).

* : " i і 1 2

t 1

Який ж
е

т
о був проєкт і чим в
ін

викликав таке

сердите супротивлен8? Докладного справозданя о сій

нараді — окрім кількох повисших слів в меморіалі гр
.

Красіцкого — не маємо. З рукописного матеріалу одна
кож, котрий маємо п

ід рукою, можемо собі відтворити
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коли не докладний образ тоі певно дуже цікавоі
дебати, то по крайній мірі проєкт самого Василев
ського і гадки єго противників. За-для важности
предмету і докладного зрозуміня того, що зробив
Сойм становий в сій справі, постараємо ся показати

одно й друге.



V.

„Край наш— каже Василевський *)— може не лиш
сільську господарку розвинути високо, але має місце

також для широкого розвитку промислу фабричного.

В обох галузях уважне око може добачити слабі початки
поступу. Будують ся дороги, проколює ся поволи тор
говля, подекуди закладає ся одна або друга фабрика,

там і сям видко проби заведеня якоісь раціональнійшоі
господарки по селах. Але все те йде дуже пеняво, не
сміливо і слабко. Поступови промислу і богацтва
краєвого стоіть на перешкоді убожество сільського

народа.

„Де-ж лежить причина сего убожества? Не лежить

вона — каже він— ані в неврожайности землі, ані в надто
малих наділах мужиків, бо наділ йiх хоть не на збо
гаченє але всеж таки вистарчить на те, щоби прожити

*) О wRoscianach w Galicyi. Dzielo Таdeusza Wasilew
skiego. Сzesé trzecia: Рlan poprawy stosunków wХosciamskich.
(Рукопис бібл. Оссолінських, н-р 3225. картка 49—72).
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і зберегти дещо на неврожайний час. Добрий господар
нераз на загороді має ся ліпше, як інчий на цілім грун
ті; німецькі колоністи мають найгіршу землю (?

)
і

найменче поля (?), а найліпше йім веде ся. Не лежить

вона також в недостатку урядoвoі опіки. Впадає лиш

в очи недостаток грошей, дешевість продуктів рільних,

шкідливий вплив жидів, темнота, недбальство і пянство
народа. Коли б

и

мужик користав зі способів заробко
ваня, свого хліба зараз п

о
жнивах н

е марнував, коли

б
и

при збільшених доходах знав інчі потреби окрім
горілки, тоді би піднесла ся ціркуляція грошей в краю

і зарібки кляс промислових, а через т
е

також число

консументів і ціна рільних плодів.
„Декотрі приписують всю нужду нашого народа

жидам і йіх впливови, каже автор. Чому ж жиди в інчих
краях н

е

мають такого впливу? Жид ошукає лиш того,

хто єму дасть ошукати ся, н
е

візьме лихви у чоловіка,

котрий у него н
е

зичить. Ту велику перевагу дала жи
дам темнота, недбальство і пянство нашого народа (а у
дідичів?). Без тих причин нарід жидівський, діяльний,

запопадливий, бережливий, маючи в руках капітал обо
ротовий і вміючи єго ужити, був б

и

для краю вели
кою помічю а не нещастєм.

„Мав же б
и

сам нарід бути причиною своєi ну
жди? Нарід се ретельний, побожний, роботящий, вдово
лений малим, котрий с-поконвіку, позбавлений обиватель

ських прав і користей, сповняв і сповняє вірно всі
обивательські повинности, всі злидні зносить терпливо,

я
к

коли б
и

ждав і виглядав, аж єму з тоі самоі руки
прийде ратунок, від котроі привик зносити прикрости.

Мужик наш людяний і услужний: подорожному покаже
дорогу і сам єго поведе, в пригоді поратує; бідний,

а з гостем остатнім шматком поділить ся; жебрака
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від воріт не віджене, сироту прийме і зі своіми дітьми
виховає. Вміє також бути вдячним за справдішні до
бродійства, коли переконає ся о щирости добродія ; вміє

цінити пана статочного, доброго господаря хоть стро
гого; а укараний справедливо і не над міру провини
певне не буде ані скаржити ся ані мстити ся. Має наш

мужик також здоровий розум, котрий справедливо нази
вають хлопським розумом; він дотепний і має вроджене
мягке серце, хоть сі добрі прикмети часто у него при
давлені. Наш нарід з природи добрий, має отже лиш ті
недостатки і злі сторони, котрі в кождім народі і в кож
дім віні бувають наслідком пригнобленя, пониженя
і темноти
„Хто бачив, як у нас мужик перед паном здалека

шапку здіймає, як єму аж до ніг клонить ся, а в нічім

єму не вірить і ві всім радо єго кривдить, — хто по
рівнає богацьке житє шляхти з убожеством мужиків, —
хто побачить економа на лані підганяючого до роботи

буком так само старця як і недолітка, жінку беременну
або з дитиною при грудех, той скаже, що в сім краю

панує неволя і гнет. Неволі нема (?), але гнету дармо
хотіли б ми відпирати ся, бо акти властей судових і по
літичних, безперестанні преґраваційні комісіі і жарева
осінніх пожеж підложених мстивою рукою свідчать про
тив нас... Але гнет сей не може бути (?) такий загаль
ний, як загальне є убожество мужиків, бо навіть по
селах, де пани добрі, подибуємо ті самі злі сторони
народа, котрі ми признали яко наслідок гнету. Мусить

отже і тут бути щось похожого на гнет, що веде за со
бою подібні наслідки і помимо найщиршоі охоти пана
не дасть усунути ся. Тай зле би було, як би доля
мужиків залежна була від характеру нана, бо пан до
брий або злий є, як сказав царь Александер до шані
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Стаель, Щасливим або нещасливим случаєм для свого
026л3.

„Скоро однакож причина злого не лежить ані

в природі краю, ані в за малім наділі мужиків, ані в

характері мужиків, панів або уряду, то можемо поті
шити ся і надіяти ся

,

щ
о

вона н
е
є хоробою неулічимою,

коби лиш удало ся усунути єi причину. Як м
и бачили,

причини тоі н
е

треба шукати ані в самій темноті і нед
бальстві нашого народа, ані в самім гнеті панів, ані

в санім затамованю промислу і торговлі. Темнота, нед
бальство, гнет, вплив жидів н

а нарід, брак готівки в краю,

т
о

лиш сімптоми і способи, в яких проявляє ся хороба

одна, можна б
и сказати, случайна; коли б
и

в
і усунути,

т
о

щезли б і ті сімптоми. Не вилічивши єі шкода й

надіятись, що способами, котрими б м
и

одному або дру
гому з повисших сімптомів брали ся зарадити, приміром

товариствами тверезости, заведенєм шкілок, будованєм

зелізниць або заостренем кар за преґраваціі, годні бу
демо все лихо вирвати с коренем.

„Тою хоробою, каже Василєвський, тим соліте
ром, котрий гризе наше тіло з природи здорове і спра
вляє єму такі муки, є пан щ и н а

,

я
к

се побачимо за
становивши ся над нею близше.

„Шанщина сама п
о

собі н
е
є неволею, але має фор

м
и

неволі і богато наслідків із нею спільних. В хвилі,
коли повстала, була malum necessarium (?), нині
стала ся вона злом непотрібним.

„Мужики галицькі — каже він дальше — не за

дармо, н
е
з особистоі невольницькоі повинности відро

бляють панщину, але відробляють єi замісць чиншу

з трунтів. котрі держать від панів. Скоро земля є вла
сність панів, а мужики єі посідають і пожитки з неі
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побирають, то справедлива річ, щоби частину тих по
житків віддавали властителям (Рукоп. Осс. 3225).

„Спосіб виплати (тих пожитків) грішми, плодами

або роботою не зміняє природи відносин правних. Коли

наші села закладали ся, грошей не було, а осадник

окрім сил фізичних нічого не приносив ; не мож було

отже укладати ся з ним інакше як лиш на частину

плодів (осипи, десятини, кури, яйця і т. д.), або на
роботу. Але властитель землі, котрий значну єi часть

лишав для себе, не був лакомий на плоди, а потребував
рук, щоби свою землю обробити; найбільше отже умов

стало на роботизну, а слід і доказ тих умов задер
жав ся доси в наших інвентарях. Панщина у нас не
повстала ані з неволі (?), ані з завойованя (?); обовя
зок до єi вiдpоблюваня є відносиною зовсім цівільною(?),

а праця заступає чинш з грунту (?). Першу умову за
ключили (?) перші осадники (?), а кождий наслідник

бравши грунт на свій ужиток приступав до неі (?!).

Панщина означена quoad quantum et quale, при
стосована (?) до величини грунту, з котрого відбуває

ся. В одних місцях вона більша і тяжша як в других,
бо () вартість грунту і роботи була ріжна в ріжних
часах, коли села повставали. Наш отже titulus до єі
побираня єсть правний (?!), санкціонований (?!) спокон
нвічним посіданєм. Відбирати се право, непокоіти по
сідане дідичів і зменшати йix маєтности я не думаю.
Сам же що посідаю, посідаю в землі і панщині, а стра
тити сего не хочу, маючи семеро дітей".“)

*) з листу Василєвського до Івана Федоровича в Гри
малові з д. 23 апр.1844, конія в рукописній збірці д-ра Ів.
Франка.
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„Не оплата отже, але спосіб єi побираня в ро
ботизні замісць в грошех прикрий і має на собі ціхи
неволі. Чиншівник віддає також часть свого доходу,

а тим самим часть своєi праці а виложеноі на те, щоби

з землі видобути той дохід; але чиншівник є паном
свого часу, уживає свого тягла і знарядів коли потре
бує, не дізнає в господарстві від нікого перешкоди

ані перерви, може отже мати зі своєі посілости всі ті
пожитки, які своєю силою i спoсiбнiстю годен з неі
видобути. Кожду роботу господарську робить в пору,

а коли має зайві сили, може ними заробити наймаючи

ся до роботи у других, але наймає ся по справедли
вій ціні і лиш тоді, коли через те дома нічого не
тратить. Противно ж мужик, котрий відробляти мусить
панщину, іде на своє поле не тоді, коли треба, але

коли єму позволять. Кілько ж то разів єго збіжє вже

домагає ся серпа, а він в понеділок, вівторок і середу
відробляє панщину, коли тимчасом єго зерно опадає з
колося ! Щасливий ще, коли єму в четвер не пере
шкодить дощ піти на жнива. Так само коли звязаного

в однім тижні збіжя в перших тьох днях другого тиж
ня за-для панщини не годен був звезти, а четвертоі

днини пустить ся слота, то збіжє єго в снопах поро
сте, бо навіть в перервах слоти кликаний на панщину

не може своіх полукішків переставити і пересушити.
„Не інакше діє ся з оранєм, сіянем, сінокосами

і кождою інчою роботою, Жадна робота не робить ся
в пóру і одним тягóм, на чім в господарстві найбільше
залежить. Ідучй дó світа на панщину а в ночй з неі

вертаючи не має коли доглянути свого господарства;

роботу челяди завдає на здогад та й тоі не догляне.

Коли за себе пішле парубка на панщину, то лишивши

ся дома без тягла іде до дрібноі пішоі роботи, котру би
11
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хто небудь міг за него зробити, коли тимчасом важ
нійша робота спочиває, а він весь день не знає, як

парубок з тяглом обходить ся
.
І тягло се завсігди вже

умучене кількoденною панщиною вертає д
о

власноі ро
боти. Дізнаючи отже ві всім перешкоди, перерви, тру
дности, маючи н

а

всім страту н
е

має він зі своєi пoci
лости і з своіх сил тих пожитків, котрі би вони могли
принестй, коли б

и він своім часом і силами міг вільно
роспорядити. Кождий день панщини коштує єго в стра

тах і перешкодах два рази більше, як панови пожитку
приносить, хоч б

и був відроблений найщирше.

„Але панщина я
к

раз за-для того, що робучого

чоловіка тілько коштує, н
е

буває щиро відроблена. Му
жик, котрому вона тілько страти приносить, уважає єі

гнетом і нещастєм, усуває ся від неi o скілько може, ви
шукує собі всілякі причини, щоби вийти я

к найпізнійше,

висилає найслабшого і найлінивійшого робітника, уми
сие для панщини держить найгірше тягло і найгірші
знаряди. Та й того тягла господар або парубок ще
зберігає, зберігає й себе, стає серед роботи, отягає ся,

Дарму6, коли лиш бука над собою н
е видить,— а коли

єго підганяють, т
о

мілко плуг в землю запускає, або

коли н
е

оре н
а заклад, т
о

кождoі хвилі має щось при

плузі направити; при жнивах киває ся а н
е жне; кру

тить перевесла, перевертає збіжє, а н
е вяже; при кісьб

довше косу острить чим єi уживає, стерню лишає ви
соку ; при молоченю вимахує ціпом, замахує ся але

слабо б
6
.

В кождім кроці і движеню старає ся собі

зробити полекшу i нaставника ошукувати. Панщина є

отже школою лінивoі роботи, школою ошуки і підступу,
причиною, за-для котроі мужик держить нездале тягло

і. знаряди, котрими потім і на себе роблячи з привіи.
чки робить ліниво, малий пожиток з такоі роботи має
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час марнує. Поставлений над робітником наставник має

доглядати, щоби той робив як найбільше і як найліпше.
Нехай робітник і щиро робить, то ще й того наставни
кови буде за мало, він усе буде підганяти. А постав
найповільнійшого флегматика над робітником дужим спо
сiбним до роботи а лінивим навмисне, котрий удає, що

робити не годен і кождoі хвилі намагає ся ошукати у
вагу наставника, — чи терпливість сего шосліднього не

урве ся? а тогді як легко обуренє може перейти мірку!
„Робітник нанятий лекше знайде зарббок і ліпше

буває плачений, коли приходить до роботи з добрим

тяглом і знарядом, а складно і радо робить. Інакшого
можу не приймити; коли лінивий, мало і зле робить,
можу єму потрутити з платні, можу погрозити, що дру
гий раз єго не прийму. Робітник панщинний не має тих
принук, ані я на него тих способів; тут лиш грізьби з
одного, страх з другого боку годні зарадити. Най же

против себе стане двоє людей, з котрих один з рана

до ночи з примусу робить, другий грізьби і примусу
уживає ; най така прикра сцена відновлює ся між ними

по три рази на тиждень, від віку недолітка аж до пі
зноi старости ; чи з неі не виродить ся ненависть, тим

шкідливійша з боку наставника, що знаряд грізьби має

в руці і має діло не з одним але зі соткою таких упер
тих— тим страшнійша і глубша у мужиків, що придавле
на в глубині душі і таєною слезою годована 2 Чи не
нависти тоі мужики з часом не звернуть на самого
пана, у котрого наставник є лиш знарядом? І на о
борот, чи наставник не буде старав ся впоіти в свого

пана переконаня, що лиш страхом і грізьбою можна
мужиків провадити і в послусі удержати ? Відкиж тут
взяти ся має прихильність і довірчивість? Чиж при
такім складі річей дивно, що мужик навіть подарунки
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пана уважає за поживу, кетру дає ся худобині, щоби

могла довше тягнути ? і що в сім упередженю ставить
єго найспасеннійшим роспорядкам перешкоди і відкидає
найздоровійші ради?

„За-для тоі неохоти до пана мужик рідко коли

опустить нагоду, щоби в дрібних річах пана не покри
вдити. Всюди єго обкрадає, в'орує ся, випасає луги і
за-для панщини уважаючи себе невольником, коли пу
стить спутаного коня в панський засів, заспокоює свою

совість тим розумованєм: „І то панське, і я панський,
і моя худоба панська".
„Примусова праця під буком, безнастанне зма

гaнє зробити собі полекшу з безнастанним страхом пе
ред тілесними побоями понижує, упідлює чоловіка, при
давлює в нім почутє людськоі гідности і всякі бла
городні чутя. Працювати а з праці не мати жадного
пожитку, се не заохочує до праці; терпіти нужду, пони
женя, прикрости без надіі поліпшеня свого положеня,

се чинить рівнодушним для будущини. Звідси те нед
бальство, головний недостаток нашого народа... Не дбає

він о заспокоєнє жадноі інчoі потреби окрім потреби,

щоби журбу свою утопити в горілці, яко найдешевшій

з розривок, котру собі годен справити, котра при по
верховній дешевости найбільше єго в році коштує.

„Панщина веде отже наших мужиків також до пян
ства або по крайній мірі підпомагає пянство, раз для
того, що удержуючи йіх в убожестві не позволяє йім

заживати інчих приємностей житя, а по друге для того,

що наражуючи йix на щоденні страти і прикрости, y
держує йix в безперестаннім роздразненю, а навіть в
більше образованих верствах бачимо не раз людей, ко
трих заведені надіі, прикрости житя, душа змучена
ЗЛИДНЯМИ Д0ВеЛИ Д0 ШЯнства.
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„Панщина в кінці удержує наш нарід в темноті.

Не маючи надіі поправити своє положенє, не дбаючи

о будущину для себе, батько рівнож мало дбає о бу.
дущину дітей. Сам лінивий не защепить в них любови

до праці. До школи йix не посилає, бо не має звідки

покрити видатки шкільні, ані чим дітей огорнути; не
посилає, бо сам відриваний шанщиною від роботи хоче

дітьми виручити ся. Ледви дитина від землі підросте,

вже йій дають няньчити молодших, бо мати або замісць

чоловіка пішла на панщину або несе єму туди йісти або

за него в полі робить. Старші пасуть худобу і на пасо
виску лінюхуючи вчать ся всякоі роспусти. Але при
пустім, що парубкови удалось би вивчити ся в школі

і з неі вернути на батьківський грунт. Чи при панщині
буде мав коли просвічувати ся дальше, чи при ній не

забуде того, чого навчив ся? Висша освіта дасть єму
лиш тим дужше почути всю недогідність панщини, всю

єго недолю і пониженє, ще сильнійшу збудить в нім не
охоту до пана і з ще більшого роздразненя доведе єго
до тим більшого замороченя душевних і фізичних спо
сібностей.

„Убожество, знеохоченє до праці, недовірчивість

і ненависть до висших верств, роспуста і упідленє,
пянство, темнота — се признаки певолі; у нас хоть
неволі нема (?), то ті самі овочі видає панщина.

„Коли би хто — каже автор дальше — на доказ
несправедливости такоі критики панщини хотів вказати

на те, що і дрібні міщане, чиншова шляхта і необовя
зані до панщини мужики в маєтностях камеральних

і міських майже зовсім не ріжнять ся від панщинних
мужиків, а противно і по селах панщинних найде ся
богато добрих ґаздів, то на те між інчим мож відпові
сти, що в краю покритім селами панщинними і народом
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через панщину доведеним до убожества, недбальства і
темноти поодинокі села вільні в

ід

панщини н
е

можуть

підносити ся я
к

острови н
а

океані ані богато від там

тих ріжнити ся
.

Випливаюче з панщини недбальство

і неморальність народа є як хороба, котра ширить ся

заразою. Як тій заразі підпали дрібні міщане і дрібна
шляхта, так і поодинокі села увільнені від панщини
підпадати муть йiй доти, доки причина се

i

моральноі

зарази в цілім краю не устане".

Але панщина і пана більше коштує, ніж єму при
носить пожитку, „бо хоть купуючи село заплатив за

панщину дешевше я
к

коштують дні добровільно наняті,

т
о

все ж таки заплатив за ню більше ніж вона варта,

б
о

заплатив: -

а
)

за всі дні, котрі н
а

мужиках будуть залягати

ч
и

т
о за-для хороби господаря, єго челяди або тягла,

ч
и

т
о за-для недбальства наставників, котрі лінивому

господареви дадуть затягнути шанщину з тижня д
о мі

сяця, з місяця д
о року, а котра опісля пропадає, хоть

через довгі літа стоіть в сшисі реманентів; заплатив

також за всі дні тяглі, котрі мужик п
о

утраті худоби

відбуває пішки; заплатив в кішці за панщину від пу
сток (господарств покинутих), к утрі часто через довгі

літа спочивають без господаря; і від тоі всеі невибра
ноі панщини платить завсігди урбаріальиий податок.

б
)

Не доста що єi купив, мусить єi купувати в

однб, б
о

щоби єi побирати, мусить годувати мужика і

Єго худобу кожд0го передновку, мусить єму позволити

пасти, достарчити дерева, купувати коні або воли кож
дий раз, коли йіх стратить, або н
а

йix кyпнo позичати

єму гроші, котрих найчастійше н
е

відбирає.

в
)

Для панщини і з причини панщини поносить
властитель, маєтности весь тягар опіки над мужиками.
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До неi належить: юрirдікція судова і політична першоі
інстанціі, стяганє податків, наконешть роботи надзвичайні,

як і ректіфікація Йосифовоі урбаріі, кождий індівідуаль
ний розклад нових податків і т. д. і удержанє підданих
в такім стані, щоби вони були спосібні платити податки.

„Коли би мож всі ті страти і кошти взяти під крейд
ку, каже Василєвський, то би показалося, що кожда днина

панщини є два рази по над свою вартість заплачена,

а то тим більше, бо

г) до податку урбаріального панщина таксована
після вартости робучих днів без потрученя всіх тих
видатків і коштів.

д) При тім ніщо не марнує ся так як панщина.

Економ єi не шанує і не бережé; до одноі роботи ста
вить за мало людей і робота тягне ся а час відповід
ний минає, — до другоі дає людей за богато, котрі
собі заваджають і одні другим перешкаджають, пере
ходять по скінченій одній роботі до другоі часом о пів
милі і марно тратять час на дорогу. Та й самі нани
часто панщину марнують. Кілько ж то маємо горалень

в краю, на котрих дідич фактично тратить, а котрі у
держують ся лишень тому, що як повітря і води так
і панщини ужитoі при услугах в горальни, при рубаню
і звоженю дров і при управі бараболі зовсім не рахує
ся. Коли би прийшло ся робітника платити, то ніхто би

не брав ся до такоі нерозумноі спекуляціі. З тоі самоі
причини засіваємо далекі неврожайні поля зерном, хоть

пожиток з них не вертає вложеноі праці; засіваємо йix,

замісць ужити лучше під пасовиско, лишень тому, бо є

панщина і треба ві до чогось ужити.
„Панщина отже навіть тоді не заслугувала би на

особлившу похвалу, коли би єi мож уважати яко де
невий спосіб господарованя; але — панщина є машина
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дорога, котра зле служить і найменче оплачує ся. Ко
жда робота роблена панщиною іде поволи, перериває

ся і виконує ся недокладно, зі стратою сил і часу. Ко
ли властитель рушить всею силою панщинною в перших

днях тижня, то мусить в послідніх відпочивати, а тим
часом в господарстві все на тім залежить, щоби жа
дна робота не ждала, щоби вхопити час відповідний і
робити скоро, живо і без перерви. Коли хто хоче за
вестй щось нового, то до непривичноi роботи панщини

зовсім не може ужити. А навіть при звичайній роботі
робітник дужший, вправлений, з ліпшою охотою, поста

влений побіч лінивого і неспосібного або єго випередить
або мусить єго піджидати, робота йде неточно і недо
ладно, а день обох йіх числить ся однаково. Нездалий

віз висланий зі снопами на переді ломить ся або зле

наложений перевертає ся і всіх за собою задержує ; зле
уставлена стирта валить ся або замакає; злий молотник

велику половину зерна лишає в соломі. На всім страта

часу і шкода. Кождий, хто мав з панщиною діло, знає
отже, що панщина річ малопридатна і певне кождий го
сподарь волів би заступити єі своім власним тяглом і
парубками або роботою наємною. Помимо того переко

наня уживаємо шанщини, бо єi маємо, а справленє вла
сного тягла, удержанє парубків, наємні робота, вима
гають накладу, на котрий нас не стати. Подабаємо

в тій мірі на дроворуба, котрий дрова лупає ножем,

бо не має сокири. З мужиком панщинним, отже непри
хильним і недовірчивим, не можна ані впорядкувати

свого поля, ані зробити заміни гpyнтy в ціли заокру
гленя фільварків". А пасовиска по двірських полях
і лісах перешкаджають раціональній господарці польо
вій і лісовій.
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„Окрім того властитель панщинного села помимо

найліпшоі волі виставлений на спори то за-для того,

що мужик не вийшов на роботу або спізнив ся, то за
для того, що зле має тягло або злі господарські зна
ряди або зле робить. . Ніколи ані відпочинку ані сво
бідноі мисли... Бачимо не раз панів на-скрізь праведних,

котрі навіть гадки тоі не мали, щоби утискати мужиків,

а котрих йіх заступники або посесори заколотили з гро
мадою і тим ціле йіх житє затроіли. Часом з дрібних
непорозумінь приходить поволи до завзятоі неприязни.

Не раз бачили ми мужиків підбунтованих, котрі відмо
вляли дворови всякого послуху і не хотіли відробляти
повинностей. Бувало й так, що коли право було по

боці дідича, то мужики помимо однаких рішень у всіх
інстанціях, помимо грозьб, екзекуціі, тілесних кар не

покидали свого завзятя; треба було уживати помочи

військовоі і викидати йіх з грунтів, а найбільше вере
дливих з села. Але пан на чім мав пошукати страт,

котрі поніс в часі довголітного спору на самім убутку

заперечених повинностей інвентаріальних ?“

За-для панщини мусить дідич тримати богато офі
ціалістів, бо при кождій роботі треба поставити наста
вника. Але відповідних тяжко найти, а за кожде йіх ді
ланє дідич відповідає. Так само відповідає за посе
сора, на котрого звичайно не дивить ся. Хто село пу
скає в аренду, не знає ніколи, кілько за него візьме,

бо не знає, чи посесор не наробить єму прегравацій,

котрі окрім страт і несупокою на будуще, в самих
відшкодованях винесуть більше, ніж приніс чинш з

аренди.

Панщина деморалізує офіціалістів, посесорів, навіть

панів. „Безперестанна потреба супереки, боротьби, під
глядуваня ділань других людей робить чоловіка тер
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шким, недовірчивим, вичерпує єго терпливість. Щоденні

шкоди роблені зі злоі волі, неретельне і підступне по
ступуванє зродить з часом охоту пошукати собі доро
гого відшкодованя за страти, против сітей ставити
сіти, против підступів підступ; а можність шкодженя є

в руках, а закони дадуть ся всіляко толкувати; є на
года, є й покуса. Не один молодий ідеаліст, що хотів

бути батьком для своіх мужиків, тратить в боротьбі з
панщиною, непослухом, хитрістю одну іллюзію по дру
гій, особливо коли єго притиснуть довги, докучить по
треба, і за кілька літ з фiлянтропа стає паном при
крим, докучливим, навіть лакомим. Коли би та страта,

котру панщина приносить — каже дальше автор— дала
обчислити ся, то зі страхом побачили б ми, що половина

сил продукційних в краю, половина праці і єі пожитків
марне пропадає і гине — а то в краю, котрий не має
надміру сил продукційних, в котрім на брак рук і ка
піталів загально нарікаємо.

„Дотикаючи двох найважнійших верств жителів не

дає вона виробити ся верстві середній, робить немо

жливим розвиток промислу, заколочує жителів і щепить
ненависть. Шкодить добрій славі народа, бо ославила

панів яко гнобителів а мужиків яко нездарних, ліни
вих, пяниць, неспосібних до роботи без бука". (Рук.
3225 карта 49—60).

-

„Був час, коли шляхтич від молодости аж до

сивого волоса в простій бурці уганяв на кони за Та
тарами, або урядував, соймував і радив, а мужик за
него дома на хліб робив. Тоді і хлоп був бідний і
пан. Шляхтич коли пошив ся, то хіба зі староства від
короля, з доживотя від можного пана, але не з рілі, не

з господарства ані з промислу. Тоді мужик розумів,

що пан єму потрібний, бо єго боронив, за него бив ся
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або радив — та й деревяні двори шляхти менче від
бивали від мужицьких хат, як наші нинішні палати. Ті
воєнні часи минули. Нині кождий нарід стоіть проми

слом і богацтвом — нині мужика беруть в рекрути, а
панич дармує. І нам треба промислу і богацтв, і ми
йix хочемо. Але хіба ж можуть богацтва збирати ся
в краю, де більша часть і сил на панщині без пожитку

пропадає? Чи може промисл повстати в краю, де на
4*/, міліона жителів більше як 4 міліони т. з. більше

як */
о

частей жиє в нужді, н
е

знає потреб, нічого н
е

збирає, і де нема ціркуляцii грошей?" (З листу д
о Ів
.

Федоровича). - *

„Панщина врешті є посіданєм дуже непевним. У

ряд терпить панщину, але йiй н
е

сприяє і може єi зне
сти. Чи уряд в такім разі дбатиме про всі ті вигоди

і улекшеня для дідичів, котрі вони нині в дорозі до
бровільноі загоди можуть собі забезпечити, — чи дба
тиме про історичну минувшiсть і народність, котру лиш
ми самі знати і докладно оцінити годні ? В найліпшім
случаю така благодатна реформа н

е

нашою буде за
слугою. Переставши тоді бути потрібними народови, о

станемо ся посеред него малою горсткою, зненавидже

ною або п
о

крайній мірі рівнодушною і майже чужою,

а закид ображеноі людськости в придавленій через нас

масі народній лежатиме п
о

віки вічні на памяти шляхти

польськоi. Вину предків лиш самі потомки можуть за
терти; йіх і свою добру славу лиш цілковитим винад
городженєм можуть спасти.

„Але може й так стати ся, щ
о

мужики самі п
е

схочуть дальше робити панщини. Певне що уряд тоді

став б
и

п
о

стороні прав прислугуючих дiдичам і при
давив б
и

бунт. Але ч
и

п
о

придавленю верне супокій

і згода ? Мали м
и

приклади н
а Украіні, як придавле



ний пожар довго тліє в попелі і за першим подувом
вітру розростає ся в нове полум'я, як поколінє поко
ліню передає пімету, котра в потоках крови пригасає,

лишаючи по собі руіну і незатерту пенависть. Минули
літа і поколіня від Коліівщини, час зрівнав єi сліди,
а нині ще пісня або лиш мельодія козац ка які чутя

будить в нашім народі руськім ?

„Знести отже в краю нашім мирним способом

панщину значить забезпечити єму супокій на віки, зро
бити соціальні бунти неможливими.

„Так отже людськість, справедливість, добре по
нятий власний інтерес як і дбалість про загальний та
разд краю і єго супокій домагає ся знесеня панщини".
(Рук. 3225. картка 60—61).
Від кого ж має вийти ініціатіва до сеi реформи?

Очевидна річ, каже Василєвський, що від самих власти
телів маєтностей, бо загода йіх з народом повинна бути

цілковита і щира (тамже 61). „Може зрештою панщину

відібрати дідичам воля уряду або революція в краю,

в посліднім случаю без жадного, в першім може без
достаточного відшкодованя. Нині можемо ще о ню го
дити ся і під „справедливими" умовами єі зречи ся.
Зробім же се! Погодім ся з народом, забезпечмо собі
будущину, хоть би се не обійшло ся без жертв з на
шого боку“ (лист до І. Федор.). Уряд без уділу дідичів
може все зробити, але єдности і згоди потрібноi до
успокоєня краю не осягне.

Знесенє панщини повинно бути цілковите, не огра
ничувати ся на половичних средствах, на дрібних піль
гах, бо половичні средства не доведуть ніколи до ціли.

Дідичі повинні дістати цілковите відшкодованє, бо прав

йix до побираня панщини не може ані уряд ані мужики
нарушити, а окрім того на маєтностях панських загі
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щотековані права третіх осіб, а вартости гіпотеки не

мож нарушувати, бо се би підкопало публичне довірє.

Дарованє панщини було би зрештою без пожитку.

Лиш той уміє добрó шанувати, хто до него прийшов

власною працею або заходами і працею свого предка(!).
Але з другого боку властителі маєтностей мають

лиш право жадати удержаня вартости тих маєтностей,

а не повинні в знесеню панщини шукати зарібку або

понадмірного винадгородженя.

Зі знесенєм панщини мусить бути сполучене на
діленє власности грунтів і заложенє добрих шкілок.
Мужики знають і розуміють чаруючу силу власности. В
Перемиськім один дідич заявив своім громадам, що хто

на початку кварталу заплатить чинш відповідаючий

вартости панщини, той через цілий квартал буде віль
ний від панщини. Зробив він се на пробу, думаючи

приступити до заключеня рішучоі умови з громадами і
подати єi до урядового затвердженя, коли проба удасть

ся і самі мужики переконають ся о користи переміни
панщини на чинш. Минуло кілька літ, але лиш частина

господарів тоі маєтности користає з тоі „ласки”, коли

тим часом о кілька миль від неі цілі громади великого
ключа прпступили з охотою до загоди з двором, прий
маючи ся замісць дотеперішньоі панщини платити біль
ший чинш як той, якого вимагав тамтой властитель від
своіх, і зрікаючи ся рівночасно всякого пожиткованя
з ліса, бо загода ся заключена була від разу на ві
чні часи.

Право до грунтів, яке прислугувало мужикам в

колишній Польщі, коли не зовсім відповідало ниніш

ньому понятію dominii utilis, то по крайній мірі було
дуже близьке (?) до него, а уряд австрійський хоч йім

того права не відібрав, то всеж таки не висказав сего
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виразно, а через заведенє вічноi малолітности мужиків

навіть єго ограничив. Натомісць права властителів ма
єтностей до груптів через мужиків посіданих в свойій

сути не ріжнять ся від прав dominii directi. Власти
телі маєтностей не стратять отже нічого зі своіх прав,

коли виразно признають а радше повернуть(!) мужикам

право dominii utilis а особливо право вічноi аренди
в цілім обємі, який єму надає австрійський закон ці
вільний. -

Мужик буде отже міг свій грунт задовжувати, за
ставляти, віддавати в часову аренду, продавати, дару
вати. Лиш одно ограничене має бути : неподільність

грунту і перехід єго на о д н о г о потомка, а також
заказ лученя кількох господарств в одно, бо і мужики
богаті скуповували би грунти та й не одна домінія

закупила би з часом усі грунти положені в єi террі
торіі, бо виключити йix вiд такого скуповуваня не мо
жна. Там отже де тепер є кількадесять, сто або більше
господарів, повстало би кілька або кільканацять сере
дніх фільварків і ми мали б з одного боку посілости домі
нікальні ще більші і до господарованя труднійші, як
тепер, а з другого боку збільшило би ся число се
редніх господарів, а наш нинішній стан мужицький о
став ся би без землі і зійшов би до стану зарібників,
отже став би ще біднійший як халупники, бо був би

без кута і хати.
По знесеню панщини спочивати муть тягарі при

вязані до грунтів лиш на них самих без уваги на особу

посідача ; буде йix отже мож пошукувати на самих

грунтах і екзеквувати через виарендованє або засе
квестроване доходів або через виставленє гpyнтy нa

продаж, а в тій ціли треба буде завести книги грунтові.

Не буде отже так як до тепер, що коли мужик заля
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гаючий з панщиною грунт покине, то новий, що по нім.
настає, не відповідає за залеглости ; бо за залеглости

буде відповідав сам грунт.

Що ж має прийти на місце дотеперішньоі панщини,

за котру Василєвський хоче цілковитого відшкодованя?

Передовсім не радить він перемінювати панщини на о
сипи або інчі данини в натурі, бо o якість зерна, є10
вичищене і т. д. буде кождого року причина до спо
ру. З часом зрештою забуде ся, за що ті данини да,

ють ся, і стануть вони так само тяжкі і прикрі, як
нині десятини. З часом міняє ся вартість кождоі річи.
Вимовиш собі жито або овес, а хто ж заручить, щ0

за 200 літ (так довго отже мала тривати „знесена"

панщина 1) нарід наш не буде йів хліб пшеничний або

бараболяний (!
)

— а коні годувати бобом ? Щож тоді

зробиш з осиповим житом і вівсом? А що діяти того
року, коли зерно, котре собі вимовиш, нігде н

е
вродить

ся ?

Безпечнійше отже після єго гадки годити ся на го
тові гроші. Але і гріш міняє свою вартість. А застері
гати собі означенє чиншу що 1

0 років, я
к

се зробила

камера в Галичині, або навіть що 30 років, то зна
чить лагодити ся кождого разу д

о

нових трудностей

і спорів. Зрештою кождий вічний тягар стає з часом
прикрим і знеохочує, а нам, каже автор, іде о загоро
дженє н

а

завсігди всяких непорозумінь і спорів. Вічна
аренда н

е
є ще повною власністю і не той сам вплиь

має н
а

чоловіка. Треба б
и отже, каже він, признаючи

мужикам вічну аренду і приймаючи з неі замісць до
теперішньоі панщини чинш готовими грішми позволити

рівночасно н
а

викуп усього підданства і придбанє
повноi власности через зложенє ціни викуппа нараз або

в ратах з дідичем добровільно умовлених, а то тим му
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жикам, котрі годні понести кошти викупу. А щоби най
більшій части бідних мужиків улекшити викуп, треба би

заложити мужицьке товариство кредитове, зовсім окреме

від товариства кредитового для маєтностей табулярних,

не маюче з ним нічого спільного, так щоби воно своім

поводженєм або неповодженєм зовсім не впливало на єго

кредит.

Товариство кредитове мужицьке давало би мужи

кам на йiх посілости вписані в сільських книгах грун
тових позичку до */з вартости в листах заставних, котрі

могли би зараз бути зреалізовані на готові гроші, коли би

дідич не хотів приняти йіх за викуп після курсу,

що повинно бути полишено єго волі.

Мужик викуплений затягненою в листах заставних

позичкою став би так само як той, котрий викупив ся

власними грішми, повним властителем свого грунту і
так само став би на завсігди вільним від всяких повин
ностей, данин і оплат для дідича, а натомісць став би

довжником товариства кредитового і був би обовязаний
платити тому товариству річний процент від уділеноі

позички і певну квоту на капітал аж до цілковитоi єго
сплати. Сплату сю мож би поділити також на рати квар
тальні, через що також час амортізаціі троха би ско
ротив ся. А найдогіднійший спосіб екзекуціі тих сплат
був би, здаєть ся, такий, щоби той, хто йix на термін

не заплатить, був обовязаний відбути ті квартальні по
винности, від котрих єго товариство викупило. По
винности інвентарські залягаючих з оплатою довжників

можуть бути через ліцітацію продані, а що товариство

в тій дорозі більше по над належитість одержить, буде

довжникови почислене на рахунок будучоі рати. Може

також товариство годити ся з властителями маєтностей,

щоби вони приняли на себе сплату суми належноi това
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риству за йiх викуплених мужиків, а від них тую су
му стягали в готівці або на случай незаплати в давніх

інвентарських повинностях.

Така важна зміна однакож як знесенє панщини не

повинна після гадки автора спасти на неприготованих.

Властитель маєтностей, котрого би несподівано заскочила,

не був би тоден завести так скоро відповідні зміни

в господарстві і був би через те виставлений на ве
лику шкоду, котра пожираючи кількалітні доходи могла

би єго довести навіть до утрати маєтку. Та й мужик не
вміючи сам собою поводити ся і без помочи двірськoі
обходити ся швидко би упав і грунт би утратив.
Чинш заступаючий панщину або капітал взятий

за викуп дасть дідичеви можливість перейти поволи і
без страти до інчоi сiстеми господарованя, коли єму не

вся панщина шараз відпаде, але поволи буде убувати.

Мужика ж того вважаємо яко приготованого до осво
бодженя, котрий вже нині добре газдує. Щоби отже

знесенє панщини через наглу зміну господарства не при
несло шкоди аші дідичам ані мужикам (!

)

ані продукціі
краєвій, н

е

треба зносити панщину в цілім краю на
раз, але поволи і постепенно, в протягу літ н. пр. два
цяти, увільнюючи в кождій громаді лиш відповідну ча
стину господарів і починаючи від найбогатших і най
статочнійших.

З
а

підставу д
о

оцінки вартости грунтів мужицьких

в цiли виміреня позички в листах заставних служити

повинен розмір і обчисленє приходу переведене для
виміреня податку грунтового, б

о воно є досить спра
ведливе, н
е

вимагає коштів і страти часу н
а

нову оцінку

і не допускає самоволі оцінителів... Товариство креди
тове мужицьке може давати позичку н
а

*lв вартости

грунтів з повною обезпекою, а т
о

тим більше, що п
о

12



знесеню панщини і уділеню мужикам власности вартість
йіх грунтів певне високо піднесе ся

.

-

Д
о

виміреня чиншу або викупного капіталу повин
н
а

служити вартість однорічних повинностей і данин
інвентарських оцінена в ціли виміреня податку урба
ріального. Ціна ся є справедлива і відповідає дійсній
вартости примусових днів робочих, а хоть вона вимі
рена щ

е

перед двацять кількома роками, т
о

від тоді

вартість панщини і земних плодів складаних звичайно

в інвентарській данині н
е

змінила ся в краю значно

і стало. А принятє ціни вже від давна відомоі усуне
всі трудности, самоволю і спорн сполучені з новою
оцінкою. Коли б

и

означенє ціни полишене було вільній

загоді дідича з мужиками, без означеня певного ма
ксімум, т

о

загоди н
е

могли б
и так легко завершити ся,

б
о

всюди о
б
і

сторони а особливо (!
)

кождий мужик хо
тіли б

и

щось більше уторгувати, а навіть при найспра

Ведливійшій загоді могло б
и завсігди обом сторонам зда

вати ся, що дали себе при загоді покривдити.

Наслідки знесеня панщини будуть для обох сторін
дуже користні, але безпосередно н

а

самім оціненю до
теперішніх робіт і данин жадна сторона н

е

повинна за
робляти. Дiдичеви належить ся винадгорода за устаючі

данини і роботи, але більше жадати він н
е

має права,

а мужик за „велику ласку", котра єму робить ся, н
е

повинен дідичеви заплатити менче, я
к

єму з права і ін
вентаря належить ся і менче я

к

т
у вартість, від котроі

дідич оплачує податок.

„Ми згадали — каже автор — про данини, бо ко

л
и

маємо н
а

ціли н
е

лиш усунути шкоди, котрі прино
сить панщина, але також поєднати ся н
а

завсігди з наро

дом і єму д
о

добробиту допомогтй, т
о

усуньмо разом

також інчі повинности, котрі більше прикрi для того,
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*то дав, як приносять пожитку тому, хто бере; усуньмо
повертаючі періодично а неминучі спори о Вату мітків,
і, і худі курки, о нечисте збіже і єг

о

міру і всьох»- -

перемінну - овий м. чинііі, 3
,

і т
і та

нини bж6 н8), п
о * Щ0 панщина і ті да

справедливо оцінені, : нашоі гадки

Панщину і данини інвентар8 *” * -

сля гадки автора яко річну н
а

віки

:

Пl

провізію в
ід капіталу, котрий становить вартіст%9°у

ного мужикам двірського грунту. Після принятого 8
8

гально в
ь

краю ціненя мож сю провізію уважати яко
пятипроцентову; вартість отже річних повинностей і да
нин помножена через 2

0

представляє сам капітал або

вартість грунту. Коли урбаріальні ціни панщини і да
нин будуть признані яко справедливі, т

о й капітал об
числений після тих цін буде справедливий і вартість
урбаріальна однорічних повинностей і данин помножена
через 2

0

буде становити за т
і

повинности і данини
викуп достаточний, п

о

над котрий дідич більшого жа
дати н

е

повинен а менчого приняти н
е

обовязаний...

Такий був проєкт Василєвського. Позітівна часть
єг0, я

к бачимо, н
е

далеко відбігла від проєкту гр. Кра
сіцкого. Головна суть обох проєктів зводить ся в грунті

річи на признанє мужикам пожитковоі власности йіх
грунтів; в обох проєктах заведенє книг грунтових має
мати т

у

саму ціль: вигіднійше для дідичів екзеквованє

повинностей мужицьких. Лиш форма тих повинностей у

них інча; Красіцкий задержує панщину in natura, а

Василєвський перемінює єi н
а

панщину в грошех (очин
шованє), і сю переміну називає знесенєм панщини.
Оба проєкти допускають евентуально цілковитий

викуп тих повинностей, а розходять ся лиш в часі,

коли той викуп може бути переведений. Красіцкий хоче

>9



ждати, поки нарід під патрімоніальною
опікою дідичів

через „фізичне і моральне образоване" дійде до того- е е ,- «ді

стану, щоби міг зовсім сплатити своі янови"
9

ба би ждати 22
іт, а Васи

на що очевидн0 тре0а д, декотрим мужикам, а

левський * *Р "#йстаточнійшим, викупити ся
власн° *****ають гроші на викуп, і допускає по
*** *%икуп решти мужиків в протягу довшого пе
%% У Василєвського отже викуш дістав троха кон
кретнійші форми і становить інтегральну часть єго про
єкту. За те у Красіцкого признанє пожитковоі власно
сти о стільки раціональнійше, що наступає рівночaено

для всіх мужиків, а Василєвський і тут не заводить сво
єі реформи від разу, для всіх, але в інтересі дідичів,

щоби йix через цілковиту утрату панщини від разу

не наразити на шкоду, лиш поволи і постепенно, в про
тягу н. пр. двацяти літ. Після проєкту Василєвського
мали би ми отже в протягу тих 20 літ в кождім селі

три категоріі мужиків: зовсім викуплених, очиншованих

(з панщиною в грошех) і мужиків з панщиною in na
tura. Слаба сторона такого проєкту впадає в очи, і ле
дви чи така постепенність переміни дала би утримати

ся, скоро очиншованє а тим більше цілковитий викуп

першоі серіі мужиків викликали би очевидно між мужи
ками сильний рух против такоі ненавистноі інстітуціі
як паНЩИНа.

Та й чи богато би найшло ся таких мужиків, щоби

могли від разу заплатити цілу суму викупу, після об
численя Василевського дуже високу ? А маніпуляція з
кредитовим товариством мужицьким, з відроблюванєм in
natura нанщини вже викупленоі на случай проволоки
з заплатою якоі рати, сотворила би такий хаос і ви
кликала би стільки непорозумінь, що ледви чи такий
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спосіб знесеня папщиви мав би той благодатний вплив

на відносини між мужиками а дідичами, яких сподiвав
ся Василєвський.

Проєкт єго взиває дідичів до знесеня панщини,

хоть би се не обійшло ся без жертв з йіх боку. По
мимо того проєкт не лиш не накладає на них жадних

жертв. але противно, дуже детайлічно обчислює як ви
сокість чиншу так і високість суми викупу і каже, що
менче від обчислeнoі через него суми дідичі приняти не

обовязані. „Того, що посідаю в панщипі, я стратити не
хочу", каже він, „бо маю семеро дітей”. О жертвах ані
словечка. Хіба що саму переміну панщини in natura
на чинш, евентуально єi викуп, схотіли би ми назвати

жертвою. Але в такім разі за сю жертву каже собі

Василєвський здброво заплатитт, так що ціла єго жер
тва перемінює ся в знаменитий для дідичів інтерес.

Придивім ся лишень близше проєктови викупу. Васи
лєвський каже, що коли вартість річних повинностей і
данин помножити через 20, то квота в такий спосіб об
числена представляє сам капітал або вартість грунту;

значить се, що кождий мужик за 20 літ відробив ді
дичеви увесь капітал або вартість, яку представляє по
сіданий через него грунт. Коли би отже навіть вся

мужицька земля становила справді приватну власність

дідичів, то — тримаючи ся обчисленя самого Васи
лєвського — кілько вже раз мужики відробили йім усю
вартість тоі землі ? Що ж се за жертва, котра за землю,

кілька раз вже відроблену, каже собі ще раз готовими

грішми платити всю єi вартість, Господь знає, котрий

уже раз?

До сеi справи ми зрештою вернемо ся, коли го
ворити мемо про знесене панщини в 1848 році і єго
переведенє. Тут згадали ми про ню лишень тому, щоби
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показати, що і проєкт Василєвського, котрий між шля
хотськими проєктами того часу безперечно займає шерше
місце, зовсім не був вільний від грубого кастового е.

Гоізму і тяжко кривдив мужиків.
Оба проєкти мають окрім того ще і те спільне,

що нема в них жадноі оріґінальноі мисли, жадного са
мостійного, із питомого культурного житя виведеного
погляду на цілий комплєкс суспільних питань, котрий

містив ся в справі панщини. Та в тій душній атмо
сфері, в якій автори тих проєктів жили і мислили, ледви
чи міг виродити ся світогляд не лиш самостійний змі
стом своіх думок, але й вільний від вузких клясових

інтересів. 1

Атмосфера та, як ми бачили, годна була витво

рювати лиш чим раз нові способи використуваня му
жицькоі праці; не давала краєви мислителів, лиш са
мих плянтаторів. Тож коли історичні обставини вису
нули і у нас справу панщини на верх, і самі пріві
лейовані верстви мусіли глубше застановити ся над нею,

то навіть найбільше образовані з поміж них не лиш не

годні були подати в тій справі якоі новоі гадки, але

навіть ті гадки, котрі найшли де інде, не вміли пере
няти в йіх ідейній чистоті, бо йix зі свого плянта

торськ уго становиска по просту не годні були навіть

зрозуміти. Се мож дуже докладно побачити на обох про
єктах, про котрі тепер говоримо. Оба проєкти повними

пригорщами черпають із богатоі скарбниці Йосифових

чоловіколюбних ідей і проєктів, але в йіх нещасливих
руках вони перемінюють ся в очевидну пародію того, до

чого змагали Йосифові реформи. {

Иосиф хотів заведенєм пожитковоі власности скрі
пити права посіданя мужиків до йіх землі, хотів обо
ронити йix, o скілько мож, від самоволі панськоі і ві
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дібрати панам хоть по части можливість відбираня му
жикам йіх грунтів. Ціль тую він осягнув однакож інчою
дорогою, і проєкт заведеня пожитковоі власности яко

вже безпредметовий упав. Тепер же — по 60 і кілька
роках — шляхетні „реформатори“ відігріли той сам
проєкт, але вже не в ціли скріпленя прав мужицького

посіданя і оборони мужиків, але в ціли лекн0і екзеку
ціі панщини! — Подібно стало ся і з проєктом очин
шованя. Урбаріальний патент Йосифа з 1789 року

зносив також усю панщину in natura враз із всіми
данинами, і намісць неі запроваджував річний чинш в
готових грошех. За єго слідами іде також проєкт Васи
лєвського домагаючи ся знесеня панщини in natura і
заведеня замісць неі очиншованя.

:

Але яка велика ріжниця між цісарським патентом

а панським проєктом! Патент постановляв, що мужикови

з єго річного брутто-доходу лишити ся має 70%, а лиш
30% можуть бути ужиті на оплату єго публичних і
приватних повинностей. З тих 30% припадало 12*/o"/o
на податки, а на оплату панщинного чиншу 17*/o"lo.

Ціль патенту була така, щоби грунт, за котрий мужик

платити мав дідичеви чипш панщинний а державі по
датки, вистарчив на єго і єго родини прожиток і єму,
яко головній підвалині держави, дав можливість само

стійного економічного істнованя. А проєкт Василєвсь
кого яко підставу до виміреня чиншу кладе вартість

однорічних повинностей і данин інвентаріальних оціне
них в ціли виміреня податку урбаріального. Отже ся

вартість всіх однорічних повинностей урбаріальних ви
носила в Коломийськім окрузі (циркулі) 47*/,9/о чистого

доходу всіх мужицьких грунтів, в Золочівськім 59"/3"/o,

у Львівськім 62*/ь"/o, в Бережанськім 69"/s"/o, в Ря
шівськім 72*/s"lo, в Жовківськім 73*/s"lo, в Бохенськім
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73°l,"/o, в Самбірськім 75°l,%(о, в Тернопільськім 77*/s"lо,

в Станіславівськім 80*/s"lo, в Ясельськім 83"ls"lo, в Ва
довицькім 84'/,"lo, в Чортківськім 85*/,"lo, в Перемиськім
88"/s"lo, в Сандецькім 90%!о, в Тарнівськім 100*/,"lo, в

Стрийськім 107*/з%, в Сяніцькім 111*/s"lо чистого до
ходу всіх мужицьких грунтів, а в цілій Галичині ви
носила пересічно 79*/,"lо чистого доходу *). Замісць
17"ls"l, доходу брутто після Йосифового патенту урба
ріального мав би отже після проєкту Василєвського

галицький мужик платити дідичеви річний чинш, котрий

взявши всю Галичину разом, виносив би 79"/, °l
o чи

стого єго доходу (по відтрученю податку грунтового)!

В шістьох округах (Станicлавськім, Ясельськім, Вадо
вицькім, Чортківськім, Перемиськім і Сандецькім) чинш
сей виносив б

и

навіть більше я
к 80"lo, а в трьох (Тар

нівськім, Стрийськім і Сяніцькім) навіть більше як 100"lо
чистого доходу, так що увесь дохід в тих 3 округах

н
е

вистарчив б
и

навіть н
а

заплату чиншу дідичеви ! А

з чого мужик мав жити?

Фактично отже майже S0"lо всьоі мужицькоі землі,

а в 3 наведених округах уся таки мужицька земля на
лежала д

о дідичів, а мужики в грунті річи н
е

були ні
чим інчим я

к

лиш простими панськими форналями !

Коли представимо собі д
о того, що дивовижно

високий сей чинш треба б
и

було платити готовими грі
шми, котрих мужик очевидно н

е

годен б
и був постарати

н
а час, і що рівночасне заведенє книг грунтових мало

дідичам забезпечити лекшу екзекуцію сего чиншу, т
о

*) Аллєґат Н
.

до аллеґату мо 8 (0 nadaniu poddanува
praw wtasnosci uzytkowej), рукоп Оссол. Nо 2945.
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проєктоване через Василєвського очиншованє, або як

він єго називав, „знесенє панщини" було би довело хіба

до поголовного вивлащеня усіх мужиків, бо очевидна
річ, що такого чиншу ні один мужик не годен би

був заплатити.

Так отже найкрасші гуманітарні ідеi ХVIII. віку
перемінялись в руках галицьких шляхетних реформато

рів в новий і страшнійший від попереднього інструмент
експльоатаціі людськоі праці, і треба лиш дивувати ся
наівности Василєвського, з якою він від такого способу

„знесеня панщини" сподiвав ся погодженя мужиків з ді
дичами і полагодженя тих довговікових кривд, котрі
витворили таку глибоку хоть затаєну ненависть мужиків

против шляхти, а фраза, що „вину предків лиш по
томки можуть затерти і свою і йiх добру славу у
ратувати", стає ся зовсім незрозумілою, коли зважимо,

що сі потомки мали би вину свойix батьків затирати в

той спосіб, що забирали би мужикови майже увесь

чистий дохід з єго землі. Фраза ся подабає при такім

складі річей радше на йiдку іронію. Але автор не іро
нізував, а говорив серіозно, і в тім іменно лежить увесь
траґізм сiтуаціі, що він був щиро переконаний о гуман
ности свого проєкту і навіть не догадував ся, що з него
rоворить не дух гуманности, але дух звичайного e
roіста плянтатора, котрий „того що посідає в панщині,

(отже того, що називає виною батьків) утратити не хо
че, бо має — семеро дітей“.

Далеко лекше зрозуміти другу єго фразу, котрою

він дідичів накликував, щоби ініціятіву до знесеня

панщини взяли на себе, поки ще час, поки хто інчий,

чи то уряд, чи революційна пропаганда чи навіть самі

мужики не возьмуть єi в своі руки, і не знесуть єi або
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зовсім без відшкодованя або хоть з відшкодованєм,

але не таким, яке би відповідало виключним інтересам

дідичів. Очевидна річ, що в такий спосіб, який мав на

думці Василевський, могли би полагодити справу зне
сеня панщини лишень самі дідичі тай то лиш тоді,

коли би справді енергічно взяли були справу в своі

руки і годні були усунути від н
е
і

другі інтересовані
сторони, т. є. уряд і самих мужиків, а в кінці, щ

о та
кож річ важна, також і революційну пропаганду поль
ську, котра, хоть від дідичів н

е прошена, в сій справі

зголошувала ся також з різким своім словом.

На велике диво однакож накликуваня Василєвсь
кого н

е

лиш н
е

заохотили шляхти до ініціятіви в сій

справі, але противно, викликали між нею рішучий
протест, котрий відносив ся вправді також д

о повітів
ноі части єго проєкту, але головну свою силу звертав

против тоі єго части, котра становить властиву єго вар
тість, а іменно против критики панщини і випливаючих

з неі взаємин між мужиками а дідичами.

Так безпощадно, а при тім так обєктівно я
к Ва

силєвський д
о

тепер ще жаден галицький шляхтич н
е

скритикував був се
i

варварськоі інстітуціі. Правда, —

велику частину своєi вартости тратила ся критика через

т
е
,

щ
о

й воша н
е

була орігінальним продуктом шля
хотськоі мисли, але майже д

о

слова перенята була

з критичноi лiтератури Йосифових часів (G rй n berg,
Die Bauernbefreiung І, 293 — 296 і щітовані тамже
автори), — правда й те, що критична і позітівна часть
проєкту зовсім н
е

складають ся у гармонійну і логічну
цілість, а суть лиш чисто механічним счіпленєм двох зов
сім неоднородних кругів мисли—що п

о

критичній части,

яку дає проєкт Василєвського, належало логічно спо
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дівати ся жаданя цілковитого, - безвідплатного скасо

ваня се
i

iнстітуціі, сего живого памятника „вини бать
ків", а не проєкту, котрий в грунті річи був лиш новим
способом підневоленя мужика і використуваня єго праці,

і що також і через т
е

сама критика робить радше вра
жінє механічноі репродукціі чужоі мисли без докладного

зрозуміня внутрішнього єi змислу і донеслости. Але н
е

забуваймо, що м
и

— в Галичині! Тут навіть механічне
повторюванє чужих слів н

а

таку дразливу тему було

свого рода дуже значне signum temporis, особливо
задля того, що повторював йix н

е

який там небудь a

гітатор простого походженя, котрий усі роскоші панщини
відчував колись може н

а

власній свойiй шкурі, але

шляхтич галицький, д
о

того пиляхтич образований, ко
трий в свойій суспільности занимав визначне місце яко

діяльний патріот польський і серіозний мислитель, ко
трий н

е

дуже далеко стояв від тодішніх політичних

конспірацій і з котрого голосом треба було числити ся.

Але як після німецькоі пословиці одна ластівка

ще н
е

становить веспи, так і одинокий голос Васи
лєвського зовсім н

е

був ознакою переміни в суспіль
них поглядах єго товаришів. Сіра маса шляхотська у

знала навіть обєктівну критику переняту ще з кінця

ХVIII. віку яко замах н
а

своі прівілєi і побачила в

ній загроженє права власности, руіну краю і всього
суспільного ладу.

В прикладі отже д
о

пануючих між шляхтою га
лицькою поглядів певне, що навіть погляди Василєвсь

кого, особливо єго критику панщини, треба б
и

уважати

яко теоретичний поступ. Але тоді який же т
о

мусів

бути той суспільний світогляд шляхти, якими очима ди
витись вона мусіла н

а те, що в мужицькій справі го
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товила йій революційна пропаганда, коли навіть голос

Василєвського викликав між нею таку рішучу опозіцію,

що декотрі з поміж неі, як оповідає Красіцкий, не хо
тіли навіть порушеня сеi справи в шляхотськім соймі

1843 року, а декотрі не хотіли по крайній мірі, щоби

говорив про ню Василєвський !



VI.

З одним із тих опозіційних голосів, ще може най
більше уміркованим, мусимо познайомити ся, раз для
того, що інчого жерела, з котрого би так докладио як

з него мож познайомити ся з поглядами прихильників
панщини, ми поки-що не маємо, а потому для того, що

голос сей відзивав ся також в дебатах тодішнього шля
хотського сойму і в тодішній діскусіі над панщиною
брав живу участь. Маємо тут на гадці графа Але
ксандра Цетнера, котрий про справу знесеня панщини

лишив дві рукописні статі *) представляючі доволі вір
но погляди уміркованих прихильників status guo в сім
питаню. Після обох сих статей постараємо ся по можности

відтворити погляди противників Василєвського.

*) Роjedyncze zdanie dotykajace w ogólnosci propozycij
JWgo Wasilewskiego rozwiazania istniejacych stosunków pod
danych w Galicyi. Dnia 1. Listopada 1848. Рукоп. бібл. Оссол.
Мо 3645. Роddalistwo і Райszczyzna. Роdkamieй 15. Luteg9
1845. Рукоп. бібл. Оссол. Nо 3643. Статi сi писані вправді
не в однім часі, але погляди автора в них обох однакові; а
що вони себе взаімно доповняють, то подаємо йіх разом,

доповняючи одну другою в тих eамих матеріях.
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„Позвольмо собі сказати“ — каже Цетнер — „що у
нас не було нічого лекшого, як зачати і часто не огля
даючи ся на способи і можність виконаня взяти ся д0
діла, бо до тепер звичайно не перед початком, але п0

скінченім діланю брали ся ми до арітметичних обрахун
ків. Чи й тепер зможемо се виконати, до чого ми так
радо взяли ся, се є в нашім краю питанє таке запу
тане, що поодинокі сили на него відповісти не годні.

Край наш, хоть на око становить одну цілість, містить

в собі такі ріжнородні відносини і потреби, що те, що
для одноі околиці є догідне а навіть користне, те для

другоі може бути не лишень шкідливим але навіть руй
нуючим. Укладати отже плян будучих уліпшень з оловцем

в руці і в самолюбній певности рахунок доходів мо
жливо висших покривати щастєм загалу було би певне

найлекше і навіть відповідало би індустріальним зма
ганям ХІХ. віку. Але ж то не відповість ціли, не дасть
ся погодити з повагою обивателя краю, з повагою чоло

віка ; а накидати з другого боку обовязок на людей,

що тому, на чім ми закладаємо підвалини щастя

будучих поколінь, сліпо вірили і для зробленя непевноі
проби власне своє щастє, маєток, а може і бит свій
посвятили, єсть родом другого самолюбства, тим шкід
лившого для суспільности, що блищить приманчивою

поверхністю і хоче будувати — руйнуючи. Осторожна біль
шість добре мислячих земляків спасе нас від одного

небезпеченьства, здоровий розум від другого; але є ще

і третє небезпеченьство, менче очевидне від тамтих, а
однакож рішуче, бо не так легко єго предвидіти і оми
нути, а в наших обставинах може й годі устерегти ся

від него; а лежить воно в тім, що уділеними улекше

нями не відповімо нічийій потребі, а тим самим замісць

задоволеня ще більше заохотимо, замісць заспокоєня
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підбуримо тих, котрі нині просять, а завтра на підставі

самих концесій можуть ставити жаданя.

„Коли чоловік з висшою освітою і моральним образо
ванєм, розуміючий обовязки суспільного житя в цілім йіх
обємі, в питанях таких дразливих як переміна c-поконвіку

заведеного порядку не легко може бути заспокоєний, то

о скільки ж труднійша річ з масою народа, котра ле
дви з першими основами морального житя познайомлена,

під повинністю розуміє звичай, під правом кару, під 0
бовязком примус. Такою єсть по більшій части маса

народа в Галичині, з нею отже і для неі, помимо всіх
філянтропійних запоручень, розвязати найбільші полі
тичні питаня було і буде загадкою... (Рукоп. 3645.
картка 1. 2.).

„Думаємо і в Галичині про нові відносини, щоби
забезпечити ся від можливих потрясень, але тепер всьо
спокійне, а при загодах найбільше сварок. Відмінити

тисячолітні відносини, вигадати щось дешевшого як да
нина відроблена силою людською, то задача трудна. А
чим більше застановимо ся над вихованєм, звичаями,

обичаями, забобонами краєвого рільника, тим більше

переконуємо ся, що тяжко винайти одностайні і лекші
відносини на цілі провінціі без шкоди третього. Нарід
сільський від стільки віків призвичаєний до способу

відроблюваня панщини не сумніває ся (!
)
о потребі (!
)

повинности; роблять панщину ще в Моравіі, Чехах, в

Австріі, Зальцбурґу, Карінтіі, а бит мужика там цви
тучий; часто воліє робити (панщину), як платити (чинш)

за роботу... Бувають, правда, поодинокі (!
)

угнетеня зі

сторони власти (домінікальноі), помимо того, що право

детайлічно приписало спосіб відбуваня повинностей; але

мало є доміній, д
е би, стисло річ взявши, н
е

найшли

ся надужитя!
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„Кождий філянтропійний дідич повинен отже ста
рати ся, щоби право, яке тепер є, не переступати, а не

повинен казати, що воно зле; бо воно не є дословно в

цілій основі виконуване.

„В Галичині річний прихід урбаріальний оціненоі
роботи виносить 4,651.461 зр. (хибно, бо 5,800.084 зр.

vide повисше наведений аллєґат Н.), данини (вартість
всьоі панщини?) представляють капітал 138 міліонів
злp., а річний процент від него платить ся тижнево ро
ботою. Як би той капітал від торговлі земними пло
дами хоть би постешенно відтягнути, то мало би се шкі
дливий вплив на торговлю.

„Не треба забувати, що в цісарстві Австрійськім
(відповідно до губерніального розпорядженя з 26. октя
бря 1804 ч. 42397) жаден підданий, не зважаючи на
інвентар, не повинен бути більше обложений як 17 зр.

46*/з кр. на 100 зр., отже майже 18 від ста, і що таке
обложене становити має максімум.*) Припускаю одна
кож, що панщина становить **11oо власности дідича. Якеж

то велике було би потрясенє, як би кождий о */
з

свого

маєтку укладав ся !

„Уряд означив стало повинности, накладаючи н
а

них податок урбаріальний; я
к

б
и відмінила ся підстава,

т
о і той податок мусів б
и

устати. Коли ж б
и дідичі

менче ланів засівали збіжєм і обертали йix н
а пасови

ска, то особливо духовенство латинське стратило б
и

снопове, десятину, найбільшу рубрику своіх доходів,

*) А тимчасом, як виказано шовисше, обложений він,
бравши середню цифру для цілоі Галичини, н
а

79*ls від со
тки чистого доходу, бо стілько виносить вартість панщини.
Помиляє ся отже і тут гр. Цетнер припускаючи, що пан
щина виносить лиш *ol1oо власности дідича.
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установлених від заведеня христіянства і випливаючих
з ерекціі майже кождого костела.

„Уряд не має причини противити ся добрій волі

кождого поодинокого, щоби богатший дав біднійшому.

Але на те не треба нового припису, лиш кілька уле
кшень до переговорів. Справедливість єго і моральність
не хоче переміняти річ установлену, а висше знанє e
кономіі політичноi каже єму противити ся непотрібним

перемінам, бо він знає, що коли гадка про переміну
панщини, котру мужики памятаючі ще патенти 1784

року називають скасованєм, розширить ся, то се би

могло скривити гадки численноі робучoі кляси, між

котрою не брак також заграничних агітацій з боку тих,

що не мають що стратити. А край тепер супокійний,
мисли заняті поступами промисловими, котрі уряд силь
но підпирає заведенем урядoвoі зелізниці з Відня до
Львова.

„Слід би справді застановити ея розважно над тим,

що би було, коли би 30 міліонів днів уживаних до тепер

при найпотрібнійшій продукціі рільничій відпало. Можна
положити, що домініі мають '/

,

часть грунтів, а мужики
*/,. При переміні (панщини) стратив б

и (?
)

край *
/,

часть річного урожаю. З того могли б
и

вийти найсум

нійші і найшкідлившi наслідки. Хто може запевнити,
що мужики при теперішнім своім образованю дни пере
мінені н

а чинші або осипи н
е

відберуть пожиточній ро
боті і не проведуть йіх в лінивстві ? Аджеж мужик
більше сіяти отже і більше збирати н

е буде, — н
а

щож

він ужиє той вільний свій час ? д
е

найде заробок? На

панськім лану ? Але пан схоче єму менче платити я
к

тепер, мужик отже більше б
и

стратив я
к

скористав.

Знаємо з досвіду, що він праці н
е любить; задоволе

ний малим, тоді лиш хоче наймити ся, я
к

вже має e

18
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кзекуцію за податки, — а коли єго хто потребує, жа
дає 2, навіть 3 рази більшу ціну. Залюдненє краю ма
ле, торговля внутрішня мала, внішна в руках жидів
ських і нестала; коли би отже прийшло ся робити нові
загоди з мужиками, то треба би великоі розваги, щоби
дідич дохід з панщини мав забезпечений, бо від того

залежить удержанє краєвого рільництва, торговля збі
жєм, вигодуванє 6000 волів на бразі, садженє нечу
вaнoі маси бараболі, торговля алькоголем на торгах
Моравіі, Австріі і в Тріесті і сполучений з тим пода
ток акцизовий; всі ті галузи дуже би значно потерпі
ли. Тяжко отже застушити даремну роботу фізичну “

(Рук. 3643. картка 33—35).
„Коли би робота фізична перемінена зістала на

гроші, то в жниво мужик не пішов би навіть і по 2 злp.
за день піший, прийшло би ся отже платити по 2 злp.,

щоби зжати одну копу, через що рільнича продукція

дуже би подорожіла і двори, котрі тепер мають по кілька
тисяч кіп кресценціі, мусіли би зовсім перестати сіяти

пшеницю яру і ячмінь" (Рук. 3643. картка 46).
„А господарства дідичів справедливо мож би при

рівнати до великих фабрик збіжя; коли би отже в них

плата ремісника зістала побільшена, то не могли би вони

видержати конкуренціі на далеких місцях торгових e
вропейських, і вивіз йіх продуктів упав би. А коли
би великі двірські продукціі по фільварках в Галичині
упали, то з подібних причин упала би також торговля

збіжем в Гданську і в Одессі, продукти не о **/1oо але
o *"/1oо могли би піти в гору і не видержали би конку
ренціі торговельноі.

„Окрім того і виживленє краю зістало би вже ли
шень в руках мужиків, людей без пильности, без капі
талів, котрі й теперішні своі продукти рільничі марну
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ють, числити не вміють, цін по газетах не читають,

так що торговля тоді ще більше би підпала під вплив

проворности і шахрайства жидівського.
„Там де намагають ся установляти в-однó новий

порядок річей, родить ся по-найбільше непорядок. Від
носини між паном а мужиком в Галичині опирають ся

на законі, стверджені досвідом, установлені розважно

через свідущих економістів, і не мають на собі піхи
давно скасованого підданства; а підлеглість підданства

зовсім не випливає з інвентарів але з юрicдiкціі... Ніхто

не може сказати, що мужик в Галичині пригнетений, бо

може вносити скарги до судів, а за кожду провину...

мусить дідич 2, 3 і 5 разів стілько винадгородити мужика
а друге тілько урядови яко кару... Причиною убоже
ства і застою стану рільничого не є отже данина вико
нувана в натурі кількодневою роботизною від родини...

„Помимо наріканя на убожество мужиків в нашій
провінціі, помимо пересадних жалів над йіх нуждою
як лиш в родині нема таких, що віддають ся пянству,

як нема вогню, граду, виливу води, помору на худобу,

крадіжи, то мужик в 5 роках на добрім грунті при

здоровлю приходить до якого-такого добробиту; може

легко панщину відробити і податок заплатити, виживи
ти ся і тепло огорнути ся; сей добробит тріває аж
доти, доки не лучить ся в господарстві одна з немину
чих елєментарних пригод; але за-для занедбаного ви
хованя, за-для живого вправді але ограниченого понятя

промисловости мужик йіх предвидіти не вміє. Аджеж в

кліматі підкарпатськім неврожай є що 3 роки, треба от
же мати призбираний запас, паші і збіжя не марну
вати коли вродить ся; коли би духовий розвій мужика
був більший, то м
іг

б
и

сам побороти нещастя; рільнико

в
и

більше я
к

кому інчому потрібні господарність, по
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рядок, чистота; скоро сего надбає, то обійде ся без

запомоги пана і без старанноі опіки уряду, котрий єго
завсігди — і справедливо — уважає яко малолітного.
„Чого ж отже хибує єму ? Вихованя. В західній

части Галичинш повинности численні і висші, наділи
грунтові менчі як у східніх округах, а однакож мож

спостерегтй троха більше (?) працьовитости, промисло

вости і висше (?) образованє у жителів ніж на обшир
них грунтах на сході заселених Русинами.

„Річ пезна, що коли мужик буде вмів собою ке
рувати, коли буде працьовитим, охарним, проворним і
розумним господарем, то і при теперішніх відносинах
дійде до добробиту; доказують се численні приклади:

в Чехах, в Шлезіі, Моравіі. Коло Прерова мужик
відробляє по 52 — 104 тяглих днів від грунту, а од
накож єго бит є о *"/1oо ліпший від тутешнього. В д0
лішній Австріі навіть коли контракти переміняючі
панщинну роботу на оплату в грошех кінчать ся і до
бровільно не зістануть відновлені, то сторони вертають

знов до первісноі панщини; а зваживши, що законодав

ство завсігди підносить голос за неупрівілейованою
клясою, то се може служити яко доказ, що робота є
найлекша данина.

„Хибна отже гадка філянтропів, приписуюча злий

бит мужика роботі-панщині, котра єсть даниною може

невигідною але найдешевшою. Тому-то в краях бо
гатих воліють навіть більше платити, аби лиш (пан
щини) не робити, аби йім щодень йіх власну волю ли
шити; але волю ту вміють вони старанно ужити. Чомуж

лиш в краях менче цівілізованих панщина остала ся і є?
Тому, бо простий нарід своєю волею добре покерувати

не вміє, бо потребує провідника і учителя (!). В ко
ждій інстітуціі навіть найпростійшій треба доходити
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мисли філософічноі, — чому ж перший день по неділі

належить ся панови ? щоби він тоі першоі днини по

відпочинку єго (мужика) до роботи, так сказати, на
гнав (!).

„Моі докази нічого би не становили, коли би пи
танє так було поставлене, чи мужики мають бути зовсім

освободжені і за то нічого не дати, чи мають робити
панщину? Певне, що йіх бит поправив би ся і помно
жив би ся капіталом 138 міліонів. Але питанє ст0іть

лиш так: чи лекше мужикови данину відробити, чи грі
шми або збіжєм сплатити 2

„Ремесло мужика в Галичині таке саме добре,

як і в сусідніх краях, не гірше, лиш вимагає чим раз
більше порядку, витревалости і працьовитости. А на
віть ліпше воно через те, що засадою законодавця є,

аби посідач рілі не міг, в моральнім стислiи значіню
мисли, ніколи зовсім зубожіти, бо кілько раз потребує,

тілько пан повинен єго без всякого проценту запомогтй,

аж поки не прийде до доброго биту; але в виконаню

результат не відповідає фiлянтропійній мисли законо
давця. Тому-то тепер піднесено питапє, чи не увіль
нити рільника з під опіки, чи не признати єму власність
грунтів, котрі він посідає, чи не надати єму отже сво
боду продавати йix, заставляти, задовжувати, — і при
нукою виключноi власности привязати до єго посіло
сти, збудити в нім приголомшену працьовитість, поступ.

Але при низькім образованю мужика, про вродженій є
му охоті до задовженя, при малій проворности було би

се завчасно... Ставши властителем продавав би за без
цін своі п сілости, намножило би ся вандруючих родин

без хліба і хати, а грунти набували би всілякі поповичі
не-рільники, котрі би лиш процеси робили дідичам.
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„Рільника доводить до убожества хороба, але

він не сам в родині; жінка, діти, парубок годні то само
зробити; робота легка на чистім повітрі, під голим не
бом; хоть би батько родини і цілий рік хорував, то
стратить 300 день, пановн завинить 52 або 104, котрі

єму пан великодушно (!
)

опустить з власного інтересу,

д
о

чого зрештою після закона єсть обовязаний.

„Мужикови хибує кредиту і вкладових капіталів,
котрі до ліпшого господарованя конче потрібні, щоби

міг виждати користнійшого торгу н
а

земні плоди; б
о

хоть має кредит у пана, однакож н
е

для робленя спе
куляціі, лиш для оборони від цілковитоі нужди і го
лоду, а закон заказує підданому робити більше довгу

над 5 злр. Але для отвертого кредиту треба також

попереднього морального і господарського образованя,
інакше він більше шкодить я

к помагає, а то тим більше,

що тутешній нарід має вроджену охоту д
о

задовжува
ня, побільшену через законно позволене (?

)

невіддаванє.

Банкиром мужицьким єсть жид (а панським ?). Лиш
той позичає єму н

а спекуляцію, але мусить брати ли
хвярський процент і тому така позичка мало помагає.
Мужик старає ся віддати єму ретельно для того, б

о

поти має поважанє в громаді і носить назвиско доброго
господаря, поки має кредит у арендаря ..

„Помимо того всього мужик навіть в тяжких ро
ках неврожаю і голоду годен панщину відробити; але
велике питанє, яким б

и

способом годен був віддати

чинш в грошех або осип в збіжю ? (Рук. 3643 картка
35 — 39)

*

„Був чоловік, котрий своіх сучасників о цілий

вік випередив, котрого великоі душі ніхто тоді н
е

зрозумів, б
о

зрозуміти н
е міг, і котрий для того і на

т
е

н
е був призначений, щоби пережити своі діла. Пере
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нятий найкрасшими чутями і посвяченєм для добра
людськости, жив і ділав він для щастя і гаразду своіх
народів; з причини однакож, що ділав він відповідно

до світла, котрим був перенятий, а не відповідно до

потреб своіх сучасників, може жаден з єго законів і
прав не осягнув наміреноi цiли. З поміж них закон

підданьчий для Галичини, утриманий до тепер, носить

на собі ціху законодавця перенятого гуманністю, але

рівночасно наслідками своіми дає незаперечений доказ,

що не був він ані до часу ані до людей приладжений. Чим

був давнійше, тим є й тепер (ще й тепер !
),

б
о

наш нарід

при уділених єму добродійствах зійшов н
а

блудну до
рогу (!

)

і замісць узнати своі обовязки і користу
вати ся добродійними правами, котрі єго боронять (?)

від надужить, нині сам йix надуживає (?) — а підбу
рений від часу д

о

часу через так званих покутних

писарів і ріжнородних теперішніх опікунів, р згуканий
через тих, котрі при добрій волі запізнають своє ста
новиско, став н

а

тімі критичнім ступні, що з угнете
ного сам може статись угнетателем і бажаючи з кождою
дниною чим раз більше виломати ся з під наложених

н
а

него обовязків, може хоть б
и

лиш хвилево добробит

нашого рільничого краю наразити н
а

небезпеченьство.

Що таке небезпеченьство справді є
,

се доказує н
е ли

шень степень розворушеня сільського народа, але також

і той природний іпстінкт, котрий в таких случаях кер
мує звичайно переконанєм людей, а інстінкт той помимо

всеі переваги суперечних інтересів проявляє ся в одно
душнім майже признаню потреби способів, я

к

б
и грозячо

м
у

небезпеченьству мож зарадити, в признаню потреби

переміни теперішніх відносин. Але як-раз той стан нашо

го народа, антіпатія піддержувана всякого рода проце
сами, надужитя викликувані надужитями, брак просві
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ти, брак морального признаня суспільних обовязків,

а врешті брак самоі моральности (!), потапаючоі чим раз

більше в руйнуючім усьо пянстві, роблять нині кожду

реформу такою непевною і критичною в свойix наслі
дках, що жаден розум людський не годен йіх ані пред
видіти ані обчислити. Може бути, що наші гадки хибні;

маємо однакож те переконанє, що наш нарід нині до

вхіх став недовірчивий, окрім хіба тих, що слабим єго

сторонам підхлібляють, потакують єго бажаням, а навіть

йіх своєю спасенною радою підносять. Привичка є

для него ще тими путами, котрі єго вяжуть, а кож -

дий обовязок для него о стільки святий, о скільки єго

звичай усвячує. Взяти єму сю ману значить відібрати

правам нашим послідню підпору і тим самим захитати
і ослабити істнуючий порядок, значить розсміливши маси
частковими концесіями латати стару будівлю, котра та
ким способом до решти підкопана через нас самих, при

кождім потрясеню на наші голови завалити ся може...

„Єдине питанє, котре обіймає відносини підданого

з шаном в Галичині, є панщина, котра менче більше до

дотаціі грунтів застосована(?), в декотрих околицях мо
же за тяжка, в декотрих же з причини дуже малоі (?)

роботизни в порівнаню до великости посіданого грунту

невідповідна. Ся нерівність дотаціі з повинностями,

спосіб йіх відбуваня, неоднаковість інвентарських да
нин in natura, котрі в кождім майже селі інчі, дока
зують (?) достаточно (?), що початком усіх сих повин
ностей була добровільна загода і що вони від незапа
мятних часів опирають ся на взаімних умовах і угоді (?).
Власність грунтів належала отже безперечно до одного(?),

котрий уступаючи своє право потребуючим зговорював

ся 0 виднадгородженє відповідно до обставин і можно
сти виторгуваня, — а позаяк роботизна в натурі більше
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відповідала потребам краю рільничого як інчий який

спосіб чиншу, то принято єi майже загально яко під
ставу всіх договорів.

З сего випливає () незаперечимий доказ, що грунт
єсть власністю пана і що обовязки сполучені з уділенєм
сего гpyнтy належать ся єму справедливо і правно. Але
які би там собі були права перших основателів наших
сіл, власність теперішніх посідачів тих сіл основує ся

на правнім набутку, а то відповідно до істнуючих, че
рез суспільність принятих, від уряду санкціонованих
законів.

„Недаром живши на світі набрали ми переконаня,

що не великість обовязків чоловіка зовсім задоволеним

ще не робить і не заспокоює єго бажаня на стільки,

щоби не бажав увільнити ся навіть від найлекших обо
вязків... Зменшенє отже теперішніх повинностей або

приладженє йix на яку-небудь хоть би найбільше зни
жену мірку до дотаціі грунтів, лишень з н и щит ь
ман у п р а в н о с ти п р а ва ді ди ча, мужиків наших
однакож не лишень не заспокоіть, але не розвязуючи

зовсім відносин, котрі для них нині суть тягаром, на
віть хвилевого задоволеня не викличе і лишень може
вже яко массу до нових жадань осмілити. Регуляція

повинностей підданьчих з часів попередвіх не може

жадним чином послужити яко приклад до наслідуваня,

бо вона усувала по части надужитя, — а коли з коне
чности право власности зачепила, то право се не но
сило ще тоді тоi санкціі монаршоі, котру іменно че
рез сю санкцію набуло. Зрештою таке зниженє повин
ностей не могло би правдоподібно наступити за зго
дою всіх властителів і задля того не було би нічим
інчим я к ли ш п оч а т к0 м н а п а ду н а п р а в о і
вла с н і сть.
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„Панщина... не є для шляхти ані спасенієм ані

навіть потребою, бо коли просвіта, промисл і охота
до заробкованя до тоі міри в краю піднесуть ся, що

кождий поодинокий чоловік узнаючи своі обовязки по
зискає певність зарібку а тим самим можливість спо
вненя своіх обовязків, то чинш заступаючи роботизну

in natura і забезпечуючи властителеви єго доходи,

увільняє єго рівночасно від неприємностей сполучених

майже неохибно з ужитком панщини, а робітник найма

ючий ся по свойiй добрій волі два рази лучший від

примусового.
-

„Коли отже, загалом сказавши, панщина не є спа
сенієм для шляхти, то в Галичині, особливо в декотрих
околицях, при теперішшіх обставинах меж би єi прирі
внати до тяжкoі кари. Мати до діла з народом, котрий

не має нонятя о моральнім обовязку до виконаня

своіх повинностей, котрий усіма силами вродженоі хи
трости старає ся виломати ся від усіх наложених на

него обовязків, котрий своім вродженим успособлепєм

до лінивства, в-двоє збільшеним відразою до відро
блюваня панщини, нівечить усі змаганя до лагідного

обходженя з ним і не лишає (дідичеви) окрім власного
зруйнованя або надужить інчого виходу — ось вірний
образ завидного положеня по крайній мірі одноі части

дідичів в Галичині. Вам, котрі з інчим народом маєте

діло (бесіда звернена до варшавських Поляків), нехай

сей 0браз не здаєть ся прибільшеним. Ви певне не

маєте понятя, що чоловік при лагіднім але стараннім

догляді за цілий день роботи годен нажати кільканацять

снопів або викопати корець бараболі; але ми маємо

щоденні приклади того — а коли причиною такоі ро
боти є нам0ва або природне, сістематичне, положеню
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і інтересови підданих відповідаюче вирахованє, то може
і ви будете незабавки такі приклади наводити.

„Благословенний, тричі благословенний буде той,

хто з сего положеня знайде який вихід, котрий би не

був сполучепий просто з нашою руіною. Але виходом
таким, по крайній мірі тепер, для більшоі части Га
личини зачиншоване бути не може. Аджеж ми маємо

зачиншованих підданих аджеж по наших місточках

рільники по більшій части замісць відроблюваня пан
щини оплачують чинші, та ще й які чинші! по 3—4 злp.

в. в. від кільканацяти а навіть кількадесяти моргів

найліпшого грунту. Спитаймож ся властителів таких

маєтностей, спитаймо ся урядів завідуючих державни

ми маєтностями, в котрих заведене зачиншованє, який

є стан тих чиншівників, яка можливість виконаня за
плати ? чи тоті чинші були коли плачені в означенім

терміні ? чи обійшло ся без кількамісячноi проволоки,

без екзекуціі, а навіть кількалітніх залеглостей ? Мо
жнаж з таким народом, шри такій промисловостш і охоті

зар обкованя подумати про зачиншованє?
-

А зрештою то би не було розвязанєм, то би
було лиш переміною обовязків, ніби-то більше філян
тропійною, але при моральнім успособленю нашого ріль
ника, при єго налогах і недбальстві не лиш прикрійпою
в своіх наслідках, але в екзекуціі без цілковитого зруй
нованя неможливою. Бо коли чинш має становити повний

дохід дідича, а при тім має бути необхідно конечним

средством до веденя наємного господарства, то екзе

куція того чиншу мусить бути остра, безпроволочна —
отже спродати може зараз таки першого року остатки

мужицького майна, а коли не стапе остатків, продати

єго грунт, зробити єго бурлаком, з господаря зарібни
ком, се є то, що називаємо короткою експедіцією, після
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гадки декотрих не лиш можливою але зовсім згідною

з уліпшенями відповідаючими поступови часу. Але му
жики, по крайній мірі в наших околицях, Д0 так0г0

способу уліпшеня зовсім не відносять ся так сімпати
чно; допитуючи ся нераз гадки світлійших господарів

діставав я найчастійше відповідь: „Се не може бути,

чоловік не оплатив би ся ; а так і чинш би лишив
ся, і за пiдожданє мусів би панщину робити." Гадка
ся відповідає поглядам більшоі части нашого народа

і в практиці певне оказалась би правдивою.
„Шитаємо дальше, яким способом чинш той буде

мож загально виміршти чи після великости грунту,

чи після високости панщини ° В першім случаю під
дані, котрі при значних дотаціях малу вiдpобляють

панщину (де були такі піддані ?
),
в другім случаю під

дані, котрі при малих дотаціях великі мають повинности,

були б
и

обложені над справедливість, а в другім случаю

навіть над можність. Обчислювати -ж для кождoі гро
мади з осібна високість чиншу є річ неможлива. Зреш
тою чинш в готових грошех н

е

містить в собі тоі рівно
ваги, котру панщина в натурі утримує з такою справе
дливістю (!); при ній піднесену вартість землі рівно
важить рівночасно висша вартість роботи, — при чин
шах такоі рівноваги нема. За-для того чинші грошеві

нерегульовані від часу д
о

часу н
е

можуть бути спра
ведливі, б

о

вартість грошей в відношеню д
о

землі змі
няє ся, а морг грунту, від котрого в нинішніх часах
чинш, скажім — 1 злр. міг би бути достаточний, може

за кількадесять літ втроє більше буде варт, а вартість

теперішнього злр. може о половину або й більше змен

шити ся. Ми в нашім краю маємо докази н
а те, що

значили чинші грунтові тоді, коли йіх установлювано,
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а що значать нині, чи м ж йіх уважати яко справедливу

винадгороду за відстушлену власність ?
-

„В кінци — незадоволенє сільського народа, ко
тре переміною теперішніх відносин хотіли би ми хоть

по части усунути, через такий спосіб переміни певне

би зовсім не зменшило ся. Противно, нині сама приви
чка робить відроблюванє повинностей зносним ; при

чиншах сама новина обовязків була би для него при
кра. А коли би ще до того прийшла екзекуція і про
даж послідніх єго достатків, а се мусіло би насту
пити, то тоді вже не знеохота але ненависть — не
лиш против нас, але й против того, хто екзеквував би

залеглости, піднесла би ся до найвисшоі міри і певне
не зменшила би ся правністю належитости, бо хто ми
слить, що робить дармо, той при оплаті чиншу не

змінить свого переконаня, а маючи таке переконанє, так

як нині робити не хоче, так би завтра чиншів не пла
тив (Рук. Осс. 3645 к. 3—8).
„Коли отже на перший погляд здає ся ділом лет

ким, панщину або фізичну роботу перемінити, робочі

дни записані в інвентари теперішнім або з 1774 p0ку

оцінити, і одержану в той спосіб грошеву суму роз
ділити після урбаріальноі метрики на морги посіданих

через мужиків грунтів, так що в такий спосіб село або

громада була би зачиншована, то діло ce
,

переведене

в цілім краю, зовсім інакше виглядає, коли холодно

розважимо єго наслідки.

„З причини, що сплата чиншу була би дуже тру
дна, а часом навіть неможлива, убожество мужиків було

б
и

чим раз більше; вони продавали б
и

що мають, по
збували б
и ся худоби потрібноі для господарства.

А праця, котра н
е

приносить користи, н
е

заохочує н
і

кого, але противно, знеохочує, щож доперва праця, к0
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тра веде до н у ж ди. Положене мужика стало би ще
сумнійшим, наступив би упадок всього краєвого госпо
дарства. Аджеж видимо у східніх округах, в найуро
жайнійших околицях (на Поділю), на великих двір
ських обшарах великі масси і запаси збіжа держані
в снопах і стиртах, котрі ждуть кілька літ неврожаю
або яких надзвичайних пригод, щоби мож йіх продати,

і гниють, миші, птахи і всілякі черваки йіх псують,
так що в тих могилах половина зерна пропадає. А пре
цінь дідичі мають і даремного робітника і своі фіри
і тягло і машини Еванса до молоченя, великі стодоли
і шпіхлірі, щоби збіжє переховати або зужити і на
торг покупний відставити, виробляють горілку, пиво,

цукор, крохмаль, годують воли, стада овець і ужива
ють всілякого промислу, щоби збіже з кождого річного

врожаю перепродати ! Таких накладів, капіталів, пози
чок банкових к0ждий поодинокий мужик мати не може...

(Рук. 3643 к. 48, 49).
„Папщина відбирає ся поволи в 52 ратах на рік,

непізначно, а з чого заплатить мужик чинш, коли че
рез кілька літ не має що продати? А коли роки де
шеві, то мусів би богато продати, щоби чинш заспоко
іти. А фізична робота лекша; лекші від чиншу, кот
рий вимагає готових грошей, були би і осипи в збіжу,
хоть і вони тяжші як фізична робота. В маєтностях
камеральних істнує таке право що до осипів: а) по
винен кождий віддати осипи на термін в умовленій
якости; б) може також віддавати осипи в ціні торго
вій, в) або віддавати осипи в ціні пересічній 10-літнього

оціненя.

„Коли би приходив термін платити чинш, то жи
ди, знаючи се, знижували би в часі виплати чиншів

ціни збіжя, на чім би мужик не оглядаючий ся наше
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ред, великі мав страти, а то тим більше, що не має ані

стодоли ані шпіхліра для переховку збіжа, бо нема мі
сця. А при осипах мужик не дбаючи про вибір насіня
і не охочий давати разом здобуток річноі праці відда
вав би збіже найгірше, а з сего виходили би лиш сварки

о якість і міру, і навіть товар доставлений на торги
збіжеві став би гірший.

„Є й тепер в декотрих маєтностях чинші і осипи,

хоть на менчу скалю, але у них завсігди є недобори.

А панщина нігде не залігає, хіба лиш в таких селах,

де по над міру велика, отже й не може бути викона

на. З а г а л о м с к а з а вши м у ж и к в сюди пан
щин у на д р о б л я є (р о б и т ь є і б і л ь ш e як н a
лежить с я), а за надвижку дістає по скінченім ро
ці заплату (?), котру обертає на сплату податку. Се
доказує, що шанщина що до виконаня є найлекшою
даниною, і рідко буває, щоби уряди давали військову
поміч до виекзеквованя панщини (Рук. Зо43, к. 51).

„Коли ж би хто хотів робити у себе поодинокі
загоди, то повинен би дістати позволенє, щоби за під
ставу служили послідні три роки відробленоі панщини

Але ледви аби мужики, котрі заперечують навіть ін
вентарські повинности, хотіли на се пристати, а зако
нодавство шануючи набуті права з засади високоі

справедливости приказати йім сего не може. Сим дока
зано, що запутаність предмету і нешевність власностн
не позволяє робити всюди одностайного права о пе
реміні відносин. Роботу фізичну повернув назад цісар

Леопольд ІІ., а цісар Франц I. кілька раз єi потвер
див; і справді, лекше тутешньому мужикови відробити
руками, котрі має, установлене стало число днів на мі
сяць, як оплачувати ся грішми, котрих не має, або збі
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жєм, котрого врожай кождого року не однакий... (Рук.
3643 к. 45).
„Правда, що загода на зерно (осипи) або на гро

ші більше догодить свободі чоловіка, і тому німецькі
і чеські кольоністи лиш на такі загоди пристають. Як
би наступило освободженє мужика, то він сходив би ся

з дідичем лиш раз на рік при обрахунку віддаючи єму

угоджену належитість, коли тимчасом теперішня пан
щина піддає мужика чужій волі і розказам. В Галичині
мужик не може своім майном так роспорядити як му
жики де інде; коли хоче свій грунт заставити, пози
чити більше як 5 злp., своє збіжє або тягло продати,

а навіть трунки брати на кредит, то на все те му
сить просити дозволу у дідича. Але заостреня сi за
вів закон тому, бо в образованю мужика не видить від
повідноі запоруки для єго добробиту. А цівілізація не
поступає і не числить на літа, але на поколіня... Коли
людність в нашім краю побільшить ся відповідно, до

чого потреба часу і терпливости, тоді буде час робити
нові загоди. А так як тепер справи стоять, то мужики
нічого би не скористали, а ціла суспільність стратила би.“

(Рук. 3643 к. 49, 50).
Яким же способом зарадити лихови? Відповідь

на се питанє ділить Цетнер на дві части: на упоря
дкованє відносип мужицько-панських н а т е п е р, і на
цілковите розвязанє підданьчих відносин в Галичині

п о т о му. Що до упорядкованя теперішніх відносин,

то після єго гадки „більше убезпеченє правноi власно
сти і стислійше означенє обовязків одноі і другоі сто
рони може зупинити надужитя з одного і другого бо
ку і теперішні відносини не лиш злагодити, але навіть
в богато зглядах зробити йіх зносними...
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„Обовязки дідича означені законами; зрештою —
каже він — о тім яко сторона судити не можемо. Щож
тичить ся близшого означеня обовязків шідданого, то

думаємо, що загальний законний приказ пильноі і по
рядноі роботи не є для нашого народа достаточний

і є може найбільшою причиною всіх скарг і практикова
них обосторонніх надужить.

„Ніхто не заперечить, — каже Цетнер дальше —
що скарги підданих о побитє і ріжного рода надужитя
збільшили ся доперва від недавна в незвичайний спо
сіб, т. зн. від часу, коли мужики, обізнані з прислу
гуючими йім правами, почали виломлювати ся від ро
боти на міру, майже загально в Галичині від найда
внійших часів практикованоі.

„Не входимо в те, чи така міра була справе
длива і до сил чоловіка стисло приладжена, —- не йде

тут о задержанє давнього звичаю, але о виказанє ко
нечности, що означенє з найстислійшою справедливістю

в найнизшім степени відміреноі однодневоі роботи є ко
нечною потребою, коли хочемо усунути надужитя з одного

і другого боку...
„Сам уряд, здаєть ся, узнавав сю потребу, коли

відай в 1821 р. збирав усі в краю істнуючі звичайі що

до роботи на міру; отже середня цифра сих в краю

практикованих мір або яке небудь справедливе означенє

є єдиним способом, щоби усунути надужитя обох сто
рія і положити конець... лінивству(!). Заявляємо з пе
реконанєм, що чи то з чужоі намови всіляких тепері

шніх опікунів, чи з власного природного вирахуваня

уся діяльність єго (т
.

з. мужика) зводить ся д
о пассі

вного опору т
. з. він хоче ви к о н а т и c во і по

в и н н о с т и
,

але так, що б и т е в и к о н а н є не

п р и не сло в ла ст и т е лев и н і я к о і к о р и с т и.

14



Звідси походить єго відраза до якоі небудь хоть би

найсправедливійшоі роботи на міру, звідси лінивство,

звідси недбальство в виконаню наказаноі роботи, звід
си скарги о угнетеня при роботі,... а коли лихови не

зарадить ся як слід з самого початку, то воно певне

розширить ся а навіть загально прийме ся. Чуємо

вправді перехвалки, що по знесеню роботи на міру

декотрі дідичі, як кажуть, „при добрім допильнованю"

ліпше виходять — розуміємо, щб значить таке добре
допильнованє і не завидуючи поступови показуємо на
будущину. Недалекий, здаєть ся, той час, коли такий

спосіб доброго допильнованя скінчить ся. Окритий по
гордою ображеноі людськости коли не згине під впли
вом закона, то згине під впливом опініі публичноi,

котра чим раз більше против него виступає, а врешті

надійде може час, (що вже зрештою і тепер буває), що
робітник за добре допильнованє наставника — самого на
ставника допильнує, а тоді який спосіб ратунку?

А може як раз тоді перемине час, коли мож було
лихо в зароді придавити”...

„Конечна річ отже, каже граф, щоби уряд визна
чив мінімум денноі роботи і щоби означив, кілько му
жик на днину має виорати, викосити, вижати і т. д.

„Другим питанєм упорядкованя теперішніх відно
син підданьчих в Галичині" — каже він далі — „є
розвязанє самого підданьства, котре в певній мірі de
jure et de facto в Галичині ще істнує, т. з. не лиш
знесенє самоі панщини in natura, але цілковите зірва
нє всіх звязків особистих, котрі підданого звязують

з дідичем". Але крок такий „по крайній мірі хвилево

на розворушену людність нашу для неі самоі мати мо
же шкідливий вплив“. — У нас таке зірванє по части
вже тепер є, а іменно віддаленє підданого з грунту,
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-Grund-Аbstiftung; але підданий мусить на своє мі
сце дати інчого придатного мужика, а для дідича во
но звязане з такою массою формальностей, що факти

чне віддаленє мужика з грунту є майже неможливе" (Рук.
3645 картка 8— 12).

А тимчасом, „коли мужик запозичить ся, то ле
тко тратить надію, роспука доводить єго до пянства,

рілі не засіває, помимо запомоги покидає грунт і іде
жидам воду носити, а ce є надужите, бо закон каже

єго присилувати до працьовитости, а пан обовязаний

обсіяти єму рілю і не позволити єi покидати. Помимо
того пустих грунтів є ще в Галичині богато, особливо

у східніх округах, а поки в краю є пустки, поти

грунти не мають жадноі дійсноі вартости і нема що
навіть думати о якій інчій сістемі. Інтерес каже вла
стителеви пусті грунти осаджувати мужиками, засі
вати, давали запомоги в дереві, в худобі, в грошех, бо

інакше пустки лежатимуть облогом і жадного не дають
доходу.

Але звідки небогатий дідич має взяти стілько ка
піталу? Дiдичеви розходить ся о інвентарські повин
ности, бо пусток не вільно втягати до панських ланів;

грунт мужицький мусить остатись завсігди мужицьким

і ніколи до дідича належати не може... Де пан нема
ючий і запомагати не може, приміром в Рикові в Зо
лочівськім і в богато інчих селах,... там не давав
через кілька років запомоги, і майже ціле село пустел
Де грунти злі, інвентарські належитости (панщина) ви
сокі, положенє некорисне, податки відповідно більші.

там більше пусток; є села майже зовсім пусті, приміром
Зарубинці, Іваськова в Тернопільськім”). Так діє ся,

*) Чужою рукою дописано на боці : „Знаю се село; грун
ти подільські — але послідній дідич шо над міру острий —
в непоміркованій злости порозганяв".
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п округах, де людність мала, в Чортківщині і Терно
вільщині, котрих людність до людности в окрузі Ва
довицькім має ся як 2; 3. З таких сіл мужики тікають,

бо не годні виконати повинностей ; іде він з жінкою

і дітьми до інчого дідича, котрий також має пустки,
але старає ся людей до себе приманювати, щоби йіх оса
дити, хоч се законом заборонено (з 5. дек. 1785 і 30.
дек. 1814 S. 14)... Закон сей в теперішніх часах непо
трібний і треба би просити, щоби єго знести, і щоби
кождому було вільно піти куди хоче, як лиш сповнить

свій обовязок військовий .. Таким способом ограничило

би ся по части преґраваційні процеси, пустки кож би

скорше осадити, а прибуваючим кольоністам давали би

дідичі лекші услівя..." (Рук. 3643, картка, 39—40).
Всі отже законні формальности, котрі переселенє

мужиків спиняють, треба усунути; нехай мужик поки
дає грунт коли схоче, але най і шан має право про
гнати єго з грунту, коли схоче (винадгороджуючи себе

всею власністю, котру підданий лишає на грунті). Се

довело би з одного боку до „стислійшого виконаня
обовязків", з другого положило би конець надужитям"...

Щож тичить ся дійсного цілковитого розвязаня
теперішніх відносин підданьчих в Галичині, то „жадне

навіть з найвисшою докладністю сполучене обчисленє

ані наслідків такоі переміни не обiйме, ані не предви
дить, який вплив вона би мала на добробит нашого

краю як0 краю рільничого. Кожду-ж раптову переміну

т. з. таку, котра би теперішні відносини в цілім краю

нараз перемінила, уважаємо яко невідповідаючу ані по
требам краю ані ступневи цівілізаціі і морального обра
зованя простого народа, яко шкідливу, котра би по

крайній мірі в початках зруйнувала єдине богацтво на
шого краю: — рільництво. До кождoі навіть найспасен
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нійшоі переміни повинен чоловік постененно бути під
готовлений... А чи більша частина нашого народ абез
підготовленя була би спосібна приняти і спожиткувати
яку небудь цілковиту переміну відносин краєвих, то

се питанє мусить заперечити кождий той, хто край

наш пізнав не з вікна а нарід наш не при зеленім

столику".

Коли з одного боку цілковите розвяaанє під
даньства було би після гадки автора шкідливе, то

з другого боку і часткові поправки не вистарчать,

коли хочемо „довести нарід до красщоі будущини і в нім
самім сотворити правдиве ядро народа, відповідаюче

свому покликашю. . Треба єму конче показати ціль,

щоби стремівши до неі перепяв ся гей би новим житєм

і воскрес з моральноі задеревілости. Тою цілею для
нашого народа повинна бути самостійність і можність
освободженя від усіх наложених на него обовязків,

яко надгорода єго пильности і праці, законом єму забез
печеиa; тому-то... сподіваємо ся необчислимих наслід
ків тоді, коли єго потрафимо поставити на тім сте
пени, що почне до визначеноi цiли стреміти і питоми
ми силами о позисканє самостійности добивати ся“.

(Рук. 3645, картка 12).
Але яким способом довести шарід до тоі пожада

ноі красшоі будущини ? Як перевести ту самостійність
і освободженє від усіх наложених на него обовязків?
Одиш спосіб такого освободженя мав автор ше

ред очима, коли писав свою розправу: се було знесе

нє панщини в пруськім королівстві, а спеціально в ве
ликім князівстві Познанськім. Але сей спосіб показав ся

єму невідповідним і непрактичним. Там замісць силати
діставав дідич по попередно переведеній коммасаціі

грунтів відповідну частину мужицького грунту.



Коли би від мужицького грунту відділити діди
чеви частину відповідаючу вартости панщини так як

в Познанщині, то які би се наслідки могло мати в Га
личині? — питає автор і каже: „Заможний мужик 30—40
морговий, діставши на вільну і неограничену власність
лиш частину посіданого за часів панщини гpyнтy від
правив би лишнього наймита, продав би лишню пару
коней, міг би однакож ґаздувати далі. Але що дідич

зробив би с тим прйданим єму полем, хоть би навіть

таку переміну попередила регуляція грунтів так як
в великім кн. І ознанськім ? Чи не міг би приймити на
службу того самого наймита, котрого мужик відправив,

купити тих пару коней, котрі мужик продав?
„ІІарубок, хоть служить у господаря, є платним

єго товаришем, другом, часто зятьом, завсігди так гей

би членом родини; господар єго доглядає в хоробі, ла
гідно напоминає, він робить разом з господарем, охі
тно і добре. Коли би пан приймив 65 парубків, то як
йіх удержати 2 як від сварок, нудів, суперечок усте
регти ся ? За богато догляду, за мало розривки дало

би гіршого робітника, а навіть моральність на селі че
рез те би стратила. Що в теоріі видає ся не дуже
трудним, має в практиці непоборимі перешкоди... Возь
мім приклад з Підкаменя (маєтности автора). Там є 65
господарів, котрі відробляють по 124 днів, а два рази
тілько, що відробляють половину, або 4 рази тілько та
ких, що роблять четвертину; маючи 40, 20, 10 моргів поля

і сіножати роблять 8200 днів, мають 2600 моргів поля.
Відступлена з того панови земля винесла би 866 мор
гів поля, котрі дочислені до 650 моргів землі доміні
кальноі дали би просторонь 1516 моргів без жадноі
панщини, так що ся земля по більшій части мусіла

би остатись неужитком, обернена хіба лиш на ліс або
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на пасовиско. В східніх округах, в давній Червоній
Руси рільниче господарство дворів значно би упало.
„Мужик без *l

з

части грунту і без наймита лег

к
о

б
и

обійшов ся, але продукт фабрики рільничоі під
ніс б

и

ся п
о

над міру, рільничий край перестав б
и

ним бути, н
е був б
и ані рільничим ані промисловим,

зубожів б
и

зовсім... виживленє цілоі людности оста
лось б

и

в руках кляси жителів найменче дбалоі, не
поворотливоі, необразованоі, — упали б

и розвиваючі ся

господарства, непотрібні б
и

стали всілякі стодоли і еко
номічні будинки; промисл мусів б

и

звернути ся н
а го

дівлю худоби, коней, овець; лани переміншлись б
и

н
а

насовиска; властителі н
а

наєм щоденвих робітників

і ремісників, н
а

управу своіх обшарів потребували б
и

дуже значних накладів, н
а

котрі банк даючий н
а * в

(?
)

вартости маєтностей н
е

вистарчив б
и

листів заста
вних; в східніх округах менче заселених навіть тепер

брак робітника, наєм трудний, парубків дістати тяжко,

а відома єсть відраза мужика д
о найму; такі господар

ства більше б
и

коштували і жадного б
и проценту н
е

несли, о чім і тепер мож довідати ся у попів руських

і почт-майстрів, котрі управляють грунти, а не маючи
панщини, жадного доходу з такого господарства н

е ма
ють. Дiдичі понеслй б

и тяжкі страти, торговля експор
това зовсім б

и устала, б
о

Лиш двори достарчають збі
жя в придатній якости, котре н

а

далекі торги може

бути сплавлюване ; властителі великих простороней зе
млі н

е

мали би, як було тому 2
0 літ, чим податки за

платити;... напливу кольоністів, котрі би набували зе
млю, н

е

було б
и

задля великого віддаленя, а мужики

тепер занадто бідні, щоби замісць роботи бути очин
шовані або інчими данинами обложеві, — бракує йім
інвентарів, доброі робучoі худоби, запасів збіжя д
о за
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сівів, потрібних будинків господарських, щоби могли
обійти ся без привичноi запомоги і необхідноі проте
кціі дворá.

Грунти обширні в мало заселених східніх округах

не мають дійсноі вартости, що доказують численні пу
сті осади; майже в кождім селі є 5"lo пусток (опуще
них господарств мужицьких), котрі домініі або самі

уживають або лишають облогом, коли гірші: помимо

урядового заказу всюди лишає ся що найменче "|
з

часть землі облогом, отже н
а 5,780.629 моргів рілі

в цілій Галичині є що року 1,926.843 моргів неупра
влених, що доказує, що людности є за мало і всіх
грунтів н

е

мож обсіяти. А прецінь д
о ремесел, ко

трих в краю нема, жаден робітник н
е

відриває ся.

Дідичі там можуть робити поодинокі загоди з піддани
ми, д

е

людність достаточна”)...

„Коли б
и

може положенє декотрих господарів

в селі, господарних, не-пяниць, працьовитих і замо
жних, через нові загоди стало лiншим, т

о

за то бі
дний остав би ся без помочи, без надіі і з часом запо
зичував б

и

ся у богатшого, і за то робив б
и

єму

без міри тілько, кілько б
и він від него зажадав,”)

і таким способом виробив б
и ся середній стан му

жиків богатих, у котрих робили б
и біднійші. С
і

ви
продали б

и

в короткім часі своі грунти за півдармо

і стали би бурлаками, дідами, слугами — а посілости му

*) На боці дописано чужою рукою оловцем: „і не
зле вийти на них“.,

**) На боці дописано чужою рукою оловцем: „Така
сама користь була б
и і для пана, що уживаючи біднійших
може легко постарати ся о робітника а навіть досвід учить,
що такий охотнійший до роботи і пильнійший робітник воліє
наймати ся у чужого пана, щ6 взаімно діє ся“.
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жицькі скуповували би поповичі, мандатори, кольоністи

і теперішній стан мужиків попав би в крайню і неми
нучу нужду. Тепер же він своєі посілости ані прода
ти ані задовжити не може, бо закон не позволяє, і ко
ли би лиш домініі всі теперішні закони о запомогах під
даних виконували і йix не обходили, то положенє єго
мусіло би піднести ся. Не можемо нарікати на спра
ведливі приписи закона; видавані часто патенти ма
ють на ціли воскресити конкуренцію, завестй і підне
сти добробит, — хтож тому винен, що домініі не ви
конують законів але йіх обходять?" (Рук. 3643, кар
тка 57—61).

-

Коли отже після гадки автора пруський спосіб

знесеня панщини не дав би перевести ся в Галичині,

то як же стояло би діло з викупном панщини ?

„Щоби перевести викупно панщини через випу
щенє листів заставних, — каже він — треба би уста
новити і оцінити окремо вартість грунту, при чім яко
провідник може послужити обчислений урбаріальний

дохід ; на вартости грунтів забезпечити вартість папе
рів і видати стілько листів, кілько є на грунтах нало
жeнoі роботи враз з амортізацією. Аке коли подумаємо,

що річна урбаріальна оцінка виносить більше як 5
міліонів, отже капітал листів заставних виносив би май
же 138 міліонів, то побачимо, що за-для такоі незви
чайно великоі суми к0жда переміна була би трудна

і не дала би перевести ся.
Возьмім для прикладу найбільше мужицьке г0

сподарство 30—40-моргове, з котрого законом дозво
лена панщина виносить 3 дни... Лишаючи малі данини,

котрі в Галичині і так невелику рубрику становлі.ть,
а то: осипи, кури, яйця, прядиво, десятину з пчіл,

так як є, а амортізуючи лиш саму панщину робочу,
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і приймаючи, що відроблюване тридневоі панщини ко
штує мужика на рік 43 злp. 48 кр. м. к. (?

)

або один

день тяглий 2
1

кр. (?), один день піший 2", ґарців
жита (?), то побачимо, що н

а

однім моргу лежить пан
щини в вартости 1 злp. 6 кр. н

а рік (), котра в По
знанщині є три рази (?

)

більша (3 злp. 1
8

к
р
.

?)
.

Коли б
и морг поля цінити н
а

5
0 злp., т
о

мужик по
сідаючий 4

0

моргів посідав б
и 2000 злр. По відтруче

ню панщини дають 40 моргів мужикови 6
0

злр. чистого

доходу (?), отже грунти мужицькі п
о

відтрученю пан
щини, податків і коштів культури дають мужикови
3"о чистого доходу (?). Положім вартість 40-морго
вого грунту ще менчу, а іменно 1500 злp., а нале

житість пана положім замість 4
3

злр. о 20"о менчу т.

з. 3
3 злp., т
о капіталізуючи п
о 4"о винесе капітал

належний панови від 40-моргового господарства суму
660 злp... -

„Але у нас тяжко б
и

продати кому 4
0

моргів

поля за 1500 злp., б
о видимо, що мужики у нас поки

дають грунти задоволяючи са відступним 15—20 злp.,

вартість посілости мужицькоі, есть отже в нашім краю

д
о

тепер лиш ідеальною, поки пустих земель (покину
тих господарств) є пропорціональшо я

к
1 : 20. Одна

кож треба ціну і вартість грунту стало означити, б
о

вартість єго є єдипою гіпотекою пашерів. Мож б
и

н
а

приклад н
а

4
0

моргів видати паперів з примусовим

курсом н
а

660 злp., котрі б
и

виплатили ся в 46 роках.

Коли б
и

виплата в 46 рсках була для мужика за ско

р
а і за тяжка, т
о

мож б
и

єi і на більше літ розло
жити, але стопа процентова мусіла б
и

бути принята

н
а 4°о, бо єсть загалом, принято ","/о н
а амортізацію,

хоть в купні-продажи маєтностей доходи з панщини

обчислені н
а 5"о. Ціна поля і ціна наложеноі н
а

него
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нанщини мусіла би бути відповідно обчислеша в к0
ждім окрузі, в кождій власности, відповідно до біль
шого віддаленя від міст і доріг комунікаційних, зелі
зноi дороги, почти, рік... *

„Видані папери мали би вартість 30"lo або *і
з

землі, отже в порівнаню з листами заставними були б
и

я
к
“ в д
о "із, з тою увагою, що листи заставні загіпо

тековавi н
а

вартости реальній п
о

відтрученю всіх мо
жливих тягарів, а листи сільські н

а

вартости ідеаль
ній і моргах землі, котрі однакож колись матимуть ре
альну вартість. Але м

и виділи, я
к

від р
.

1831 му
жикам тяжко приходило платити текучі податки,а спла

т
а

тих листів була б
и

певше півтора раза більша я
к

теперішній податок.

„Уряд повинен б
и

може увільнити панів від при
крого для них стяганя і одвічальности за податки,

відобрати йім юрicдікцію і обсадити домініі своіми
урядниками, котрі б

и і податки і сплати з листів сіль
ських стягали. Улекшенє се міг б

и

уряд так я
к
в Пру

сі
і

скапіталізувати і від належитости пришадаючоі па
нам від мужиків потрутити, з тим однакож застереже
нєм, щоби виплата капіталу і текучих процентів за

панщину не могла виносити менче як тепер...

„Курс листів мусів б
и

бути примусовий, т
.

з.

щоби йіх дідичі конче брали, і так само аби йіх гро
мади при заплаті наємшоі роботи яко курсуючу монету

приймали. А щоби тим білнше забезпечити сплату про
центів з амортізацією листів через громадй, н

е

могли

б
и

листи видавати ся н
а

поодиноких ґаздів, лиш були

би обчислені поодиноко, а ціла громада in solidum ви
плачувала б
и проценти; сума була б
и обчислена з ін
вентаря села, і від того оплачував б
и ся прощент

і капітал. - і « і — 3
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„Цілою ж підставою сего проєкту є, щоби гро
мади годили ся добровіньно з дідичами о сплату.

А зваживши, що при теперішнім складі річей, образо
ваня і господарства мужицького сплата грішми є немо
жлива, то сплата робилась би силою особистою, при

чім розумієть ся, що властитель заключаючи угоду

приймав би лиш роботу на міру.

„Завсігди однакож скількість паперів на біржі

побільшила б ся так, що була би більшсю як сума

цiркулюючих грошей, і через те і самі папері низько
би стояли і знижували би курс інчих нанерів публи
чних. — Завсігди доперва по відтрученю загіпотекова
них довгів мож би решту паперів віддати панови, ко
трий в приватних маєтностях міг би ними після волі
роспорядити, а в духовних, міських і камеральних му
сіли би бути скапіталізовані або в депозитах зло
жені. Купонами або процентами виплачували би му
жиків працюючих на панськім домінікаті, так що вони

заступали би місце знаків і квітів панщинних.
„Правда, що пан за 46 літ стратив би цілий

капітал панщини, бо мужики за процент з амортізацією

мусіли би відробляти відповідне число днів і таким
способом за 46 літ більшоі і напруженоі праці спла
тили би капітал і процент, панщина сплатилась би
нанщивою, з задоволенєм може обох сторін...

„Але хто би сі листи купував ?

„Коли би уряд ручив за вартість листів сіль
ських приймаючи йix al pari в своіх касах за податки,

то тоді мали би вони курс усталений, — але щож би
він робив з тими листами, не маючи до виплати лиш

робітників при дорогах публичних ? Зібрала би ся отже

в касі велика а з часом уся сума тих листів, а з тоі

причини діло се не дало би перевести ся.
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„Щоби не робити надзвичайноі маси таких ли
стів, робили би ся викупна лиш в 5"lо на рік; таким
способом було би 20 літ помножуваня, а других 20

літ зменшеня паперів, а в 66 роках папери зовсім

викупили би ся і перестали би істнувати. — Тут за
ходило би однакож питанє, якоі би то панщини було

викупно ? Чи тоі з інвентарів 1772 до 1775 року ?
чи тоі, котру піддані без супротивленя відробляли через
послідні 3 літа ?

„Мужик за свою роботу дістав би листів чи

у власного пана, чи у почтмайстра, чи у священника,

чи у сусідного дідича, чи у жида. Тим отворила би

ся конкуренція, котра би утворила властиві ціни ро
бучoі дни ап. Сі листи набував би він, де би міг, або
робивши за готові гроші набував би купони процен
тові. Тим би мож оминути заміти підношені справедливо

против зачиншованю на проші або против осипів, мож

би також оминути страх перед браком найму потрібно
го на лани двірські робітника, перед наглим підви
cшенєм цін на плоди рільничі, навіть перед браком до
брого і чистого зерна на міських торгах, перед небез
печеньством, щоби з 5,780.629 моргів орного поля в Га
личині третя часть, належна до панів, не осталась
облогом.

-

„Бравши яко максімум тридневу панщину в краю

мужик мав би віддати на квартал 9 злр. 52", кр. зна
ками або кунонами від листів сільських,... відробив

би в 90 днях 39 днів тягло, отже на квартал о 3 дни

більше як до тепер ; сплачував би процент і капітал
панщини ; 0 ціни лишає ся сторонам зовсім довільна

угода. Обчисленє се зроблене після найбільшоі законно

дозволеноi i iстнуючоі панщини; де робота менча, там
сплата лекша і менча.
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„До добродійства угоди були би лиш тоті мужи
ки допущені, котрі тепер роблять найменче 52 день на

рік. Ті ж, котрі мають менчі повинности, признані за
коном яко чиншівники, мусіли би лишити ся при давнім

способі (т
.

з. при панщині,*).

*) Сей проєкт носить дату 1845. Троха інакший був
проєкт Цетнера з 1842 року. Тоді він для викупна панщи
ни проєктував заснованє окремого товариства кредитового,

котре б
и мужикам давало позичку н
а
* 8 — * , вартости

грунту т. є. суму, за котру викупно Фактично наступило.
Бракуючу д

о

викупна частину мали б
и громади допла

тити з власних Фондів, а крім того виказати би мали пеа
ред висланою в тій ціли комісією, що викуплені грунтові
ґазди спосібні до веденя порядного господарства. і Това
риство давало б

и позичку н
е

поодиноким ґаздам, але цілій
тромаді in solidum, котра затягнений довг н

а
спосіб давнійa

ших податків грунтових розкладала б
и

під доглядом цира

кулярних урядів н
а

поодиноких ґаздів. — Коли би мужики
западаючоі рати не хотіли сплачувати готівкою, т

о Това
риство вишлачувало б

и

за них * 8 або 1 з припадаючоі діди
чови титулом викупна суми, а решту мужики відробляли
би панщиною in matura. Н

.

пр. «дідичеви належало би ся

80.000 злp.; з тоі суми виплатило би єму товариство 20.000,

а 10.С00 мали би мужики відробити панщиною. А коли би
мужики хотіли увільнити ся також від сплати рат това
риству, то дідич бере н

а

себе обовязок сеi сплати, а това
риство н

а

сполучену гішотеку дідича і громади виплачує
дідичеви цілу суму викупня, дідич сплачує товариству рати,

а громада до високости рати відробляє дідичеви панщиною

in natura аж до цілковитоі сплати капіталу. Дiдич може
зрештою навіть н
е

питаючи ся громади зажадати від това
риства виплаченя цілоі суми викупна, приняти на себе
сплату рат, а мужики через цілий час сплати тих рат від
робляли б
и йiх дiдичеви in natura, могли б
и однакож
увільнитись від панщини приймаючи сплату рат на себе.
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„Такою сiстемою привчив би ся мужик до працьо

витости і найму... До кінця столітя сплачена би була
панщина всім панам. Правда, процент з капіталом від
даний би був по найбільшій части роботою, але якою

роботою ? вольною, котроі ціну становила би конку

ренція і потреба, котра би не була роботою на пере
гін, але роботою накладною і на міру...

Детаксація грунтів в ціли установленя суми викупна

переведена би мала бути через окрему комісію устано
влену через уряд циркулярний с поміж найдостовірній

ших обивателів циркулу (отже дідичів), котра би циркул
поділила на округи і відповідно до якости землі і до на
ложених на поодинокі грунти повинностсй озвачила для

кождого округа вартість одного морга. Се оцінен є мало би

послужити яко підстава до будущоі добровільноі угоди, по

за котру жадній стороні не вільно би переступити. — Ко
ли настушить добровільна угода, то уряд єi затверджує
і на викупно позволяє. Коли ні, то обі сторони предкла
дають незагоджену ді4ференцію під рішенє уряду краєвого,
котрий, роздививши ся в цінах, в подібних відносинах де

інде практикованих, запитавши в тій справі Виділ Ста
новий, дірекцію товариства або зібрані Стани і опираючи

своє рішенє на справозданю сих корпорацій, вирівнає зай
шовшу діфференцію і предложить цілу справу до ревізіі
і затвердженя найви шій інстанціі.

Шри детаксаціі грунтів шослугувати ся належить ін
вентарем повинностей підданьчих, звернути увагу на право

громад до вільного врубу в ліси шанські, котре з викупном
устає, на якість землі, Фассіі доходів грунтових і після
того оцінювати один морг. Уряд циркулярний детаксацію
або затверджує, або коли ні, то предкладає єi урядови
краєвому, котрий поступити має як повисше. Детаксація
має бути переведена раз на завсігди.

Се би після гадки автора був єдиний спосіб виходу,

коли при якій небудь переміні теперішніх відносин не хо
чемо велику часть дідичів в Галичині довести до повного

упадку і руіни (Рук. 3645, картка 14—18)
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„Жит є народів не мож мірити коротким житєм на
шим; ми любимо виконанє проєктів важних прискорю
вати, щоби собі самому задержатч усю славу довер
шеного діла, не зважаючи, які наслідки з тих наглих

ділань можуть в будущім сплинути на загал. Добра

воля і змаганя цісаря Йосифа II
.

дали нам приклад

того, — через свою наглість скорі єго реформи н
е при

несли нічого доброго.

„З усіх тих угод або сістем найвідповіднійшим мо
же, а певне найсправедливійшим було викупно панщипи

через сплату. Сплатою є власність пошанована, а без
печеньство власности є єдиною запорукою свободи і ща
стя в суспільнім порядку. Ве варт б

и

старати ся о вла
сність, скоро б

и властитель н
е

був єi виключним па
ном, свобідним в єi ужиткованю після своєі волі, —

а хто б
и

мав право ограничувати свобідне єi ужиткова
нє, мав б

и

також право єі відобрати. А уряд пра
ведний і справедливий н

е

має н
а

гадці силувати вла
стителя землі д

о

нічого більше я
к

лиш д
о

додержаня

умов, стверджених давнім уживанєм, або нових, які би
могли добровільно завершити ся між ним а мужиком.

„Однакож для обох cтopiн найкористнiйше було

б
и

лишити ся при теперішніх відносинах, стверджених

довголітнім досвідом і не розпочинати новостей, котрі
обом сторонам н

е обiцюють очевидних і справдішніх
користей. Сільські листи заставні і постепенне вику
пн0 н

е

нарушил0 б
и

запального краєвого господарства.

Але щож би стало ся з маєтностями і властителями

і без того п
о

більшій части немаючими, коли би сіль
ський нарід виплатив ся поволи а ніхто б
и

через той

час капіталу н
е

зложив? Властителі зубожіли би, під
упала б

и

торговля збіжєм, котра єсть торговля краю
бідного, б

о всі богаті крайi виробляють і старають ся
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продукувати інчі плоди, а збіжє купують у крайiв бі
днійших. Що ж би стало ся з урбаріальним податком,

котрий виносить 572.285 злp. ? Сей мусів би бути зне
сений або доданий до грунтового податку...

„Тут насуває ся гадка, що панщина устає в міру
цівілізаціі, але завсігди постепенно з заходу на схід.

Так у Франціі і Англіі з неі не лишило ся ані сліду,
а мужик є там більшим або менчим посідачем або

арендатором ; відносини сі сягають аж по Швейца

рію і Рен. В Німеччині тут і там видко остатки фео
далізму а навіть панщини; в Саксоніі, в Баваріі шан

щина викуплена загóдами, чинші, данини, служебности

знесені. В Даніі, Австріі всюди роботи особисті, але
обчислені, усталені, невідмінні, без підданства. Панщи
на лекша в західній половині монархіі, тяжша в схі
дній, як в Галичині, Угорщині. В Царстві польськім

повинности тяжші як в Галичині; там мужикам призна

на особиста свобода, але наслідство усіх грунтів при
знане панам ; в Россіі підданьство повне (І.eibeigen

schaft) скасоване у нас ще 1782 року, 62 літ тóму...

Цівілізація доказує, звідки прийшла панщина: вона бу
ла всюди законодавством кольонізаціі..., прийшла з за
ходу так само як інчі ідеі і досвіди, як садженє ба
раболі, роблене горілки, сіянє конюшини, ріпаків, як

трипольне, семипольне, врешті стаєнне господарство

і зелiзнi дороги.
„Тепер вік промисловий або період актівного ді

ланя усіх духових сил в ціли піднесеня людськости.

Я приняв на себе роботу тяжку, ліберальними словами

боронити неліберальну гадку, обчисленями і досві
дами збивати гіпотези—утопіі. Знаю, що може нікого

не переконаю, бо тяжко стояти в бистрім потоці. Жа
дні особисті надіі ані власний інтерес не кермували

15
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мною; я старав ся розвязати сучасне питанє; показало
ся, щ0 єго трудність о богато переходить моі сили"
(Рук. 3643 картка 78—83).

Послідні слова мусимо взяти в буквальнім йіх
значіню; розвязавє „сучасного питаня" справді о бо
гато перейшло сили автора. „Тепер період актівного

діланя всіх духових сил в ціли піднесеня людськости",

а він помимо того підняв ся „стояти в бистрім потоці“.
“Задачі такоі підіймали ся далеко дужні від него си
ли, і все ж таки упадали, — нема отже що дивувати
ся, що упав і він, котрий вже до борби ставав з тим
внутрішнім переконанєм, що справа, котроі він боро
нить — пропаща. Сам він признавав, що відносини
між шляхтою а мужиками стали незносні, сам він пан
щину називав „тяжкою карою" для шляхти і вся єго
оборона пануючоi сiстеми опирала ся лиш на тім, що

пануюче лихо все таки менче від будущого, і що
наслідки всякоі, хоть би найменчоі реформи довести

мусять до цілковитоі руіни суспільности. Стара се пі
сня і давно вже переспівана, а в данім разі вона тим
менче могла стримати розвиток лагодивших ся реформ,

що перед 60 і кілька роками не годна була стримати
далеко лагіднійших реформ Йосифових, спеціально єго

регуляціі мужицьких повинностей в патенті урбаріаль
нім з 1789 року. Ті самі майже аргументи, котрі на
водить гр. Цетнер в своіх доволі хаотичних розвідках

против усяких перемін, а спеціально против очинш0
ваня, наводили чеські товариші графа тоді против

проєктованоі реформи Йосифа II
.

Лиш завзятя у них

було більше, тон полеміки далеко острійший, заперече

н
є

потреби всякоі реформи далеко більш рішуче ; знать

сила відпорна у них була більша і більша надія збере
женя, своіх прівілейiв.
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Чи потрібна така переміна повинностей ? чи вона спра
ведлива? чи з політичного боку розумна 2 питали вони,

і очевидно відповідали рiшучо, що н
і.

Навіть коли б
и

признати, казали вови, що ограниченє і рівномірнійше
розложенє панщини могло б

и

бути пожиточне і з еко
номічного становиска спасенне, т

о

помимо того декре
тація загальноі переміли мужицьких повинностей н

а

чинші була б
и

схиблена. Розуміє ся само собою, уже

сама переміна яко така. Дiдичів вона знищить, а мужи

кам н
е

принесе великого пожитку, а натомісць зруйнує

добробит національний, б
о

промисловість мужика н
е

збільшить ся і не може збільшити ся в рівній мірі зі

стратами дідичів. Страти сі збільшать ся непомірно

ще через те, що переміна панщини-роботизни буде спо
лучена з єi зменшенєм, і то без всякого відшкодо

ваня. Ніяка конечна потреба н
е

вимагає такого глу
бокого потрясеня цілого державного організму. Не
правда навіть і те, що мужикам через пожертвованє
дідичів помогло б

и ся і що вони через т
е

стали б
и

щаслившими. Але поминувши навіть економічну шкі
дливість регуляцii урбаріальних повинностей, то про
тив неі стоять ще взжнійші заміти. Хіба ж регуляція

мужицьких повинностей, нскинена дідичам, н
е

є вло -

машем в „добре набуті" права? Не значило ж б
и

т
о

одним почерком пера зруйнувати в значній мірі

право власности, котре монарх обовязаний свято боро

нити 2 Чи через т
е

н
е

наступить глубоке потрясене

порядку правного і почутя правного в народі ? Хіба
шляхта н

е

має так само права як мужик жадати, що
би закон борони з єi права власности ? Правда і за
гально се признано, що свобода і власність становлять
щастє держав i йix горожан. Зрозумілим єсть отже

і жаль, з яким учені розводять ся над долею мужика,
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особливо в Чехіі, що він робить коло землі а не має
до неі права власности. В тім вони зовсім праві, так
як правий і той, хто над першим ліпшим бідаком жа
лує, що він не має 100.000 маєтку. Але чи ж се спра
ведливо на такій підставі відбирати маєток одному,

щоби єго дати другому ? Сего питаня „представителі

людськости" собі навіть не завдають. Вони упхали со
бі в голову — бути за всяку ціну „представителями лю
дськости", але забувають, що панщина не опирає ся

на прівілею монарха, котрий би єго міг відкликати,

але є відплатою за грунт, відданий мужикам до ужи
тку. В який спосіб дідичі прийшли в посіданє земель
тепер до них належних, силою чи в спосіб після тепе
рішнього права дозволений, є для справи йіх вла
сности річ зовсім байдужна. Бо які би там не були
безправні початки теперішнього законного сільського
ладу, то все ж таки не треба ані на хвильку забувати,

що лад той є тепер кодіфікований. Монарх не може
єго отже самовільно знести. А коли се помимо того

зробить, то се очевидно не буде нічим інчим, як лиш

явним насильством, котрим одному дідичеви велику,

другому малу частину єго прав відбере ся. А насиль
ство се мало би як найдальше сягаючі наслідки. Бо

воно ше лиш би зробило в будущім неможливим кре
дит реальний і оборот, бо прецінь ніхто не знає, чи
то, що при нинішній ректіфікаціі лишить ся, також

скорше або пiзнiйше не буде знесене з тоі яко би при
чини, що воно для мужика є за великим тягаром; але

і давні гіпотечні вірителі дідичів стратять значну часть
свого реального забезпеченя, коли противно — нова
несправедливість — положенє вірителів загіпотекова
них на грунтах рустікальних значно би поправило ся

коштом дідичів. Річ отже ясна, що регуляція урбарі
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альних повинностей не лишень з погляду економічного

незвичайно шкідлива і не повинна бути допущена, але
вона в рівній мірі несправедлива, з політичного боку

нерозумна і небезпечна...”)

Така сама до-стоту і щетнерівська аргументація,
лишень голос єi не такий самосвідомий, а більше зре
зігнований, глухий, як надірвана струна. Та й не
против самосвідомого і рішучого монарха підняв гр.
Цетнер свій голос. Ні, — сим разом небезпеченство
грозило не від центральноі власти, не від якоісь осо
би навіть, з котрою мож би стати на прю і росправити
ся з нею силою логіки або фізичноi переваги. Воно
було невловиме, було всюди і не було нігде; виринало
з посеред німих і придавлених тяжким ярмом мужиць
ких мас в формі бунтів або сістематичноi пассівноі

оппозиціі на панщині, з посеред кружків світлійшоі
інтелігенціі, котра протестувала против практикованоі

у дідичів варварськоi сiстеми „допильнованя“ мужиків
при роботі на панщині — показувало ся і з поміж
краєвсx oфiцiaльних сфер в формі стислійшого викону
ваня приписів закона, і як вохка осінна мрака про
дирало ся навіть крізь щілини кастовоі замкнутости

до прівілейованоі верстви і родило між нею мальконтетів,
котрі невмiлою рукою клеiли проєкти ратунку. Яким

же способом бороти ся с таким невловимим противни

ком ? де єго шукати? чи в курних мужицьких хатах,

чи в конспіраторських закутках, чи в канцеляріях бю
рократіі, чи між тими шляхетними мальконтентами, що

- *) G r й n b e rg, Die Вauernbefreiung І. 339—341 і щітова
на , там же література.

м . “.
• - і - - - - - *4
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„край наш з вікна, а нарід наш при зеленім столику
пізнавали « ?

Одно лиш було певне, що небезпеченство було,

і що воно, як сам Цетнер каже, проявляло ся в за
гальнім інстінктовім почутю образованих верств, що

далі так як до тепер ітй не може, що конечною є я
кась переміна. Але яка? Вже на саму згадку про
яку-небудь переміну стинала ся кров у жилах шлянта
тора-консерватиста, мерещила ся перед застрашеними

очима цілковита руіна краю, рільничого господарства,

розірванє усіх звязків правних і моральних, котрі вя
зали суспільність в одну цілість. І побачили застра
шені очи з одного боку неокресану, грубу і темну
масу мужицьку, без жадних „основ моральности" і „по
чутя обовязків", для котроі єдиним моральним законом

до тепер була привичка носити ярмо і робити панщи
ну. Коли якою-небудь, хоть би найдрібнійшою рефор
мою підірвати ту привичку, то що тоді почне отся роз
ворушена маса 7 Вона — лишивши ся єдиноі підвалини
своєi моральности — почне може ставити жаданя, може
яких прав домагати ся, дрібні улекшеня може прийме

яко признанє, що цілий теперішній суспільний лад

основавий на несправедливости і зажадає основного
переiначеня. А тимчасом панщина — які б там не бу
ли єi початки — то кодіфіковаше і санкціоноване пра
во панське | Нарушувати сего права не мож !

Та й що би мужики зробили с тою масою в іль
ного часу, коли би не потребували ходити на панщи

ну ? Очевидно, — віддавали би ся ще більшому лінив
ству як до тепер, бо більше як до тепер не проду
кували б ані би більше не робили. А коли би хотіли
наймити ся на роботу, то певно зажадали би по 2 злp.
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за то, щоби зжати копу збіжя. А навіть коли би
справді хотіли шукати якого заробітку, щоби 0бігнати

своі потреби, то дідичі схотіли би йім може плати
ти — менче як до тепер І Зараз би продукти рільничі
о 50"/о подорожіли, продуценти рільничих плодів не

могли би витримати конкуренціі на великих торгах за
граничних ; на край найшло би загальне банкротство. Бо

з другого боку і на дідичів брак панщини мав би не
звичайно великий і також незвичайно шкідливий вплив.
Не мігши обійти ся без даремноі панщини вони би

велику частину своіх орних ланів мусіли лишити пе
релогом або запустити на ліси або пасовиска, і пере
стали би сіяти яре жито і ячмінь, одним словом: заста
новили би велику рільничу продукцію. Грізьба таким

аграрним страйком зі сторони великих продуцентів

збіжя — се може єдина орігінальна гадка в обох стат
тях Цетнера, але щоби вона доказувала ясне зрозумінє

основ політичноi економіі, на котру він кілька раз по
кликує ся, того, здаєть ся, не мож сказати, 1

Бо те, що дух часу ніс на своіх крилах до Га
личини, не грозило крає і башкротством, а могло — ко
либ було раціональшо переведене, стати ся здоровою

підвалиною єго економічного і суспільшого відродженя.
За те спосіб, в який воно відбило ся в голові закостені
лого в дотеперішнім економічнім ладі автора, був не
хибним доказом цілковитого морального банкротства тоі

суспільноі верстви, до котроі він належав. Той го
лос — то голос повноi безпорадности безнадійно хо
рого чоловіка, котрий лежить на смертній постели,

і котрого все болить, все страшить, котрого наймен
чий сонiшний промінь, найменча струя свіжого повітря

переймає смертельною дрожю, І зменшенє мужицьких
повинностей єго страпило, бо відібрало би дідичам
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в очах мужиків ману правности панщини; і очиншо
ванє єго страшило, бо мужик не мав би грошей на

заплату чиншів, а екзекуція була би або неможлива

або довела би мужика до жебрацькоі торби; і осипи
єго страшили, бо мужики давали би найгірше збіжє

і з того родились би нові сварки о якість і міру
зерна; і знесенє панщини на лад шруський для него
нездале, бо дідичі не могли би без даремноі роботизни

обробити приділених йім частин грунтів мужицьких,

а мужиків воно довело би з одного боку до пролє
тарізаціі, а з другого боку виробило би між ними се
редню верству мужиків-богатирів, поповичів, котрі би

скуповували від біднійших грунти і процесували ся
з дідичами; а знесенє панщини через відшкодованє

в грошех, а властиво через дальшу панщину, ще більшу

і тяжшу як дотеперішня, котру мужики мали би від
робляти ще через 46— 67 літ, і в котрій купони облі
гацій індемнізаційних заступали би місце давніх зна
чків і квітів панщинних (!), обговорене в такий кон
фузний і хаотичний спосіб, що автор очевидно хотів
єго хиба звести ad absurdum. Тай колиб навіть зі
стало переведене з задоволенєм для обох сторін, діди
чів і мужиків, то таки і воно єго страшило, бо колиб
яyжики індемнізацію панщини замісць в грошех відро
били панщиною за 66 років, то по тих 66 роках дiдичі

все таке остались би і без капіталу для веденя наєм

ноi господарки і без панщини, і знов — велика про
дукція рільнича упала би ! "

І так само безнадійно хєрий автор нарікає на
всіх і вся. На мужиків нарікає за йix брак „почутя
обовязків", за брак всякоі „моральности", за йix „лі
нивство", за йix „пассівну опозіцію" при роботі на

панщині. На дідичів за те, що не виконують законів,
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котрі видав уряд в обороні мужиків і в ціли піднесе
ня конкуренціі і промисловости, але йіх обходять, хоть
закони ті добрі, і коли би лиш були належито викона
ні, то не треба би ніяких реформ, і всьо було би

добре. Нарікає і на уряд, а особливо на Йосифа II
.

що видавав закони в обороні мужиків, н
е приладжені, ані

д
о

людей ані, д
о

часу і на духовенство, що н
е

дбає

про моральність мужика, але замісць впоювати в мо
лодіж мужицьку основи релігіі, каже парубкови і дів

ц
і

перед слюбом через кілька день н
а

себе робити ;

нарікає врешті і на конспіраторів, котрі з заграниці му
жика бунтують, і на тих, котрі мужицьким змаганям по
такують і навіть йiх спасенною радою піддержують,

і на своіх товаришів-шляхтичів, котрі хотіли б
и від

вернути грозяче небезченьство а своіми проєктами по
ловичних реформ ще єго збільшують.

І крізь той страх, крізь ті критики проєктова
них і довершених реформ, крізь ті жалі і наріканя
проходить я

к

червона нитка і в одно проносить ся го
лос упертого поклонника дотеперішвього панщинного

ладу і порядку, котрий н
а всі предложені ліки і спо

соби поправи відповідає в-однó: Noli i e tangere I

Не перемінюйте єі
,

— заостріть єі
,

б
о

вона з поміж

всього пце найліпша ! Нехай мужикови вільно буде ки
дати свій грунт, коли схоче, але нехай i дiдичеви
вільно буде прогнати єго з грунту, коли схоче ; заве

діть замісць роботи н
а

дни роботу н
а міру, а тоді

і пассівна опозіція мужика устане, коли він буде знав,
що після закона мусить н

а

днину тілько а тілько кіш

нажати, тілько а тілько кіш змолотити ! Побачите, що

тоді і теперішній лад буде зносний !

А коли б
и

вже конче заводити якісь переміни, то

ч
и

н
е

лучше було би, щоби за підставу ч
и

т
о очиншо
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ваня чи відшкодованя приняти не повинности

щинні записані в інвентарях з 1772 і 1775 року,
але — тоту панщину, котру мужики в послідніх 3 роках
відробляли без супротивленя? Що ж, коли се не дасть

ся перевести, відзиває ся знов голос консерватора.

І уряд в своім почутю справедливости на се, здаєть
ся, не згодив би ся, — мужики, здаєть ся, не пристали
би, бо вони не признають навіть інвентаріальних по
виншостей. Ліпше таки лишити ся при панщині.

*—



ХІ.

Такі були гадки одного з головних противників

проєкту Василевського і знесеня панщини. Може бу
ти, що гадки сі

,

котрі так безоглядно ішлй під лад

думкам і інтересам пануючоі верстви, були б
и при

інчих, вигіднійших для неі обставинах зовсім зніве

чили змаганя Василєвського, котрий хоть був сильний

в негатівній, критичній части свого проєкту, За Т8 ЗНа

чно знемагав в позiгiвній єго стороні Але історичні

обставини були дужші ніж голос консервативноi опозіціі.

Вони ж
,
а н
е

що інше, викликали Красіцкого і Васи
лєвського, і вони, а н

е

аргументація Василєвського,

перемогли завзяту і уперту опозіцію.
Вже гр. Красіцкий в своім проєкті завзивав д

о пе
реведеня єго гадок, щоби показати світови, що неспра
ведливо називають шляхтичів гнобителями народа і най
більшою перешкодою д

о

поправи єго положеня; зга

дував він про т
е
,

щ
о

світлійші люде н
е

повинні здер
жувати стремлiня людськости до дальшого розвитку.

але противно повинні надати йім такий папрям, щоби

спокійно і постепенно далі розвивали ся. Ще виразній

ш
е
і не убираючи своіх гадок в загальні фраз" виска
зав се Василєвський, котрого н
е

без підстави посу
джувано о зносини з революційними кружками. Нага
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дував він, що знесенє паншини настушити може без

участи шляхти або через уряд, котрий би дав від
шкодованє але недостаточне, або в дорозі революціі,

котра би зовсім жадного відшкодованя не дала, що

отже лучше по добрій волі дати мужикам те, що сяк

чи так дане йім бути мусить.

А треба знати, що в тодішніх часах віра в мо
жливість революціі в ціли відбудованя Польщі була
сильна, отже заходила також можливість знесеня пан
щини, котре після програми Демократичного Товари
ства польського і єго революційноі пропаганди насту
пити би мало зовсім безвідплатно. Віра ся і вплив Де
мократичного Товариства були на стілько великі, що

арістократична партія з своім „королем" — претен
дентом Адамом Чарторийським — стратила була майже
всяке значінє і вагу. Щоби отже на можливу і лаго
дившу ся революцію мати хоть який такий вплив

і не зашропастити зовсім своєi репутаціі яко патріо
тично-польськоі партіі, партія кн. Чарторийського ста
рала ся за всяку можливу ціну зблизити ся до партіі

демократичноі. Першим кроком до такого зближеня було
те, що відбудованє Польші може наступнти лиші6не,

через повстанє цілого польського народа. А щоби таке
повстанє зробити можливим, аргументувала вона, по
треба конче, щоби арістократія в польських землях

зробила народови які концесіі і єму добровільно і за
уміркованим відшкодованєм признала і cбіцяла те, що
єму на случай побіди демократичноі революціі і без
того дорогою насильною і без всякого відшкодованя
мусіло би бути признаним. За для того іменно не уда
вали ся польські революціі, що пани з своіх прав

і прівілєів нічого не хотіли мужикам попустити, му
жики отже, не маючи жадного інтересу в папських ре
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волюціях, усували ся від участи. Самі пани отже по
винні взяти на себе ініціятіву до признаня мужикам

вільноі власности посіданих через них грунтів, до зне
сеня панщини за уміркованим відшкодованєм і законною
дорогою, отже через сойми, де вони є, повинні зро
бити відповідні кроки у своіх урядів. Рада ся при
няла ся між галицькою шляхтою і найшла навіть при
знанє у Демократичного Товариства, котре єi в своім

органі: „Моworocznik demokratyczny" за рік 1844
казало перепечатати (Sala, op. cit). Під впливом тих
рад повставали по найбільшій части також шляхотські

проєкти реформаторські, і йім, здаєть ся, приписати на
лежить той факт. що всі вони, а навіть щетнерівські

опозіційні відозви, більше або менче обширно застано

вляли ся над пляном цілковитого викупна панщини.

Заскочені революційною пропагандою безвідплатного

викупна панщини вони в раді кн. Чарторийського ба
чили єдиний для своіх інтересів можливий вихід з кри
тичного положеня, в яке ввела йіх революційна пропа
ганда, говоривша до них в імени патріотизму поль
ського. Не згодити ся на візванє пропаганди, значило

в єi oчex, а евентуально на сподіваний случай побіди

революціі і відбудованя польського царства, в очех
воскреспoі Польщі бути ворогом польського народа;

загодити ся, значило після йix переконаня — лагодити
собі неминучу економічну руіну. З сеi прикрoі коллізіі
виратувала шляхту рада „короля" Чарторийського,

і позволила йiй тим красше вищофати ся зі становиска,
на котрім годі було удержити ся, бо не вимагала на
тепер, від разу, жадноі фактичноi концесіі, але звер
тала все діланє на законну дорогу пересправ і пере
говорів з урядом і соймових дебат. До фактичного
переведеня було отже доволі далеко ; а тимчасом мож



було уживаючи і дальше всі користи доперішнього ла
ду, діскутувати академічно про всі деталі евентуаль

ного викупна і вже тим самим увільнити себе від закиду
неприхильности для справи знесеня панщини. А се в да
ній хвилі була річ найважнійша.
Ми бачими вже, на який лад вела ся чисто-те

оритична діскусія. Коли граф Красіцкий справу вику
пна мужиків від повинностей відкладає до тоі далекоі

і невідомоі будущини, коли мужики під патрімоніаль
ною опікою дідичів виховають ся „морально" на стіль
ки, що будуть могли сплатити йім вартість панщини,

то цетнерівська критпка радила поставити викупно

панщини яко той високий ідеал, котрий мужикам тре
ба поставити яко ціль йix cтpeмлiня, яко заохоту до

виконуваня дотеперішніх обовязків, а переведенє того

ідеалу обставлене було у него такими трудностями, що

ледви чи і за 66 літ мужики були би дочекали ся осво
бодженя від свого тяжкого ярма. Навіть у Василєвського

справа цілковитого знесеня панщини поставлена була
н8 другий плян і мала переводитись дуже звільна
і обережно, щоби, борони Боже, не поразити котрого
дідича. З усіх тих проєктів видно, що в грунті річи
всі вони були обчислені лиш на те, щоби очистити

шляхту від закиду, що вона є ворогом народа і що
своі кастові прівілєi ставить висше як справу патріо
тизму і відбудованє колишньоі Польщі. Саміж автори —
винявши хіба може Василєвського — своіх проєктів не
брали серіозно і в можливість йix переведеня не віри
ли, — а на кождий спосіб евентуальність сю відсу
вали до такоі далекоі будущини, котра для реального

політика зовсім не могла входити в рахунок.

Бо швтанє стояло не так : чи цілковите знесенє

панщини — без ріжниці, чи за викупном, че без вику
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нна — буде могло переведене бути за 20, 46 або 66
літ, але чи воно може бути переведене зараз таки,

тепер, в протягу що найбільше кількох, двох або

трех літ, бо революційна пропаганда не хотіла, і, з при
роди річи, не могла так довго ждати. Вона хотіла

відбудованя Польщі зараз таки, тепер, і очевидно,
опираючи всі надіі на мужику, хотіла і мусіла хотіти
цілковитого знесеня панщини зараз таки, тепер. А на
се також і наведені повисше проєкти відповідали : не
мож І нарід не приготований до такого радикального ше
ревороту, і шляхта до него не приготована; знесенє
панщини повело би за собою руіну рільничоі продук
ціі і цілого краю. Але не лиш то. Відсуваючи за-для
того знесенє панщини на десятки літ вони тимчас0м

проєктували такі провізоричні, переходові реформи,

котрі на око малозначні і невинні, скеровані були до
того, щоби того мужика, котрого революційна пропа
ганда хотіла через таку велику полекшу, як знесенє
панщини, позискати для своіх плянів, ще більше за
горнути в руки дідичів, як до тепер.

Коли отже всі ті проєкти облущити з гуманітар

н0і фразеологіі, обчислeнoі на ефект і відсилаючоі му
жика з надіями на свободу до дуже гарп0і але ду
же далекоі будущини, і лишити в них лиш те, що від
носило ся до теперішности, то проєкти ті уважати

мусимо просто яко обчислені на закріпленє панщини

через відповідні поправки в єі стяганю. Такі вже не
щасливі були ті шляхотські руки, що в них і найкрасші
гадки і помисли переміняли ся лиш в новий інструмент
для підневоленя народа.

Від сего закиду не мож увільнити і проєкт Ва
силєвського, котрий, як ми бачили, в своім переведеню

був просто, неможливий. Але він всеж таки був щи
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рим і отвертим противником панщини. І рішуча опозі
ція, котру єго гадки найшли 19. сент. 1843 на дові
рочній нараді шляхотських депутатів становбго сойму

галицького у гр. Станіслава Скарбка, підносила ся не

так против очиншованя, як против проєкту знесеня пан
щини. А в тім іменно показує ся нещирість, а на
кождий спосіб неспoсiбнiсть галицькоі шляхти до рі
шеня такого далеко сягаючого питаня, яким було в т0
дішніх часах знесенє панщини. Під таким сильним
нaтиском, яким була з одного боку революційна про
паганда, а з другого боку голос кн. Чарторийського,

отже під впливом всіх тих сфер, котрі витворювали то
дішню патріотичну опінію публичну в землях колишньоі
Польщі, вона приневолена була допустити можливість

теоретичноi дiскусіі про евентуальне знесенє панщини

в якімсь далекім, докладно неозначенім часі. Але к0
ли проєкт Василєвського поставив перед нею коне
чність проголосити публично, в офіціальній корпора
ціі і в офціальнім характері потребу знесеня панщи
ни вже тепер, то в ній зараз же відізвали ся інстін
кти шлянтатора і вона заявила своє рішуче veto. Де
котрі з поміж опозіціі противились навіть порушеню

сеi справи на соймі, а гнів против Василєвського був

тим більший, що порушити єi конче було треба, а за
цитькати єi не мож було, бо революційна пропаган
да говорила про неі аж над міру голосно і виразно.
Коли би отже про справу порушену через Василєвсько

го не заговорено на соймі ані словечком, то се би оче
видно було доказом, що галицька шляхта противна

навіть згадці на соймі про таку велику справу, котра

рішити мала будущину Польщі.

Коли отже виведенє справи панщинноі в формі

проєктованій через Василєвського розбило ся о опо
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віцію єг
о

противників, а замовчаня справи н
е допу

скали політичні обставини, т
о

треба було вигадати якусь

середню дорогу, якийсь компроміс, котрий, заспоко

коючи противників щ
о

д
о

можливого небезпеченства,

все ж таки послужити міг яко показ якихсь реформа

торських замислів в сій справі Усильним змаганям гр
.

Красіцкого і щ
е

кількох депутатів удало ся винайти

такий компроміс, котрий н
а

дальшій нараді слідую
чого вечера зістав в формі стилізованого внесеня при
нятий (Меморандум гр

.

Красіцкого u
t

supra, стор. 12).
Якого рода був сей компроміс, показує ся з вне

сеня, котре Тадей Василєвський поставив дня 22. сент.
1843 на засіданю соймовім.

„Зібрані Стани просять Є
.

Щ
.

К
. Величество, що

б
и

зволив ласкаво позволити н
а

будучім Соймі ви
брати з поміж єго членів комісію, котра б

и заста
новила ся над взаімними відносинами властителів має

тностей і мужиків в сім краю, зібрала потрібні відо
мости і заняла ся уложенєм пляну вигіднійшоі для обох

сторін регуляцii тих відносин в ціли піднесеня добро
биту властителів і мужиків, а тим самим цілого краю.
Плян сей має бути в терміні визначенім через Стани

при іменованю комісіі підданий під розвагу соймового

зібраня“.
Таке внесенє очевидно не могло викликати такоі

сердитоі опозіціі, я
к

ясне і виразне внесенє н
а

знесе

н
є

панщини. Застановити ся над відносинами дідичів

і мужиків, збирати потрібні відомости, щоби мож уло
жити плян догіднійшоі регуляцii тих відносин — не могло
вразити навіть найконсерватівнійшого шляхтича, б

о

д
о

нічого конкретного н
е

обовязувало і не вимагало отвер
того і рішучого заявленя ані за ані против панщини,

а навіть виключало знесенє панщини, б
о

мало на ціли

16
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лиш вигіднійшу єi регуляцію, вигіднійшу не лиш для
мужиків, але і для дідичів. А зваживши, що сам с04 м
вибираючи комісію мав йiй визначити термін до виго
товленя проєктованого пляну, і що міг визначити термін
хоть би й кількалітній, то внесенє се, ноказуючи з одно
го боку за-для свого зовсім загального сформулованя

охоту шляхти до заведеня реформ в як найкрасшім сві
тлі, з другого боку заспокоювало перед несподіваним

виведенєм на верх якоі немилоі спеціальноі справи, на

котру треба би освідчити ся рішучо без можливости

пізнійшого відвороту, — а ще більше заспокоювало пе
ред тим, що реформи ті могли би скоро бути переведе

ні. Комісія мала би бути вибрана за рік; на потвер
дженє єi через уряд треба би пождати також з рік,

а потому кілька літ „збираня відомостей" через комі
сію ! Прекрасно ! За той час показало би ся може, чи

справді революційний рух такий сильший, що буде

міг побороти три великі держави — а тоді досвід
зроблений показав би вже. куди повести ту „вигідній
шу регуляцію“ мужицько-шляхотських відносин, чи на
перед чи в зад, чи може обійти ся зовсім без регуля
ціі, і, як домагав ся гр. Цетнер, лишити все по ста
рому. А на случай побіди революціі шляхта галицька
показала би на соймову комісію, яко на живий доказ

св0єi прихильности до реформи !
Помимо сеi елястичности і двозначности внесенє

се найшло однакож все таки противників, котрим навіть

воно показал0 ся по крайній мірі завчасним. На сой
мовім засіданю виступили против него Александер гр.
Цетнер, знайомий вам зі своєi критики проєкту Васи
лєвського, Франц бар. Мошинський, Владислав кн. Сан
тушко, Тадей гр. Лось. Якого рода була йіх опозі
ція, можемо лиш догадувати ся по цетнерівській кри
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тиці, бо маємо під рукою лиш коротенький витяг

з дотичного протоколу соймового ; знаємо лиш, що жа
дали вони відроченя цілоі справи на один рік і п р и
тя г н еня до к о м і сі і та кож с т о р о н и д р у го і,
т. зн. м у ж и ків. Се посліднє жаданє в устах противни
кiв знесеня панщини могло би на перший погляд зди
вувати. Коли собі однакож пригадаємо, що комісія зо
всім не мала застановляти ся над знесенем панщини

лиш над єi регуляцією, і що під понятє регуляцii пiд
ходив також проєкт Василєвського на очиншованє, а гр.

Цетнер в своій критиці сего проєкту покликував ся

на статочних господарів-мужиків яко на противників

очиншованя, 10 ціль опозіціі жадаючоі покликаня му

жиків до комісіі стане ясною і зрузумілою. Окрім того,
як бачимо з пізнійшоі промови презідента губерніаль
ного, барона Кріґа, бояла ся, здаєть ся опозіція роз
голосу, якого через порушенє цілоі справи на Соймі

могло би набрати се „дразливе питанє",

За внесенєм Василєвського промовляли кн. Лев
Сапіга, Владислав гр

.

Стадницький, Йосиф гр
.

Залуский,

кн. Кароль Яблоновський, Кіпріян гр. Коморовський.

Василєвський резюмував і попирав своє внесенє, ко
тре попер в кінци також Сидір Пєтруский. В кінци
промовив презідент Кріґ і поставив внесенє, „щоби н

а

случай, коли б
и

внесенє Василєвського принято, н
е

роблено о нім жадноі згадки н
а

публичнім засідашю

при замкненю сесіі соймовoі, осторожність, якоі вима
гає обережне трактоване сего дразливого питаня, а че
рез котру усунуло б

и

ся обави піднесені через декотрих

Панів станових підчас діскусіі“.
Внесене Василєвського принято 86 голосами про

тив 15, — і таким способом компроміс заключений між
противниками і прихильниками панщини н

а

довірочних
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нарадах у гр
.

Станіслава Скарбка зістав через законну

репрезентацію галицькоі шляхти апробований.

Треба додати, що внесенє Василєвського, хоть

актуар соймовий Август Жерард Фестенбурґ вписав

єго в тій формі, я
к

єго Василевський був предложив, змі
нене зістало в кінцевім уступі через презідента Кріґа,

почавши від слова „зібрала" в слідуючий спосіб: „зібрала,

о скілько потреба, в властивій дорозі, поступаючи з роз
вагою, відомости, і предложила в своім часі зібраному
соймови що д

о

тих відносин такі уліпшеня і зміни, які
окажуть ся відповідними цiли i гараздови властителів
маєтностей і мужиків, отже загальному гаразд0ви, щоби
Станй н

а сій підставі могли Є
.

Щ
.

Величеству предло

жити своі дальші найнизші просьби і пропозиціі“ (Аллє
тат нp. 7

.

д
о

рукописи Краінського 2945).

Краінський каже, що ся ухвала соймова н
е зна

ходить ся в Суммаріі ухвал соймових постановлених н
а

сім Соймі, з чого б
и виходило, що повисше наведене

внесенє Кріґа зістало приняте, щоби промовчанєм сеi
ухвали успoкoіти декотрих п

о

над міру полохливих шля
хотських депутатів. Помимо того однакож находимо ухва

л
у

сю напечатану в Справоздавю з нарад соймових за

рік 1843*).

*) Сzymnosci Sejmu w królestwach Galicyi і Lodomeryi

w dniu 18. Wrzesnia r. 1843. zagajonego, a zamknietego w dniu
25. tego2 miesiaca i roku. Verhandlungen des in den Кónig
reichen Galizien und Lodomerien am 18. September 1843 er
бffneten und am 25. desselben Мonats und Jahres geschlos

senen Ladstages. Lemberg 1844. cтop. 3
8

(по польски), 39 (по
німецьки). Ухвала ся напечатана тут в слідуючій редакціі :

„Рunkt Х
.

Na wniosek J. W. Wasilewskiego, Wice-Мarszal
Ка tych królestw i deputata stanowego, u c h w a

l
o n o po roz
prawach rzecz wyjasmiajacych wiekszoscia gYosów 8

6 przeciw
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Коли таким сшособом змаганя реформаторські Ва
силєвського пе довели в грунті річи до жадного позі
тівного результату і скінчили ся гнилим компромісом,

в котрім гадка знесеня панщини зовсім зникла, а єі

місце заступили загальні фрази без найменчого кон
кретного змісту, — коли отже, стисло річ взявши, ся
перша несмілива проба реформи скінчила ся властиво

побідою єi противників, — то представителі державно
власти віднеслись до повисшоі ухвали соймовоі недо
вірчиво. Коли вірити Салі, то тодішній галицький ге-,

нерал-губернатор архикнязь Фердінанд д'Есте проти
вний йій був раз за-для того, що знав про револю

ційне походженє внесеня Василєвського, а другий раз

за-для того, що бояв ся наслідків, які евентуальне єго

переведенє могло би мати для цілоі монархіі, в котрій

всюди ще панувала панщина. Лишень барон Кріґ, хоть

і єму, як і цілому тодішньому галицькому урядови
відоме буле „мутне жерело", з котрого походило вне
сенє Василєвського, попирав єго сильно, а то з тоі причини,

як каже Саля, що єму поправа мужицькоі долі від давна

лежала на серци, а побачивши у внесеню тім підставу,

на котрій дало би ся дещо зробити на користь мужи

15, zaniesé pokorna prosbe do Naj. Рana, aby Stanom Yaska
wie pozwoliè raczy}, wybraé na przysz}ym sejmie ze swego
grona komissye, którejby zadaniem by Yo obорólne miedzy

w}asciсielami ziemskiemi a wYoscianami tego kraju stosunki
wziasé роd rozwage, poznad je w drodze nale2уtej z ogledna
roztropnoscia і wzgledem zaprowadzenia ulepszей і zmian
w tychze Sejmowemu Zgromadzeniu swego czasu takie podaé
wnioski, jakieby odpowiadajac celowi i jednoczac dobro wha
sciсieli ziemskich z dobrem whoscian, by}y tem samem zgo
dne z dobrem pospolitem, azeby na tej роdstawie mogly Stany

zlozуé dalszе ргosby u stóp tromu Najjasmiejszego Pana".
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кiв, він не звертав уваги на безпосередну причину

порушеня сеi справи в соймі. Успoкoівши отже архи
князя що до можливих наслідків справи виміг на нім,

щоби архикнязь предкладаючи цісареви ухвалу сой
мову, занехав против неі опозіціі і щоби лиш на під
ставі своіх особистих спостережень додав зі свого

боку фактичну замітку: що „більшість станів з тоі при
чини згодила ся на ухвалу, бо хотіла оборонити ся від
закиду, що противить ся внесеню, котре має на ціли

добрб підданих" (Sala, op. cit. стр. 115—116).
Однакож центральний уряд був, здаєть ся, тоі

самоі гадки, що генерал-губернатор, а переполошило

єго як раз те, що після гадки противників знесеня

панщини відбирало ухвалі соймовій всяку серіозну вар
тість, т. є. єi неясність, баламутність і двозначність.
Правда, що ухвала складала ся з самих загальних
фраз, але власне фрази сі були тим небезпечні, що
були загальні. Знаючи революційне походженє внесеня

Василєвського і звертаючи при тім пильне око на зма
ганя революційноі прошаганди польськoі, уряд бояв

ся, здаєть ся, що при можливім розширеню пропаганди .

в краю галицька шляхта могла би під єi нaпoрoм посу
нути ся при переведеню соймовoі ухвали за далеко

і піддаючись в рішучій хвилі революційному духови
вивела б на верх як раз тоту справу, від котроі за
гальними фразами ухвали соймовоi хотіла тепер від
пекати ся, а іменно справу знесеня панщини. А т0
дішній уряд був противний піднесеню таких далеко

сягаючих справ не лиш за-для своєi вiдoмoі неподвиж

ности і боязни перед всякими реформами, але і з причин
чисто-галицьких, місцевих, не хотів і не міг віддати
такоі важноі справи : руки шляхти і дати йій, або
властиво через ню добиваючій ся панованя над шля
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хтою революційній пропаганді, можливість, щоби че
рез знесенє панщини позискала для себе і для своіх
революційних цілей сімпатіі мужиків. Мужицькоі спра
ви уряд не міг випустити зі своіх рук, бо тим би був

підорвав головну підвалину, на котрій в краю опирав

ся. Хоть незначно отже і доволі невиразно, але і тут,
думаю, проявила ся рівалізація державноi власти і ре
волюційноі пропаганди в відношеню до мужиків, ко
трих і одна і друга уважала яко підставу до верхово
дженя над краєм.

-

Як би там зрештою не було, доста, що централь

ний уряд ухвали соймовоі не затвердив. „В справі
ухвали соймовоі о відносинах між властителями має

тностей а мужиками" — каже губерніальне роспоря
дженє повідомляючи о дотичнім Найвисшім рішеню з 9.

юля 1844, „Найяснійший Монарх приказав Станам за
явити, що відносини ті і йiх поправа завсігди були

і дальше будуть предметом особливоі батьківськоі дба
лости Найяснійшого Монарха, о скілько се без нару
шеня набутих прав і при цілковитiм виключеню приму
сових способів осягнути дасть ся ; що отже Найясній
ший Монарх з задоволенєм приняв відомість, що Ста
ни на сю важну справу звернули свою увагу ; з при
чини однакож, що ухвала Сойму є невиразна і загаль
на, то постановленє окремоі комісіі, котроі задача

ані що до предмету ані що до дороги, котрою би вона

в своіх роботах мала поступати, не єсть достаточно
означена, Найяснійший Монарх не уважає яко відпові

дний спосіб, щоби в сій трудній справі дійти до по
житочного успіху без кривди для інтересів заслугуючих

на докладну розвагу ; при чім однакож Станам не за
бороняє ся, коли хочуть, поставити в законній дороз

виразне внесенє що до предмету, котрий би треба д0
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кладно означити" (Сzymnosci sejmu... 1843 r, стр.
46 — 47).

Коли отже внесенє Василєвського на знесенє пан

щини розбилось на довірочній нараді депутатів о опо
зіцію прихильників панщини, то єго компромісове вне
сенє розбило ся 0 опозіцію урядoвoі власти. З злобною

радістю згадує граф Красіцкий про сю другу не
вдачу Василєвського, котрий єго меморіал з таким лег
к0важанєм зложив був ad acta. Те саме загальне тра
ктоване предмету без близшого поданя способів, ко
трими мож би дійти до наміченоi цiли, котре він

в своім коротенькім рефераті закинув був проєктови

гр. Красіцкого, закинув тепер центральний уряд єго

компромісовому внесеню. „Коли би пан маршал” — ка
е Красіцкий — „був від разу переняв ся моім мемо-ж
ріалом, був би в нім найшов покажчик до означеня

стислого предмету для свого внесеня, через що ше бу
ло би проволокло ся справу" (Аллєґат н. 1. рук. Оссол.

2945. стр. 13).

Але граф Красіцкий діждав ся ще більшог0, по
зітівного тріумфу. Єго проєкт заведеня книг грунтових

і признаня мужикам так зв. пожитковоі власности діж
дав ся апробати шляхотського Сойму, а тим, що в сой
мі поставив дотичне внесенє, був як раз Тадей Васи
лєвський !

Бож шляхта коли не хотіла признати ся, що

крім загальних фраз не знає нічого в мужицькій спра
ві сказати, мусіла тепер на найблизшім соймі висту
пити з яким-сь „докладно означеним предметом“ і „ви
разним внесенєм". Тимчасом про сю справу не мала

вона в голові справді жадноі позітівноi гадки, окрім

хіба тоі, що панщина то єi c-поконвіку набута вла
сність, без котроі, як земля без сонця, вона би ані
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хвильки прожити не могла, і навіть не підозрівала, що
заходить конечність серіозно подумати над нею і по
робити хоть деякі уступки тим, котрі шанщину уважали

яко вопіющу кривду і насильство над собою. Тепер же,
кинута історичними обставинами, котрі над тою єі

„власністю" поставили великий знак питаня, в круго
ворот всяких суспільних, економічних, дeржaвпо-патрі

отичних і політичних питань, не знала вона, як мяч
вержений рукою дужого чоловіка, куди летить, чо
го і чому летить. Знала лиш, що треба якогось докла
дно означеного предмету і виразного внесеня і потер
пала зі страху, що той предмет і те внесенє понеee
єi добре-набуті права кв бистра ріка трісочку. І як
поташаючий за солімку, вхопила ся вона за гр. Красі
цкого і єго пожиткову власність враз з книгами грун
товими, тай то ще, як побачимо, справді бояла ся,

чи не скривдить себе таким відважним кроком.

На засіданю соймовім з дня 19. сент. 1844 по
ставив Василєвський з разу на повисшу цісарську

відповідь слідуюче внесенє: „Стани щиро бажають по
лішшити долю найпожиточнійшоі і найчисленнійшоі
верстви жителів а разом з тим піднести промисл і д0
бробит цілого краю, не годни однакож підчас короткоі

сесіі соймовоі поставити без попереднього основного

приготованя якесь виразне внесенє про такий важний

і обширний предмет, а то тим більше, що предклада
ючи в сій еправі якісь загально-обовязуючі постано

ви треба мати на оці не лиш природу відносин обох
сторін, але також положенє, якість землі і єi управи,

єi продуктів і лекшу або тяжшу продаж йix, а в кін
ци степень освіти народа, а всі ті обставини в ріжних

сторонах провінціі дуже неоднакові. Щоби пізнати всі

ті деталі і щоби мож над ними докладн0 застановити
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ся, постановили Станй вибрати з поміж себе свіду
щих людей, котрі жиють в ріжних сторонах краю, щоби

збирали і присилали матеріали, котрі мають послужити

яко підстава при будучім уложеню і нарадах над вне
сенями“.

Внесенє се, тримаючи ся так само як і незатвер
джена ухвала соймова, в траницях загальних фраз, бу
ло однакож ще більше невиразне і загальне як вона,

і коли би було приняте, то певне, що не дочекалось

би лучшоі долі як тогідне.

Внесенє се попер Людвік гр. Дідушицький; нато
місць Людвік гр. Яблоновський поставив інче внесенє,

однакож так само баламутне як і внесенє Василєвсько
го: „Соймові Збори признають, що не шочувають ся
належито приготованими до того, щоби в такій важній

справі як відносини між дідичами а мужиками, означи
ти докладно круг свого діланя, не бачуть однакож

можливости підчас сойму, тріваючого лиш кілька дені,

розглянути ся в сій справі докладно, а не маючи смі
ливости ставати перед престолом Єго Величевства з не
докладно уложеними внесенями, вибрали в тій ціли

з поміж себе комісію і поручили йій, щоби застано
вила ся над взаімним гараздом дідичів і мужиків, що
би розглянула ся докладно у внесенях, поставлених

евентуально через приватних людей, виготовила об
ширне представленє потреб краю, піддала єго рішеню

соймових зборів і по затвердженю єго через сойм
зложила єго перед престолом Єго Величества. — Коли
однакож Найвисша воля висказала ся за тим, щоби

Стани своі жаданя виявили виразно, то Стани уважа
ють своім обовязком заявити, що хоть вони в сій хвилі

не годни означити докладно тих предметів, над ко
трими установлена в тій ціли комісія застановляти ся
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має, то все ж таки комісіі тій уділена зістала загаль
на інструкція, щоби вона, поминаючи всі невчасні за
дачі, вислiдила лиш найпильнійші потреби краю, котрих
заспокоєне, не кривдячи нічиєi власности ані свободи, м0
гло би добробит наших мужиків зблизити з доброби

том йix братів в інчих провінціях цісарщини і могло
би виробити в них зрозумінє благодатей просвіти, к0
трою найвиcший уряд своі народи безперестанно на
ділює".

Може бути, що в обох тих внесенях, особливо

у внесеню гр. Яблоновського, по шри йіх очевидно об
думану неясність, котроі причиши показані попередн0,

відзивалася затаєна опозіція против уряду, несміливий

і лагідний протест против того, що уряд жадав сти
слого означеня предмету, ограничував компетенцію шля
хотського сойму і бороздив єму в справі, котру шля
хта уважала яко свою приватну власність, а в котрій
сойм, яко єi законний представитель, уважав себе са
модержавним шаном. Уступ внесенн згадуючий про ко
місію через сойм вже вибрашу, жадаючий отже вибору

комiсii зараз же на засіданю соймовім, хоть уряд Се
го власне був не позволив, уважати треба, особливо

в тодішніх часах, яко доволі виразне заявлен6 опові
ційного духа.

Щож, коли більшість соймова не ковче була на
строєна до протестованя. Александер гр. Цетнер зараз

же супротивив ся так внесеню Василєвського як і Ябло
новського покликуючи ся на т

е
,

щ
о

потреба комісії

н
е

була признана в відповіди цісарській.

А граф Альфред Потоцький поставив вслід за тим
жадане через уряд виразне внесене: „Просити Єго ц

.

к
. Величевство, щоби обіцяне від довгих літ упоряд
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коване мужицьких книг грунтових зістало переведене.

Сі книги грунтові мали би так як в інчих провінціях
цісарщини містити в собі опис грунтів після катастру,

тягарів грунтових, а іменно податків, повинностей ур
баріальних, чиншів, а опісля приватних довгів. — По
заведеню сих книг грунтових признані будуть піддані

через дідичів яко наслідні арендатори (Еrbpáchter)

з тим застереженєм, що вільно буде условини аренди

за відомістю і призволенєм політичних властей і за
взаімним порозумінєм змінити, а також вільно буде

дідичеви, коли би арендатор не виконав давніх або

новопринятих обовязків а переведенє екзекуціі не дове

ло би до нічого, дотацію (грунт) такого мужика виста
вити в дорозі судов0і екзекуціі на продаж, заспокоіти

свою залеглу претешсію з вартости, а решту звернути

бувшому посідачеви. — Грунти належні до наслідноі
аренди були би неподільні. Коли би однакож грунт та
кий виносив більше як 15 моргів, то міг би за затвер
дженєм політичних властей наступити поділ в той спо
сіб, щоби кождий наділ не виносив ніколи менче як

6 моргів".

Навіть кн. Лев Сапіга і Казимір гр. Стадницький,
котрі попирали внесеня Василєвського і Яблоновсько
го, старали ся все таки відобрати йім всякий оно
зіційний характер, бо кн. Сапіга додав, що о визначе

нє такоі комісіі треба би ще раз поновити просьбу

до монарха, а гр. Стадницький жадав додати до сеi

просьби дальшу просьбу, щоби на случай установленя

такоі комісіі власти державні стали тій комісії до по
мочи, а комісія в своіх роботах щоби засягала ради

свідомих права юристів.
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Опозіція отже, вже сама в собі дуже несмілива,

не мала надіі устояти ся з своіми внесенями, особливо

коли чим раз більше голосів відзивало ся против неі.

І так Здзіслав Ройовський жадав відложеня цілоі
справи аж до укінченя поміру катастрального грун
тів, котрий власне тоді відбував ся, а Кіпріян гр. Ко
моровський поставив внесенє, щоби мужикам признати

пожиткову власність йіх грунтів і завести книги грун
тові, чим заняти ся повинша комісія зложена по одному

членови з кожд0го округа, а т0 під прoвoдoм Виділу
Станового, котрий внесеня комісіі мав би предложити

Соймови в ціли дальшого предложеня йіх монархови.

До сего внесеня прилучив ся також Стaнiслав гр.

Борковський.

Коли ж презідент Крії відложив дальшу діскусію
до слідуючого засіданя і дозволив на довірочне пошо
лудневе засіданє в сій справі, то Василєвському не

осталось нічого інч0г0, як пітй під лад більшости

соймовоі. Тож на соймовім засіданю з дня 20. сент.

1844 предложив він Соймови слідуючий проєкт до
просьби, котру би Сойм мав внести до цісаря:

„На повні мудрости і доброти слова найвисшоі
ухвали з дня 9. юля 1844 дотично точки Х. ділань
тогідного сойму, Стани, переняті найвисшою вдячністю,

складають перед престолом Вашого ціс, Величества
признане, що відчувають сильно потребу не лишень

зарадженя убожеству селян, котре стоіть на перешкоді

піднесеню богацтва цілого краю, але також введеня

у взаімні відносини властителів маєтностей і мужиків
таких догідностей і улекшень, котрі би могли положити
конець частим спорам, усунути перешкоди доброго го
сподарства, укріпити публичний супокій і причинити
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ся до розвитку продукційних сил краю. — Але немо
жливо йім виробити підчас сойму, тріваючого лиш

кілька день, докладний, основний і відповідаючий

всестороннім вимогам проєкт; а не хочуть з недокла

дно виробленими внесенями виступати перед престол

Вашого щ. к. Величества. — Що почутє наведеноі по
треби є загальне, то доказує ухвала минувшого Сойму

принята значною більшістю і поданя поодиноких оби
вателів, котрі Стани подають до відомости Найясн. Мо
нарха. А неможливість скорого ухваленя станових про
єктів лежить в самій важности предмету. — Вірні Стани
осміляють ся отже повторити покірну просьбу, щоби

Найсн. Монарх зволив ласкаво позволити, щоби вибра
на з поміж Станів комісія взяла під розвагу предмети

обняті залученими повисше поданями, а іменно: з а в e
д е н є к н и г г p у н т о вих, котре могло би в буду
щині послужити за підставу до рішеня спорів; в и p a
з не п р и з н а н є dominii utilis для грунтів му
ж и ць к и x, р е г у л я ці ю с е р в і туті в і с п і л ь н и х
п о с і д ан ь, і подати Станам докладно оброблений про
єкт до дальших нарад і предложеня єго висшим властям.
Задачею тоі комісіі буде, уникаючи всяких невчасних
питань, занятн ся лиш означенєм найпильнійших потреб,

нотрих заспокоєнє, не нарушаючи нічиєi власности ані
свободи, могло би однакож зблизити наших селян до

цвитучого положеня селян в інчих провінціях Вашого
щ. к. Величества“.

По оживленій і обширній дебаті освідчила ся
більшість депутатів за тим внесенєм, котре яко ухвала

Х. Сойму з 1844. року вписане зістало до ухвал сой
мових. До ухвали тоі додав однакож Крії власноручну
дописку: „При уложеню і принятю сеі ухвали зробле



255

но однакож увагу, що комісія, котра має бути ви
значена, буде мала рішати три головні задачі, а іменно

признане мужикам dominii utilis і заведенє книг грун
тових; поділ спільних посілостей і регуляцію сільсь
ких сервітутів. Зваживши однакож, що ледви чи три

такі важні питаня мож би нараз обняти і розвязати,
то достаточним буде, коли передовсім перше питанє,

а іменно признанє мужикам пожитков0і власности і за
веденє книг грунтових буде росліджене і розумно роз
вязане“.

На сю просьбу дістали Стани відповідь, що ці
сар найв. постановленєм з 11. марта 1845 „зволив

з задоволенєм сповнити просьбу о установленє комісіі,

котра має заняти ся приготовляючими роботами в ці
ли урегульованя пожитковоі власности (dominii utilis)
і заведеня книг грунтових посілостей мужицьких ; а рі
вночасно зволив єго Величество роспорядити, щоби

в комісіі сій окрім членів Станових, котрих вибрати

має будучий сойм. засідав також прокуратор камери

або єго заступник, а також який свідущий правник

і урядник обзнайомлений добре г відносинами маєтно
стей скарбових і фондів публичних, щоби комісія ся
викiнчені роботи своі відіслала свого часу до Виділу
Станового, котрий йіх предложити має зібраному Сой
мови“.*)

Нотуючи в своім меморіалі сі факти гр. Кра
сіцкий додає про повисше посліднє внесенє Василєв

*) Аллеґат нp. 7 до рук. Оссол. 2945 (короткий витяг
з протоколів соймових) і аллєґат пр. 1 (Меморiял Красі
цкого стор. 12—15). Сzymnosci Sejmu. r. 1844. Lemberg
1845. стор 42, 44 (по польськи), 43, 45 (по німецьки).
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ського, пцо позітівна часть єго винята живцем з єго

проєкту, і що се мож було зробити ще тогідного року,

а про згадку Василєвського о пвитучім положеню му
жиків в інчих провінціях каже, що і там була панщи
на і підданство.



ХII.

Проєкт знесеня панщини отже, хоть би навіть

лиш в формі очиншованя, на тепер упав, що Василев

ський сам в своім внесеню з 20. сент. 1844 ствердив,

усуваючи з поміж задач проєктованоі комісіі всякі

„невчасні питаня", котрі могли би нарушити чию не
будь „власність і свободу“. З пропагованого револю
ційною партією а навіть кн. Адамом Чарторийським

освободженя мужицтва остала ся яко результат горя
чих дебат шляхотських депутатів в даній хвилі ли
шень — пожиткова власність і книги грунтові, так що
всі реформаторські пориви галицькоі шляхти вели

в грунті річи, як се при проєкті Красіцкого вика
зано, лиш до більшого підневоленя мужика. Се най
красший доказ неспосібности шляхти до розвязаня
питаня, котре йій історичні обставини були накинули.

З власноі ініціятіви і без дальшого внішнього напору во
на не годна була і не хотіла дальше пітй. Ба на
віть ся ухвала показала ся великій части шляхти шкі
дливою і небезпечною. Вже сама діскусія над пан
щиною виводила єi з рівноваги, а по за кождим хоть

найдрібнійшим проєктом законодавчим в сій справі

мерещив ся йiй радикальний переворот. Тож і від
повисшоі ухвали соймовoі бояла ся вона якоісь значній

17
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поі переміни істнуючих порядків, бояла ся, по нроекто
вана комісія стане застановляти ся над знесенєм пан
щини і над викупном повинностей, бо в своій глубокій
необразованности і в своій економічній запліснілости
не знала навіть, що воно властиво є отта пожиткова

власність, котру з усіх сторін захвалювано яко таку

велику концесію для мужиків.

Показала ся отже конечність вивести переполо

шених з йіх сліпого страху і поучити йix не лиш о ю
ридичнім значіню сеi великоі концесіі, але також

о тім, що концесія ся, коли до неі добре приглянути

ся і перевести єi як слід, буде для самоі шляхти да
леко користнійша, як дотеперішні порядки.

Задачі сеі підняв ся один із світлійших членів

шляхти — назвиска єго не знаємо — в окремій, з юри
дичного боку знаменито обробленій розправі, котру

Краінський прилучив до своєi монографіі (рук. 2945)

як0 аллєґат нp. 8*), додавши про неі з власного до
свіду, що вона ясно показує тодішній спосіб мисленя.

„Сама основа найвисшоі ухвали затвердившоі

ухвалу соймову з 1844 року — каже автор — по
Винна би тих обивателів, котрі боять ся всякоі зна
чнійшоі переміни теперішніх порядків, заспокоіти, бо
комісія, котру маємо установити, ве буде радити ані

над релюіцією панщини, ані над викупном усіх повин

*) О nadaniu poddanym praw wlasmosci uzytkowej do
gruntбw rustykalnych niezakupnych i skutkach tego nadania.
Зі змісту росправи видно, що написана вона в часі між
15, мартом 1845 (датою найвисш. постановленя затвер
дившого ухвалу соймову з 1844 року) а 15 сент. 1845
(датою отвореня Станового сойму з 1845 року).
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ностей, але лишень над признанєм пожитковоі власно

сти грунтів рустікальних і над заведенєм книг грунтових
„З причини однакож, що про обєм сих задач по

чути мож богато блудних поглядів, бо одні боять ся,

щоби признанє власности не потягнуло за собою ко
нечно переміни в повинностях підданських, — другі та
дають, що власність грунтів рустікальних признана

підданим вже теперішніми приписами, або що по край
ній мірі признанє се не від Станів залежить, — а знов
інчі врешті переконані, що признанє се по крайній мірі
мужикам не надасть жадного такого права, котрого

би вони вже тепер не виконували, і що воно ані му
жикам ані загалови жадноі користи не принесе, —
то узнав я яко річ пожиточну, причинити ся, оскілько
годен, до спростованя тих блудних поглядів, поки

приступимо до вибору комісіі, щоби всі члени Станів

докладно знали, в якій ціли комісію тую вибирають

і які наслідки остаточне рішенє сего предмету за со
бою потягнути може.

„Постановив я отже на підставі теперішніх за
конів виказати: 1) що, піддані до тепер не лиш п0
вноi але навіть пожитковоі власности (Nutzeigenthum)

трунтів рустікальних не мають ; 2) що признанє сеi
власности лиш від Станів залежить ; 3) що признанє се

не лиш для мужиків але й для цілого краю буде по
житочне; 4) що користи сі мож буде самим призна
нєм власности пожитковоі і прав до неі привязаних
осягнути, скоро лиш приписи, котрі не допускають ви
конаня тих прав, будуть усунені; 5) що признанє сеi
власности не потягне за собою жадноі зміни в тепері
шніх повинностях, коли самі Стани такоі зміни не

узнають яко потрібну і з признанєм власности сполу
чити не схочуть; 6) які зміни в теперішнім законо
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давстві признанє власности грунтів рустікальних по
винно за собою потягнути; 7) які условини зможуть

Стани положити в імени і в інтересі властителів ма
єтностей при признаню сеi власности“.

„В хвилі, коли Австрія прилучила до себе Га
личину", — каже автор — „всі грунти, котрі знахо
дили ся в посіданю підданих (винявши грунти так зв.

закупні в окрузі Ясельськім, Перемиськім, Тарнівськім

і Вадовицькім, винявши солтисівства і грунти міські
в місточках підданьчих, iure Teutonico льокованих),

були неограниченою власністю дідичів, котрі ними пі
сля своєі волі розпоряджали, підданих з одного грунту

на другий, з одного села до другого перекидали або

від всякоі посілости зовсім проганяли, так що мужик

в найліпшім случаю був лиш арендатором приділених

єму грунтів на неограничений час, звичайне ж був лиш

парубком від дідича найнятим, що стверджують чи
сленні рапорти станові в справах підданьчих, ро
блені при ріжних нагодах.

„Рoспочинаючи регуляцію відносин підданьчих

уряд австрійський оголосив вправді всі грунти, котрі

тоді були в посіданю підданих, яко рустікальні на

вічні часи і заборонив дідичам не лиш втягати йix до
обшару грунтів домінікальних, але навіть роспоря
джати ними між підданими і устанонив навіть для під
даних окремий порядок наслідя для грунтів русті
кальних, але ніколи йім права власности, о скільки

єго перше не посідали, не признав.

Доказує се після автора найлучше декрет при
дворний з дня 7. янв. 1785, котрим цісар Йосиф ІІ
.

візвав був Стани галицькі, щоби мужикам незаку
пним признали безплатно пожиткову власність йіх
грунтів, н

а

котрий Виділ Становий рапортом з 24.
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февр. 1785 відповів, що жадає відложеня сего при
знаня аж до укінченя поміру катастрального і заве
деня проєктованоі урбаріі, від котрого сподiвав ся

справедливого роскладу повинностей урбаріальних.

„Регуляція урбаріальна з року 1789 однакож, хоть

всі майже відносини підданьчі основно переiначила, хоть

всі десятини, данини і повинности підданьчі перемінила
на сталий чинш і навіть яко максімум того чиншу
установила 17*l,"lо всего приходу (Вrutto-Еrtrag)

кождого господарства рустікального, не посунула ся

до признаня власности груптів рустікальних, бо S. 6.

другого патенту урбаріального з 26. мая 1789 поли
шив і дальше набуванє пожитковоі власности грун
тів рустікальних добровільній угоді між дідичами а
мужиками, виключаючи всякий примус в сій справі *)

.

„Регуляція урбаріальна і катастер Йосифінський
знесені зістали в Галичині патентом з 19. апр. 1790

і порядки, панувавші д
о

1
. нояб. 1789, одержали на

зад обовязуючу силу. А позаяк поміж концесіями, ко
трими Стани скасованє тоі регуляцii офірували ся оку
пити, признанє (пожитковоі) власности грунтів русті
кальних н

е

находило ся, то о признаню тім вже біль
ше й бесіди н

е

було.

„То ж і всі пізнійші декрети і корреспонденціі уря
дові роблять ріжницю між закупними і незакупними
грунтами рустікальними, признаючи підданим лиш на
слідний ужиток незакупних грунтів, а власність тих

грунтів домініям. За-для того також декрет губ. з 3
.

мая 1797 ч
. 5334, рапорти губерн. з р. 1798 ч. 28975,

*) Справу сю обговорили ми вже при проєкті гр.
Красіцкого.



262

з 16. мая 1803 ч. 22652 і 8. авт. 1807 ч. 35666
і відозви апеляційного Трибуналу висказали, що поки
піддані в маєтностях приватних власности грунтів ру
стікальних чи то безплатно чи своім коштом не набу
дуть, то заведенє книг не мало би в правнім відно
пеню жадного значіня. Задля того також і декрет
придворний з 30. марта 1793 ч. губ. 10010 висказав

ся про новий патент з 27. окт. 1790, котрий поряд
кував право наслідя до грунтів підданьчих в Австріі
Долішній, що підтягненє грунтів незакупних в Галичи
ні під приписи сего патенту не змінило би в нічім

стану правного, бо наслідник незакупного грунту не

може через наслідство набути до грунту більшого пра
ва, як мав єго попередник, отже і праву власностп до
мініі до незакупного грунту через те жадна не діє ся
кривда, а за-для того нема також причини що до по
рядку наслідя ab intestatо робити ріжницю між грун
тами закупними а незакушними.

„Справа ся стоіть отже на тій самій точці як

1784 року. Так як тоді, так і тепер ві всіх майже
маєтностях приватних мужик є лиш наслідним посіда

чем а не властителем своіх грунтів, бо не має най
важнійших прав привязаних до власности навіть по
житков0і: права продажі, дарованя, загалом сказавши

позбуваня або хоть би задовжуваня йіх за житя, не має

права роспорядку ними на случай смерти.

„Признаючи отже підданим власність грунтів не

признанємо йім нічого більшого як лиш права річеві, але

сі права признаємо йім в повній мірі, перемінимо неза

купні грунти в закупні. А завівши книги грунтові дамо
йім можність дійсного виконуваня тих прав, дійсного

користованя з них, установимо гіпотеку рустікальну.
Поставимо одним словом наших підданих на таке ста
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новиско, яке від давна піддані ті займають у всіх ін
чих словянських і німецьких провінціях монархіі ав
стрійськоі. Бо у всіх тих провінціях піддані роспоря
джають грунтами своіми тестаментом після своєі волі,

позбувають йіх після своєі волі за житя, затягають на

них довги гіпотечні, а часто дізнавати мусять про
дажі йіх в дорозі екзекуціі.

„Річ ясна отже, каже автор дальше, що признанє
пожитковоі власности залежне лиш від Станів, пред
ставляючих загал властителів маєтностей цілого краю,

а не від уряду. Так як 1785 року уряд візвав був
Стани до признаня власности, так і остатньою своєю
резолюцією полишає те признанє нашому рішеню. А що
уряд тоді відмовив підданим прав привязаних до вла
сности не з яких причин політичних або з причини

низького стушня йіх образованя, але лишень за-для т0
го, що власність тих грунтів належала до кого інчого,

побачити мож з того, що ті самі права признав вира
зно тим мужикам, котрі посідали грунти закупні.

„Дуже отже помилив ся Виділ Становий, коли на

повисше візванє Йосифа II
.

уважав признанє мужикам

пожитковоі власности непожиточним за-для низьк0г0

ступня йіх морального і духового образованя. Тож
прецінь і посідачі грунтів закупних жиють під тими
самими умовами я

к і інчі піддані, мешкають побіч
них, належать до того самого племени і не мають біль
поi спoсiбности д

о

образованя своєi душі, д
о поліп

шеня свого биту, я
к

мужики незакупні. А коли Виділ
Становий сам признає, що вони від незакупних від
ріжняють ся більшим трудолюбієм, господарністю і

ліпшим битом, т
о

чиж н
е

треба се в переважній ча
сти приписати тому, що вони мають власність свойіх

грунтів? А хоть Виділ дальше підніс, що декотрі вла
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стителі ще перед 1785 роком робили пробу з призна
нем пожитковоі власности, але проба ся не удала ся,

то се могло би послужити лиш яко доказ на те, що

жадна реформа не показує свого впливу зараз в пер
ших роках, бо доперва досвід, що господарний ґазда

грунт добре оброблений може користно продати а мар
нотравний може свою власність утратити, здужає му
жиків навчити трудолюбія і бережливости. А такий до
свід мужик доперва тоді буде міг зробити, коли буде

мав власніть свойіх грунтів. Казав вправді Виділ, що
страх, щоби дідич не прогнав єго з грунту, становить

для мужика ще більшу принуку до праці, але власти
тоі, як всім відомо, домініі після теперішніх законів не

мають (гр. Цетнер, як ми бачили, домагав ся зне
сеня дотичних законних пришисів).

„Також дальша увага Виділу, що нерівний поділ

грунтів підданьчих в порівнаню до повинностей дав би

ся мужикам по признаню власности більше в знакй,

що отже перед признанєм (пожитковоі) власности треба

би урегулювати повинности, єсть зовсім несправедлива.

Бо виконанє повинностей панщинних по признаню вла
сности не лишень не було би для мужика ані тяжшим

ані лекшим як до тепер, але противно, нерівність пан
щини вирівнала би ся швидко сама собою, як скоро

лиш грунти мужицькі по признаню власности стали би

предметом обороту. Аджеж кождий, хто би такий грунт

купував, потрутив би від єго вартости вартість до него

привязаноі панщини, і за грунт пропорціонально біль
шими повинностями обложений заплатив би менчу, за

грунт менче обложений більшу ціну. Скоро отже грун
ти мужицькі дорогою продажі перейдуть в другі руки,

то вже йiх посідачі не будуть мати права жалувати

ся на нерівний вимір панщини, бо від своіх грунтів
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будуть могли вимагати лиш такого доходу, який відпо
відає капіталови виданому відповідно до тих повинно

стей на йix кyпно. З сеi то причини піддані в ні
мецьких провінціях монархіі австрійськоі поносять

легко своі повинности, хоть вони в порівнаню до Га
личини далеко більші (?).

„Не повинни ми отже з признанєм мужикам по
житков0і власности отягати ся, аргументує автор, бо

признанє се також в інчих відношенях принесе мужи

кам великі користи, а окрім того конечне єсть також

в відношеню законодавчім.

„Після виказів податкових з р. 1821 виносять не
закупні мужицькі грунти 3,224.202 моргів, котрих ані

дідич ані фактичні посідачі не мають права ані про
давати, ані в інчий який спосіб позбувати або задов
жувати, так що на четвертій части цілого обшару

землі галицькоі ніх т о не може виконувати найваж
нійших прав привязаних до власности, четверта часть

найліпших грунтів не єсть предметом обороту, котрий

би вартість йіх підвисшив, на четвертій части цілоі

просторони в нашім краю жаден капітал не може бути
поміщений, — одним словом, в краю чисто рільничім

четверта часть землі не має жадноі вартости грошевoі,

становить manum mortuam, і то в часі, коли в дру
гих провінціях за морї грунту рустікального платять

по 500 злp., коли грунти міські і домінікальні навіть
в нашім краю з днини ня днину ідуть в гору і стяга
ють заграничні капітали.

„Ще більшу, щорічну і тому тим очевиднiйшу
страту приносить брак власности для продукціі кра
євоі. В найбільшій части краю нашого грушти русті
кальні так зле загосподаровані, що мужик на св0ім

грунті пересічно збираe лиш половину того, що пан на
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своім. Причини сего мож по части шукати в панщині,

хоть вона однако шкідливо впливає також на управу

грунтів домінікальнпх. Але далеко більше причинює ся

до сего обставина, що мужик не будучи властителем

свого гpyнтy не може на него затягшути позичку по

над 5 злp., тож доти, доки мужик не стане властителем

свого грунту, а грунт через вписанє до книг грунто
вих не стане гіпотекою, дозвіл дідича не дасть віри
телеви більшого забезпеченя, бо кождий довг доперва

через впис до книг гіпотечних набуває прав прислугу
ючих тягарам реальним, а ніколи за довги не мож

продати того, що не єсть власністю довжника. Тому
то мужик тепер, коли за або без дозволу дідича затя
гнути хоче яку більшу позичку, віддає часть свого

грунту фактично в застав, т. з. мусить вірителеви від
ступити дохід з т0і части аж до заплаченя довгу, так

що замісць поправити своє господарство позбуває ся

єго. Найприкрiйше ж відзивають ся шкідливі наслідки

таких відносин в таких роках, в котрих, як сего року,

загальний неврожай і нещастя елементарні не лиш му
жукам відібрали всі средства до управи рілі і до жи
тя, але і дідичам відняли можність уділеня йім най
пильнійшоі навіть помочи. Не потребував би дідич в та
ких роках позичати на свою одвічальність капітали в

ціли запомоги для мужиків і звертати з них позички
уділені мужикам звичайне з власних фондів, колиб по
сілости рустікальні становили гіпотеку. Бо тоді міг би

мужик просто на свій грунт затягнути позичку або від

приватного капіталіста, або в касі ощадности, або в

Товаристві кредитовім.

„Доперва признане мужикам власности грунтів ру
стікальних надасть отже великій части нашоі землі

вартість грошеву, котру би оборот тих грунтів скоро
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підніс, дасть мужикам можність поправи свого госпо
дарства, ратованя себе власними силами в часі загаль

ного нещастя. А сполучене з заведенєм книг грунто
вих дасть рівночасно кождому дідичеви можність укла
дати ся з мужиками добровільно о переміну повинно
сти панщинноі на чинші в грошех і користаня з та
ких загод, можність, котроi кoждий дідич має право

жадати а котроі нині не має. Бо до відробленя пан
щини може кождого підданого присилувати карами за
конними або aciстенцією військовою, а чиншу в грошех,

коли мужик собі єго через недбальство не був годен
призбирати, жадні кари на нім не вимусять; треба
отже, щоби чинш міг на єго маєтку бути виекзеквова

ний. Тепер же мож би екзекуцію вести хіба лиш на

призбрані пожитки мужика. Але поминувши, що по
житки ті звичайне так малі, що мало коли вистарчили

би на заплату більшого чиншу, то інструкція через

найвисшу інстанцію судову в 1826 р. видана і ого
лошена виразно декретом губерн. з 24 мая 1826 до

ч. 27641 приказує, щоби збіже, дерево, худобу, пашу,

знаряди господарські, котрі находять ся на недвижи

мостях а потрібні суть до веденя господарства, ніколи

окремо не екзеквувати, але уважати йiх яко принале

жність недвижимости, на котрій находять ся, і з нею
разом екзеквувати і продавати. Коли отже також і му
жицькі пожитки могли би бути продані лиш з мужиць

ким грунтом, а грунт сей, котрий не є єго власністю,

в дорозі екзекуціі не може бути проданий, коли даль
ше дідич, хоть би єму вільно було заграбити ті по
житки, з другого боку обовязаний утримувати своіх

підданих в такім стані, щоби вони годні були платити

податки, мусів би отже звернути йім заграблене назад

і таким способом лівою рукою звертати те, що правою
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забрав, то на чім дідич, перемінивши панщину на чинш

в грошех, буде міг єго пошукати? А що ж доперва
говорити 0 викупні всіх повинностей, на котре би за
тягнути треба позичку, а котра є неможлива, поки

сам грунт за ню відповідати не буде, — а при без
перестаннім поділі мужицьких грунтів евіденція, ко
трий грунт є викуплений, без заведеня книг грунто
вих затерла би ся скоро?

„Хто отже хоче не раптовного, в цілій провінціі
від разу заведеного, на добровільних загодах між ді
дичем а мужиком опертого викупна панщини, повинен

голосувати за признанєм власности грунтів рустікаль
них і заведенєм книг грунтових яко за першою усло
виною можности розпочинаня таких загод. Таке посте

пенне викупно було би тоді тим лекше, скоро по при
знаню власности грунти рустікальні будуть могли пе
рейти в руки людей заможнійших, у котрих будуть

фонди потрібні до викупна і котрі самі о викупно про
сити будуть. Бо з того вийде далеко більший пожи
ток для краю, коли заможнійші набувателі грунтів ру
стікальних швидко піднесуть йix дохід, і коли фабри
канти і ремісники, котрі схочуть в нашім краю осісти
а не будуть могли набувати цілі маєтности домiкальні,

будуть могли купувати грунти мужицькі і закладати
фабрики на селі, що для них за-для дешевости грунту

і інчих артикулів було би великою вигодою.
„Як в відношеню економічно-політичнім, так і в

відношеню законодатнім і адміністраційнім признанє
власности окаже ся пожиточним. Воно упростить зако
нодавство відносин підданьчих і йix щоденну адміні
страцію, а з другого боку дошерва воно зробить бо
гато приписів зрозумілими і позволиті йiх виконати.
Воно доперва через заведенє книг грунтових витворить
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можність виконаня також що до грунтів рустікальних

всіх тих приписів закона цівільного, котрі набутє сер
вiтyтiв i всiх iнчих прав реальнх до грунту роблять
залежним від впису йix до публичних книг. Воно усу
не також трудности при заведеню нового права спад
кового для підданих або виконаня виданих в тій

справі патентів. Бо поки підданий не буде властите

лем свого грунту, поти буде противорічієм надавати

єго законним наслідникам право до наслідства грунту,

котрого власности попередник йix не посідав, а ще

більшим противорічієм буде обовязувати наслідника

обіймаючого грунт, щоби спiвнаслідникам сплатив грунт,

котрого він продати не може.

Але найбільшим добром признаня власности буде
те, що покиданє грунтів рустікальних стане рідше, через

що заткає ся жерело безчисленних спорів, випливаючих

з обсадженя таких покинутих грунтів через дідичів. Те
пер мужик, коли собі обмерзить грунт або село, коли

хоче втекти від кари або коли єму панщина за тяжка,

покидає грунт і забирає з собою жінку, діти, все своє д0
бро і все що дасть ся захопити. Але ледви лиш дідич,
переждавши кілька літ, осадив відповідно до приписів

покинутий грунт новим мужиксм, ледви лиш новий го
сподар грунт обнятий трохи опорядив, вертає давній

посідач або єго наслідник, реклямує уліпшений грунт

яко своє наслідство і на підставі обовязуючих законів
звичайно на свойім поставить. Всі такі неправильности

і скарги мусять по признаню власности устати. Коли
мужик недогідний єму грунт раз продасть, то вже до

него вернути не зможе, бо і він і єго наслідники бу
дуть мати право лиш до ціни кушна. З тоі самоі при
чини устати би повинен також обовязок дідичів до від
шкодованя мужиків за забрані йім на публичні дороги
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або інчі публичні ціли грунти, бо за них буде він
мав право жадати і отримати індемнізацію грішми.
„Належить ся також сподівати ся, що з заведенєм

книг грунтових знесений зістане припис з 26. марта
1789, приказуючий урядам циркулярним, щоби на слу
чай спору, чи грунт який має бути уважаний яко

домінікальний чи рустікальний, дивили ся лиш на те,

чи спірний грунт дня 1. ноября 1786 був в посіданю

підданого і в такім случаю присуджували його підда
ному. Трудність а нерідко неможливість виясненя

сего факту єсть очевидна; дальше виконуванє сего

припису дає отже не лиш причину до безчисленних

спорів, але викликує богато фальшивих присяг, богато

несправедливих рішень і удержує посіданє в безпере
станній непевности. По заведеню книг грунтових не
певність ся мусить устати. Треба отже буде за під
ставу книг грунтових взяти посіданє те п е р і шнє, яке
викаже новий катастер і виповісти засаду, що лиш ті
грунти, котрі при заведеню книг грунтових були в по
сіданю підданих, мають бути вшисані в ті книги яко
власність рустікальна, а рішеня дальших спорів о

власність грунтів, котрі находять ся в посіданю ді
дича, мають бути відіслані на дорогу права. Тоді y
стали би (?) також рідкі (?) зрештою загортаня му
жицькоі землі через дідичів, накидувані підданим, ча
сом в найліпшій ціли (?), але завсігди неправно регу
ляцii грунтів рустікальних, бо йіх приписати нале
жить лиш (?) непевности, котру удержує теперішній

стан річи о власности.

„Користи повисше наведені, каже автор дальше,

дадуть ся осягнути самим признанєм власности (пожит
кoвoi), і сі лиш користи треба підданим признати. А
навівши дальше характеристику пожитковоі власности
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після закона цівільного каже, що приписи політичні

вправді ограничують дідича в виконаню декотрих прав

після закона цівільного єму прислугуючих, і то навіть
в тих провінціях, в котрих підданим признана пожит

кова власність, але що іменно о знесенє тих припи
сів яко шкідливих „для загалу ціл0го краю і для
піднесеня рільництва і промислу“ треба просити.
„Не мають також дідичі чого бояти ся за пан

щину, аргументує він дальше, бо при вічній аренді, в

котру по признаню підданим пожитков0і власности

перемінять ся у нас теперішні відносини підданьчі,

може панщина дуже добре устояти ся, а випливає се

не лиш з 8. 1122 закона цівільного, але також з

придворн. роспорядженя з 12. юля 1804 виданого для

Чех. Зрештою панщина є до нинішнoі днини майже ві

всіх інчих словянських і німецьких провінціях монархіі
австрійськoі, хоть в словяньских найбільша часть під
даних, а в німецьких усі піддані від давна посідають

пожиткову власність своіх грунтів і від давна викону
ють всі права до неі привязані. Справедливо отже

сказав уряд галицьким Станам 1785 року, що через

признанє мужикам пожитковоі власности йіх грунтів до .

мініі не стратили би нічого.

„Признанє пожитковоі власности треба би однакож

зробити залежним від знесеня всіх тих законних при
шисів, котрі як мужика так і дідича ограничують в
Виконуваню прав випливаючих після закона цівільного

з пожитковоі власности, бо тим би знівечили ся всі ті
користи, котрих від новоі реформи мож надіяти ся.

„Треба би отже жадати:

1) Знесеня приписів законних, не позволяючих му
жикови без дозволу дідича затягнути позичку по над

5 злp. Приписи т
і,

котрі відносять ся я
к

д
о

закупних



так і до незакупних мужиків, випливають з опікунчоі сі
стеми, котру уряд по прилученю Галичини установив

над всею верствою підданською і котру до тепер під
тримує. Сістема ся однакож уже за-для того не при
несла ніякого пожитку, бо припис сей по найбільшій

части не був виконаний, — а коли би був виконаний,
то лиш перешкодив би мужикови затягнути позичку, ко
троі пожиток часто лиш від найскоршого затягненя

залежний. Дiдич же, хоть найсовістнійший, не може

ніколи знати потреби мужика так докладно як сам му
жик, і часто як-раз за-для своєi добросовістности може
не позволити єму на затягненє позички для него коне
чноi або по крайній мірі пожиточноi і через те лиш
заганяє його в руки жидівського лихваря, котрий єму за

уділену позичку нераз забирає худобу або збіжє по

найгіршій ціні. Припис сей виплинув з боязни, щоби

мужик за легкодушно затягнений довг не стратив свого

грунту. Але боязнь се безпідставна, бо коли би лиш

двом або трьом легкодушним господарям за довги продано

грунт, то другі стали би осторожнійші і господарнійші.
Час отже вже раз скінчити з тою вічною опікою, ко
тра в нашім народі придавила спосібність до самоді

яльности і вкорінила в нім ті недостатки, котрих злим
наслідкам опіка хотіла перешкодити, а то тим більше,

бо задержанє тих приписів відібрало би мужикам одно

з найважнійших прав привязаних до пожитковоі вла
сности.

2) Знесеня декрету придворного з 10. октяб.

1811 ч. губ. 46490, постановляючого, що грунтш му
жицькі лиш мужики набувати можуть, бо лиш тоді м0
гли би і не-мужики, фабриканти і міщане купувати
хлопські грунти, лиш тоді мож би надіяти ся на підне
сенє рільництва і промислу, на постепенну переміну
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або цілковите викупно панщини. Розумієть ся однакож

само собою, що грунти рустікальні остануть завсігди
рустікальними, і що дідич безусловно не буде мав пра
ва йix набувати.

3) Знесеня заказу кумуляцii господарств мужиць

ких в одній руці, т. зн. постанови, що нікому не віль
но більше посідати як одно господарство. Заказ сей
хотів, о скілько мож, утримати кожду мужицьку роди
ну при грунті, котрий вона посідала, перешкодити вся
кими способами утраті того грунту, а то лиш в тій
ціли, щоби теперішній розділ рустікальних грунтів у
віковічнити і перешкодити множеню зарібників. Заказ

сей не має однакож жадного змислу і є дуже шкідли
вий, бо відбирає мужикам найбільшу принуку до праці

і бережливости т. є. можність побільшеня свого госпо

дарства. Тож не лишень щ. к. фіскус, але і Виділ Ста
новий в справозданях своіх з 22. октяб. 1814 і 5.
апр. признали шкідливість сего заказу і просили о єго

знесенє. Знесенє се було би особливо пожиточне для

Західноi Галичини, в котрій дотація мужика така ма
ла, що творенє більших господарств через сполученє

менчих треба би всякими способами попирати.

„Щоби однакож знесенє сего заказу не розбило ся

о евентуальність, що через кумуляцію господарств по
становлене максімум тридневоі панщини на тиждень

тим самим de facto зістало би знесене, евентуальність,

котра може причинила ся до виданя того заказу, то

треба би рівночасно постановити, що де через сполу
ченє господарств панщина піднесла би ся по над 3

дни на тиждень, там панщина ново придбаних госпо
дарств мусить бути перемінена на чинш в грошех, і
що важність кумуляцii залежна від виконаня сеі усло
вини. Такою постановою осягнула би ся ще й та ко

18



274

ристь, що вона дала би мужикам принуку до загод

о переміну панщини.

4) Знесеня всіх постанов заказуючих віддаленє

мужнка з грунту за недоповнене єго повинностей в ін
чій дорозі, як через так зв

.

Abstiftung через політи
чні інстанціі ; а окрім того також знесеня приписів за
казуючих пренотацію або інтабуляцію залеглих повин
ностей інвентарських н

а

грунтах підданьчих.

„ Приписи сі мають н
а

ціли удержати, о скільки

мож, мужиків в посіданю йіх грунтів і не допустити

д
о того, щоби дідичі викидували самовільно мужиків з

грунтів за-для належних йім претенсій.

„Коли однакож піддані, котрим признана пожит

кова власність, можуть за приватні своі довги бути ви
влащеними, через що засада сталости і неподвижностн
йiх посілости упадає, то нема жадноі причини заборо
нювати такого вивлащеня з причини невиконаних по
винностей інвентарських. А небезпеченьство, щоби д

о
-

мініi за для належних претенсій н
е

виставляли мужиць

ких грунтів н
а ліцітацію, мож б
и

ухилили постановою,

що продажі мужицького грунту мож домагати ся лиш

н
а

підставі доказу, що залягає панщина за цілий рік

і що навіть тоді продаж мусить бути завирокована че
рез уряд циркулярний. Бо передовсім розходить ся

тут о засаду, щоби грунти і повинности підданьчі
підтягнути, о скілько мож, під закон цівільний, о

постанову, що утрата грунту є лиш простою ці
вільною консеквенцією залеглости тих повинностей,

а н
е

карою за йіх невиконанє і оказаний тим з боку
підданого непослух. Тому ж
,

що відсудженє мужика

від грунту через т. зв
.

Аbstiftung є лиш карою за не
послух, тому іменно воно ніколи н
е

осягає своєi цiли.

Б
о

яко найострійша кара воно ужите може бути лиш
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но виконаню всіх кар поменчих, звичайно арешту, аре
шту заостреного постом або кайданами, кари ті 1ecнoі,

робіт публичних, а часом навіть, коли непослушних
богато, асістенціі військовоі. Ся попередня процедура
тріває 6—8 літ, через котрі дідич тратить всі доходи

урбаріальні з грунту непослушного; а коли врешті ви
кине непослушного з грунту, то доперва нічого не зи
скає. Бо яко кара віддалене відносить ся лиш до
батька; грунт опорожнений переходить отже на єго
дітей, з котрими, коли йім схоче ся бути такими упер
тими як батько, треба сю саму процедуру повторити.

Яко кара віддаленє немислиме там, де мужик залягає

з панщиною лиш для того, що єi вiдробити не годен.

„Дощускаючи отже відповідно до приписів закона

цівільного продаж мужицького грунту за невідроблену
панщину, забезпечив би уряд дідичеви точне відро
6ленє панщини, а підданого в найгіршім случаю нара

зив би лиш на те, що з ціни купна зліцітованого грун
ту дістав би лиш ту решту, котра би лишила ся по

відтрученю вартости залеглоі панщини.

„Правда однакож, що приладженє сеi екзекуціі до

панщини надибало би на великі трудности. Панщина

розложена на цілий рік, не представляє отже такоі
круглоі вартости в грошех як чинш в грошех або в
данинах, о котрім легко сказати, чи на цілий рік заля
тає. Богато залежить від пори, в котрій, від тягла і
знарядів, з котрими мужик виходить на панщину. Тяж
ко врешті оцінити докладно також вартість залеглоі

панщини. Коли би отже всі сі трудности в спосіб так
для дідича як і для підданих справедливий не дали
ся розвязати, тож мож би для панщини задержати те
перішній спосіб екзекуціі, а постанову, що цілорічна

залеглість повинностей урбаріальних потягає за собою
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котрих повинности перемінені зістали на сталий чинш

в грошех або в земних плодах. Постанова ся була

би для дідичів сильною принукою до угод о пере
міну панщини...

5) Всі поділи грунтів рустікальних, котрі de facto
істнують, або при заведеню книг грунтових істнувати
будуть, узнати яко важні і ухилити йіх з під обовя
зуючоі сили тих приписів адміністраційних, котрі по
діл грунтів рустікальних з причин політично-економі

чних або з уваги на патенти, о підданьчім праві спад
ковім забороняють і на жаданє того підданого, котро
му би після сих патентів цілий грунт належав ся, на
казують редінтеграцію поділених грунтів.

„За те можуть дідичі тим сміливiйпе жадати : а)

щоби в случаях, коли через дуже велике роздрібненє

грунтів росклад панщини від первісного гpyнтy нале
жноі був би дуже тяжкий або неможливий, підданий

зістав присилуваний через власти політичні до перемі

ни панщини (на чинш); б) щоби зваживши, що поділ

грунтів утрудняє дідичеви виконанє єго прав, постано

влено виразно, що жаден поділ грунтів рустікальних

без виразного писемного дозволу дідича яко важний і
сторони інтересовані обовязуючий узнаний бути не може

і в книги грунтові вписаний не буде. Неподільність
грунтів повинні Стани ограничити лиш до грунтів, в

котрих повинности панщинні перемінені вже зістали на

чинш в грошех, признати свободу поділу грунтів без

дозвілу дідича, забезпечуючи в такім разі на користь

дідича лиш одвічальність солідарну всіх почастних
властителів за належний чинш з цілого поділеного го
сподарства, — а тоді певне самі піддані будуть дома
гати ся угод о переміну панщини (на чинш).
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„Які ж условини можуть Стави в інтересі власти
телів маєтностей поставити при признаню мужикам по
житковоі власности? Можуть вони, каже автор, жада

ти: 1) увільненя від обовязку запомоги підданих в разі
потреби; 2) увільненя від обовязку достарчуваня йім

дерева на опал, на матерiял будівляний і на знаряди
господарські, і від достарчуваня пасовиск потрібних
до вигодуваня робучoі худоби, т. зн. увільненя від слу
жебности лісов0і і пасовиска (Нolzungs-und-Weide
8ervitutem),

„Увільненє се обiцював уже цісар Йосиф ІІ., але
і без того дідичі, признаючи мужикам безплатно право
пожитковоі власности, мусять конечно приступити до

знесеня тих тягарів яко першого кроку до упорядкова

ня відносин підданьчих. Бо служебности сі або страти
ли з часом своє первісне значінє, змінили свою пер
вісну форму і стали далеко тяжшими як перше, або
по крайній мірі не дадуть ся погодити з піднесеною

культурою краю і поправленим способом господарованя.
„Запомоги так довго не були тяжкими для дідича,

поки грунти, котрі находять ся в посіданю мужиків,

належали до него, поки менче або більше число по
селенців в селі залежало лиш від єго волі, міра за
помоги лиш від него була залежна, а людність з ці
лім краю була далеко менча. Тимчасом приписи уря
ду австрійського ухилили грунти рустікальні з під рос
порядимости дідича, відібрали єму всякий вплив на

збільшенє або зменшенє числа поселенців, а помимо

того не лиш утримали обовязок запомоги в цілій об
ширности, але зробили єго навіть далеко тяжшшм, обо
вязуючи дідича, щоби кождого підданого, котрих чи
сло множить ся з дня на день, наділив збіжем на засів і
на прожиток, не звертаючи уваги на те, чи єго запаси
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на виконанє сего обовязку вистарчають. А обовязку
сего дідичі виконати не годні.

„З признанєм власности устає єдина причина, котра
усправедливляла наложенє обовязку запомоги підданих

в теперішніх відносинах, а іменно причина, що мужик

не бувши властителем свого грунту і не мігши за-для
браку гіпотеки отримати позички, не був годен сам

себе ратувати.

„Далеко тяжшою, з раціональним способом госпо
дарства лісового непримиримою, а часто в найвисшім

степени несправедливою є служебність достарчуваня

підданим матеріялу на опал або на будинки. Поки слу
жебність ся позволяти буде підданим вступ до пан
ського ліса в ціли побираня належного йім дерева, поти

не мож буде ані ліс заперти ані вести над ним стислій
ший догляд, бо жадним чином не мож буде оборонити

ся від шкоди робленоі при таких нагодах. В богато
місцях виконане тоі служебности в цілім єi об'ємі мусі
ло би потягнути за собою цілковите знищенє лісів, бо

після теперішньоі практики законноі має кождий підда
ний право побирати через пів року по фірі а через

другого пів року по дві фірі на тиждень на опал...

„0бі ті служебности належить отже конечно знести,

а то служебність запомоги зовсім безплатно, бо служе
бність ся опирає ся лиш на приписах політичних, ко
трі з признанєм власности пожитковоі тратять підставу,

а служебність лісову за відшкодованєм, бо служебність

ся становить часть дотаціі підданськoі, а окрім того

дерево побиране через мужиків мусить йім бути без
платно достарчене, коли противно запомоги вони обовя
зані звертати, отже через йix скасованє не поносять

жадноі дійсноi страти.
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„Відшкодованє за знесенє служебности лісовоі бу
дуть дідичі в найбільшій части Галичини могли дати не

зменшаючи зовсім повинностей панщинних, бо побпра

ють від підданих всілякі данини, котрих опуст ском
пензує йiм утрату служебности лісовоі. До сеi кате
горіі належать всі поменчі данини в яйцях, курках,

каплунах, в вівцях, ягнятах, прядиві, сіні, соломі, хме
лю, дальше десятини від овець і всіляких земних пло
дів, від улийiв пчіл, в кінци осипи або чинші в збіжю.

Данини сі не мають для лідича великоі ваги, а для

підданих вони дуже прикрі, а помимо того суть зна
чним предметом компензаціі, бо в кождім циркулі ви
носять 7 до 8"/о всіх повинностей урбаріальних, а в

декотрих навіть далеко більше. Де ж опуст сих данин

не вистарчить на справедливу компензацію, або де ді
дич волів би опустити частину панщини як чинші в
збіжю, там треба би відшкодованє доповнити відсту
пленєм частини ліса, побільшенєм дотаціі грунтовоi або

опустом части панщини.

„Компензація ся буде рівночасно першим конечно

потрібним кроком до регуляцii відносин підданських.

Бо не мож затаіти, що повинности урбаріальні в нашім
краю, особливо в західніх циркулах такі великі, що

йіх оціненє урбаріальне, хоть є таке низьке, загор

тає пересічно */
ь

д
о

*/
s

частей чистого доходу всіх

мужицьких грунтів, а в трьох циркулах навіть перевис

шає чистий дохід тих грунтів. Не треба доказувати,

що при такім складі річей о релюіціі навіть подумати

н
е

мож. Треба отже почати від компензаціі тягарів, ко
трі дідичі поносять для підданих, з повинностями, ко
трі від них шобирають, а доперва опісля буде мож за
становляти ся над вибором способів д
о

загальноі ре
люiцii" (Аллєґат 8 до рукоп. Оссол. 2945. стор. 1—44).
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Не вміємо сказати, який вплив була би мала ся
лекція ученого дідича-юрнста о пожитковій власности,

коли би він єi прочитав був Виділови Становому 1785
року, т. з. тоді, коли признанє пожитковоі власности

поставила була законодавча власть на порядок дне
вний, і коли воно могло мати реальну вартість і зна
чінє. Може бути, що логічна аргументація автора бу
ла би переконала Виділ Становий о правдивости слів

Йосифа II., що признанє мужикам пожитковоі власно
сти не лиш не принесе дідичам жадноі шкоди, але

буде для них , навіть дуже користне. Бо користи, ко
трі після представленя автора з сего признаня для

шляхти мали випливати, були такі очевидні, що навіть

найбільше недовірчивий дідич міг йіх бачити як на до
лови Мав би він був забезпечену екзекуцію панщин
них повинностей, звернену не против особи довжни
ка-мужика, але против єго грунту, єго єдиного жерела

д0 житя, і певне, що й виконуванє тих повинностей
було би таким способом ліпше забезпечене, і „пасівна
опозіція" против панщини ледви чи могла би устояти

ся. А коли може обчисленє невідробленоі панщини-ро
ботизни не дало би так легко і докладно перевести
ся як незаплачений чинш в грошех або в збіжю, то

проєктовані через автора міри були би дали єму мо
жливість перемінити панщину-роботизну на чинш в гро
шех. Мужик маючи з одного боку дозвіл лучити в своіх

руках по кілька господарств мужицьких, що для госпо
дарнійших і богатших ґаздів було би дуже принадним,

згодив би ся на переміну панщини на чинш, і так само
легко згодились би і мусіли би навіть згодити ся та
кож наслідники мужика, котрі замісць сплати хотіли

би перевести між собою фізичний поділ батьківського

господарства. Дідич же, без котрого дозволу ані по
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діл ані сполученє господарств не могло би бути доко
нане, мав би при уділеню письменного дозволу можли

вість виторгувати для себе чинш як найкористнійший,

і мав би при тім забезпеку, що чинш той єму не про
паде і буде плачений точно, бо екзекуційна ліцітація
була би легка і скора, і відповідав би зи него не му
жик лиш особисто, але своім грунтом, своім живим і
мертвим інвентарем.

Окрім того обовязок запомоги мужика в разі убо
жества або якого елєментарного нещастя був би устав,

устали би також служебности лісові і пасовиска, а му
жик потребуючий конечно матеріялу на будинки і на
опал і паші для худоби мусів би се купувати у діди
ча, котрий би був виключним, вольним від усяких

служебностей властителем лісів і пасовиск, купувати
або за гроші або за роботу im matura, і через те по
пав би в ще більшу як до тепер економічну залежність

від дідича, котрий би свого упрівілейованого станови

ска певне не занехав в повній мірі використати.

Мужик же, після аргументаціі автора, мав би лиш

ту одну користь, що міг би на свій грунт затягнути
позичку, користь при тодішніх обставинах більше як

проблематичноi вартости, котру він зрештою, як сам

автор признає, умів собі і без пожитковоі власности
добути, а хоч мусів при тім віддавати часть грунту в
застав, то за те був безпечний від екзекуційноі ліці
таціі грунту за довг.

Положенє мужика дуже значно погіршило би ся,

а положенє дідича дуже сначно поправило би ся.

Може отже бути, що Виділ Становий був би 1785

року прихилив ся до аргументів автора і що призна
ючи після єго ради мужикам пожиткову власність йіх
трунтів, був би тим навіть пізнійшому законодавству
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австрійському в справах мужицьких надав інчий ха
рактер і зміст.
Але що могло бути тоді, то стало ся неможливе

тепер. Юридична діссертація безіменного автора опі
знила ся о ціліських 70 літ, а такий довгий час навіть

в історіі такого забутого закутка як Галичина не міг

проминути без сліду. Тепер, 1845 року, мужик мав уже

від давна всі майже користи, які дає пожиткова вла
сність, і то в додатку без всіх тих тягарів і некори
стей, котрі вона після постанов закона цівільного в

собі містить, а спеціяльно без небезпеченьства екзеку

куційноі продажі грунту за невідроблену панщину і
без тоі курателі дідича над ним і єго господарством,
до котроі дідич після закона був би мав право, і ко
тра єму позволяла би вигнати мужика з грунту навіть

помимо відробленоі панщини або заплаченого чиншу.

Мав мужик окрім того право до запомоги від дідича,

мав також дуже важні служебности лісові і пасовиска.
На що ж єму отже було тоі „пожитковоі власности",

котра в грунті річи жадною власністю не була 2

А дала єму все те, що він тепер мав, як раз то
та опікунча сістема австрійського уряду, на котру ав
тор в свойій розправі нарікає. Сістема ся, хоть що

правда підривала у мужика розвиток самодіяльноi e
нергіі і ініціятиви, була однакож для мужика єдиною
обороною від другоі опікунчоi сiстеми, котра розвиток

єго самодіяльности без порівнаня більше підривала, а

при тім руйнувала єго економічно, добивала ся само
державного нанованя над єго тілом і душею, стерегла,
контролювала і на свій лад і на свою користь накру
чувала кождий найменчий крок, кождий найдрібнійший

акт его житя, перемінювала, як автор каже, кожд0го

господаря в простого парубка-наймита, і від котроі не
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мож було устерегти ся, бо вона висіла тут таки над

єго головою, була в кождім хоть би найменчім селі і
мала знаменитий, довговіковою, безпощадною практикою

вишколений аппарат з мандаторів, економів, наставни
ків, атаманів, котрого виключною задачею було пере

веденє сеi опікунчоi сiстеми в цілій строгости, недо
пущенє і приглушенє самостійного, самодіяльного по
риву підданого тій сістемі мужика. Була се опікунча

сістема шляхти, против котроі власне уряд в інтересі

держави приладив був свою сiстему опікунчу звернену

більше против дідичів, ніж против діяльности мужика в

сфері економічній, котру уряд навіть в певній мірі нама
гав ся розбудити. Очевидна річ, що будучи рівночасно
предметом двох против себе ділаючих опікунчих сістем,

котрі на єго шкірі робили своі експерiменти, мужик ледви

що міг дихати, а о самодіяльности і ініціятіві не мав
навіть коли подумати. Все ж таки сістема опікунча у
ряду була в порівнаню з такоюж сiстемою шляхти рад
ше кроком на перед як в зад. Правда, що і єго сісте
ма, як кождa ciстема курателі і опіки над народнім
житєм, була в грунті річи шкідливою, бо все ж таки

справді підривала енергію і ініціятіву мужицьку, учила
мужика здавати ся радше на ласку і поміч урядову
як на своі питомі, неспожиті сили. А се — певна
річ — приносило мужикови більшу шкоду, як нерівно
мірна, неодностайно і не завсігди щиро практикована
поміч против насильств курателярноi сiстеми шляхетскоі

користь.

Помимо того знесене урядoвoі опікунчоi сiстеми

лиш тоді було було би розумним і справді пожиточним,
коли би разом з нею знесеною зістала також опікунча

сістема шляхти, бо без такого рівночасного знесеня

устало би лиш менче зло, котре ще до того було пе
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вного рода антідотум против більшого зла, шляхетськоі

сістеми опікунчоі, про котру учений автор не згадав ані

словечком. Тай не міг він про неі згадувати, бо ся сі
стема нерозривно була звязана з цілим тодішнім ладом

і порядком, з самою сiстемою панщини, і лиш з нею
разом могла упасти, бо була лиш єi логічною консеквен

цією. Противпо, автор віддаючи дозвіл лученя і ді
лeня господарств в руки шляхти і відбираючи мужи
кам служебности, очевидячки хотів єі ще скріпити і
заострити. Знесенє ж панщини хотів автор полишити —
пізнійшій розвазі, коли вже служебности лісові і па
совиска будуть знесені, коли нова реформа пожитковоі

власности буде переведена і поставить шляхту в таке
вигідне і верховодяче положенє, щоби спохіб знесеня
самоі панщини, коли би воно конче мусіло наступити,

могла подіктувати вона сама, без якоі небудь шкоди

для своіх прівілейiв.

Але тимчасом, коли автор закривши очи перед
тим, що навкруги него діяло ся, намагав ся перейти

до порядку дневного над складавшими ся перед єго о
чима історичними обставинами, перейшла історія над

ним самим до порядку дневного і зробила з єго діс
сертаціі учену макулятуру. Показало ся таким спосо
бом, що автор, хоть знав дуже добре постанови закона

цівільного о пожитковій власности, помимо своєi еру
діціі в животних справах свого краю не видів дальше
свого носа, і що поборювати живі стремлiня часу па
раґрафованими приписами річ зовсім не легка а навіть
смішна.

Дивною іронією судьби лучилось так, що проєкт

єго знівечив як раз той же самий сойм шляхотський,

котрий він для признаня мужикам пожитковоі власно
сти своєю розправою хотів успoкoіти.
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Бо ледви лиш сойм сей підчас сесіі 1845 року

встиг вибрати призволену урядом комісію, котра мала

застановити ся над признанєм власности пожитковоі і
заведенєм книг грунтових, коли на четвертім засіда
ню сойму депутат Маврикій Краінський, почесний член

Виділу Станового, поставив слідуюче внесенє о розши
ренє круга ділань вибраноі комісіі:

„Просити Найяснійшого Монарха, щоби на під
ставі Найвисшоі ухвали з двя 11. марта 1845, комісіі

становій вибраній в ціли приготовляючих нарад над

признанєм мужикам власностп пожитковоі грунтів і за
веденєм сільських книг грунтових, з причини обосто
ронноі недогідности-випливаючоі з теперішніх відносин

підданчих за-для сполучених з посіданєм грунту осо
бистих і інчих інвентарських повинностей і тягарів до
тикаючих домініі, зволив приказати, щоби застанови

ла ся над способами, як би ті повинности підданчі мо
гли бути перемінені на осипи в збіжю або чинші в го
тових грошех, або як би осягнути цілковите йiх ви
купно, а усунути перешкоди, котрі тим перемінам ста
вить дотеперішне законодавство, дальше, які би спос0

би могли послужити і які би треба видати постанови,
щоби осягнути відповідне заокругленє і упорядкованє
посілостей так двірських як і мужицьких, поділ грунтів
спільних і знесенє шкідливих служебностей".
Внесенє се приняв Сойм при незвичайно чи

сленній участи депутатів без дебати 116 голосами про
тив 101 (Сzymnosci Sejmu., Galicyi і Lodomeryi r,
1845, Lemberg 1846. str. 38—45).

Очевидна річ, що ухвалою сею наради комісіі над

признанєм пожитковоі власности стали зовсім безпре
дметовими, коли комісія застановляти ся мала тепер

вже також не лиш над переміною панщини на чинш в
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грошех або осипи в збіжю, але навіть над викупном

панщини, отже над цілковитим єi знесенєм І

Ухвалою сею пішов отже Сойм може ще дальше

навіть, як Василєвський в своім проєкті, бо то, що

проєкт Василєвського ставив лиш яко дальшу евенту
альну можливість, Сойм в своім офіціальнім характері

яко законний представитель шляхти апробував і поста
вив яко своє жаданє на порядок дневний в ціли пола
годженя в дорозі законній.

Що ж стало ся такого від остатшьоі каденціі сой
мовоі 1844 року, що змогло так нагло і так радікально
перемінити погляди шляхти, тоі самоі шляхти, котра

против проєкту Василєвського підняла була таку за
взяту і різку опозіцію, і по довгих дебатах, нарадах
і сварках ледви-не ледви дала ся притягнути до про
єкту признаня пожитковоі власности і заведеня книг
грунтових ? Що стало ся такого, що як-раз в тій хви
лі, коли учений єi член змалював був перед нею всі

принади і користи сего проєкту, вона ні з сего ні с
того зробила таке на перший погляд нічим не умоти
воване salto mortale аж до цілковитого знесеня пан
щини 2

Ухвала соймова не була однакож неумотивована,

хоть очевидно, судивши по всьому попередньому, не

походила з щирого серця. Викликала єi конечність і
страх перед небезпеченьством, котре йій грозило. „Хо
дили поголоски між обивателями“ — каже гр. Красіц
кий — „о якімсь несупокою між народом на заході
а навіть о турбованю перейiжджаючих перед самим Ве
ликоднем по декотрих селах і гостинцях через зібране
коло коршмів мужицтво. Між інчими розказував Домі
нік Домбський, що коли йіхав в велику Суботу з Кра
кова до себе до Дрогині бічною дорогою через села,
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де єго мужики добре знали, дізнав однакож від них
турбаціі і не міг дійти, чого вони від него хотіли. Такі
турбаціі пройіжджаючих мали місце в тім самім часі
від заходу аж по Тарнів. Поголоски ті показували,
щo кoіться щось недоброго, та перешуміли неспостере
жені, у одних за-для легкодушности, у других, здаєть
ся, в ціли відверненя уваги". Але помимо того каже
він дальше, що ухвала соймова свідчить „о сангвіні
чнім успособленю нашім, о якихсь грізних проявах,
котрих наслідкам хотіли в такий спосіб запобігти".
(Аллєґат нp. 1. до рук. 2945. стор. 15, 17).
І справді ! Саме серед нарад, дебат і діссерта

цій шляхти над тим, як би добуваючу ся до єі две
рей і прівілейiв справу панщини зацитькати і успо
кoіти палiятівами і при тім пе уступити своіх користей
ані на волосочок, — воскресла по кільколітній пе
рерві революційна пропаганда на ново і знов піднесла
грізний свій голос.

Лагодив ся другий акт драми, котра мала закін
чити ся крівавою катастрофою 1846 року. Скорість, з
якою пропаганда переводила свою організацію, рішу
чий, сміливий спосіб, в який вона виступала, не скри
ваючи майже своіх цілей і своєi агітаціі, сили, котрими
вона, як здавало ся, розпоряджала, а особливо факт,
що пропаганда ідей перемінила ся тепер у неі в пропа
ганду діла, давали тaкoж пoнoвлeній через ню агітаціі
за знесенєм панщини небувалу силу і незвичайно грі
зний характер. По всім єi поведеню пізнати було і
пропагандісти с тим не таіли ся, що на словах тенер
не скінчить ся. Кождий чув і видів, як наближала ся
буря, але ніхто не знав, що вона с собою принесе тим
більший був страх перед нею.




