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ПЕРЕДМОВА.
Ich habe iiber alles, was ich schreibe, reich- 

hch nachgedacht und hatte also Griinde nicht zu 
zweifeln. Daraus nun foigt zwar, dass ich nicht 
ohne Besonmnheit rede und nicht liige, aber es 
folgi nicht dass ich nicht. irre. Dass weiss ich nicht; 
ich weiss nur, dass ich nicht irten wclhe Wenn ich 
aber auch irne, st> vers'hldgt das mtinem Leser 
nichts. denn ich woiite nicht dass er auf mein Wart 
meine Behauotungen annehmen, sondern aass er 
mit nur iiber die Cugenstande aetselben nachden- 
ken sobie. (J. G. Fichte.)

Отсі слова німецького фільософа й теоретика ні
мецького націоналізму вперед 120 літ мав я на. увазі, 
коли приймав пропозицію варшавського Інституту До
слідів Національних (чи радше: народностевих) Справ 
читати в ньому про українсько-польські взаємини 
1918—1928. Притім був я певний, що й моя авдиторія не 
чого иншого вимагатиме від прелеґента, як тільки обду
маним предмету, доброї волі і щирости. І я не помилився. 
Хоч численна й добірна польська, публика не почула від 
мене нічого, щоб могло полоскати її національно-полі
тичні почування, хиба навпаки — дещо несподіваного 
й немилого, то таки вона відчула в моїх словах зазна
чені вгорі мотиви, зрозуміла, й оцінила; доказом сього 
були рясні оплески, що двічи виймалися по відчиті, 
й особисті розмови з ріжними людьми. Так само, що-най- 
менше, вирозумілий і культурний настрій сподівався я 
викликати й у прибутних на відчиті Українців, та та
кож, загалом беручи, не помилився. Не подумав я од
наче зразу про те, що будуть там і два мої давні „при
ятелі", які навіть ангельської мови ніколи від мене це 
приймуть — не то прихильно, а й байдуже... Акція, яку 
сі добродії розвели зараз потім у відданій їм частині 
львівської преси і яку я схарактеризував у відкритому 
листі до українського громадянства з 24. IV., спонукала 
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мене змінити початковий план публікації відпиту й ви
дати його, як документ, у докладно тій самій формі, як 
він був читаний у Варшаві, з одною тільки зміною: за
мість польського оригіналу, український переклад.

Думка писати по-польськи про українську справу 
була у мене здавна. Взагалі, се велике лихо, що Укра
їнці в Польщі досі не спромоглися на власний поважний 
орґан у польській мові., Осінні події у Львові дали но
вий болючий доказ, що нам не вільно замикатися з на
шими національними думками неначе в ґетто, тілько, що 
ми мусимо старатися йти з ними до польського грома
дянства та хоч у деяких колах його викликати більше 
зрозуміння для наших почувань і потреб. Отже й, коли 
один польський місячник, кілька місяців тому, забажав 
мати від мене розвідку про польсько-українські взає
мини, я взявся у вільних хвилях приготовлювати її, бо- 
рючися з труднощами, як втиснути широку тему у вузькі 
рамки. Тимчасом, в останніх днях березня, дістав я, не
сподівано запит від І. Д. Н. С., чи не хотів би я Читати 

в ньому про польсько-українське питання в Польщі. Я 
думав, що треба покористуватися й сею нагодою, і зго
дився. Згори умовлене було тілько одно: що не буду ви
ходити на поле актуальної високої міжнародної полі
тики...

Стаття для читання й відчит для слухання склада
ються неоднаково. Щоб не томити слухачів, треба було, 
щоб відчит був недовгий і не-скондензований у вислові. 
Пришилося полишити цілу низку дуже важних питань 
на боці, відкладаючи їх до евентуальної дискусії, инші 
тілько зазначити злегка як загально знані, натомість зо- 
середкувати увагу авдиторії на. деяких вибраних пробле
мах, головно психольоґічного характеру, які сим першим 
разом самі висувалися наперед. При всій тій може не 
цілком раціонально переведеній селекції матеріалу, текст 
відчиту вийшов за просторий, і вже в останній хвилині, 
підчас читання, мусів я пропускати цілі уступи або пе
реповідати їх кількома словами, де-не-де навіть зі шко
дою для архитектоніки й суцільного звязку. Ось-так дій
шло до дійсного тексту відчиту. А що він, заразже був 
стенографований урядником Інституту, то се позволяє 
мені дати ось-тут вірний переклад усього того, що я чи
тав 12-го квітня в палаті кн. Мазовецьких.

Вічеву оцінку висловлених там моїх думок поли-
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таю громадянству. Воно також оцінить, чи й оскілько 
вони чесно переповгджені одною частиною львівської 
преси (про се докладніше в розділі d ) та чи ви
явлений сими органами сектантсько-інквізиційний дух 
і брутально-напастливий тон у трактуванню незалежних 
від них поглядів і нелюбих їм людей приносять честь 
національній культурі й користь українській політиці. 
На сім місці обовязаний я. ще тілько подати ті загальні 
принципи, яких я тримався у доборі й формулованню 
своїх думок і які читачі б. л. взяти під увагу.

Насамперед розумів я, що мав говорити до Поляків 
на дуже делікатну тему, якої досі ніхто ще у подібно 
вільну й систематичну дискусію не вводив. Вже саме 
те, без огляду на вимоги культурної приличности і то
вариської льояльности, не позволило мені наслідувати 
наших вічевих, а хочби навіть деяких парляментарних 
промовців, лише веліло бути обережним, у висловах і ша
нувати національні почування слухачів-противників. 
При всім тім одначе я хотів поставити їм перед очи ці
лий ряд фальшивих поглядів, політичних помилок, важ
ких занедбань і небезпечних експериментів: Поляки' не 
знають нас (поза Л. Василевським нема у них поважного 
дослідника української справи), не розуміють чи не хо- 
тять розуміти супі українства, не трактують нас як рів- 
норядного політичного партнера, ігнорують нас і шука
ють проти нас, своїх співгорожан, чужої помочи, не ви
конують добровільно взятих на себе зобовязань, гальму
ють наш націойально-культурний розвиток і, сим. причи
няються до зросту большевицьких симпатій, нерозважно 
доставляють нашій молоді мотивів для псевдо-націо- 
нальних революційних виступів і т. ин. — взагалі, роб
лять шкоду не тілько нам, а й самим, собі; а вкінці, що 
якась поправа взаємин залежить у першій мірі від доброї 
волі їх самих, себто від польського уряду. Все те мусів 
знайти в моїм, відпиті кождий уважний, інтелігентний 
і добросовісний слухач; все те знайде тепер такий-же 
читач.

Всього того годі було сказати без рівнобіжного 
огляду української політики та. її хиб. Читачі мають на
году переконатися, що сій політиці присвятив я дуже 
мало місця і що критичні замітки про неї дуже здержені 
й льояльні ~ більше ніж се читається в нашій пресі, 
чується на ріжних сходинах і в ріжних гуртках, а. вже
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далеко більше, ніж по історичній правді і політичній 
справедливості належиться; до української авдиторії я 
не так говорив-би! При всім тім. не діткнув я ніодної пар
ті, ні-одної особи, а.оціняючи тактику нашої парлямен- 
тарної репрезентації не вийшов я поза дуже тісні межі 
свобідної політичної критики, до якої кождий громадя
нин мас повне право. Свою льояльність до професійної 

політики показав я і тим, що старанно виминав які-не- 
будь практичні проекти на будуче, обмежаючися, тілько 
до минулого й до поради урядова виконати передумовно 
те, до чого він на основі позитивних законів обовязаний.

Певно, як про Поляків, так і про Українців висло
вив я. неодно, що пересічний слухач або читач вперше 
почув або прочитає — і то без захоплення, радше з не- 
хітю. Та що робити, така вже моя вдача! Потішає мене 
те. що вже неодин соблазнений моїми думками Украї
нець признав їм рацію... А втім, до поважної річевоі дис
кусії і з серіозними компетентними противниками я зав- 
сіди готов; шкодую тілько, що вони по своїй звичці не 
дають мені нагоди до неї: достоту, як колись давно вже 
жалувався, Драгоманов: „Викладаючи певну систему по
літичних думок про галицькі й українські справи, ми по
лупили чимало лайок, навіть клевет, перекручувань на
ших слів, та ніодної систематичної критики наших думок 
і навіть ні-одної фактичної поправки нашої помилки... 
Мої противники розсердились на мене і почали мене ви
ключати з української сімї“.

Чи й сим разом так буде? Признаюся, що у своїм 
песимізмі я рахувався з сим. І якщо сьогодні виступаю 
з отсею брошурою перед громадянством, то не тому, щоб 
себе хотів боронити від напастей сумнозвісної преси й її 
героїв, і не том,у, щоб сподівався, переконати кого, а так 
собі — з почуття песячого обовязку супроти нараду 
й історії. За присуд сеї останньої я цілком спокійний.

У Львові, 5-го травня 1929.



ДЕСЯТЬ ЛІТ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ В ПОЛЬЩІ

ВП. Пані й Панове!
Уваги, якими отеє маю честь -поділитися з Вп. ПП. 

(дякуючи прихильности управи Інститута Д. Н. С.), 
виросли з рефлєксій, що розбудилися в мені минулої 
осени — при нагоді обходів памяти подій зперед 10 літ. 
Кажу виразно: обходів, тому що тогді -в межах 
Польщі святковано память двох категорій історичних 
.подій — не тілько неоднакових щодо форми, а й супе
речних щодо змісту. Державні установи і національно- 
польське громадянство з радісними серцями почитали 
свято воскресіння польської держави з небуття продовж 
4 поколінь; натомість велика більшість українського 
громадянства в Польщі обходила, у формі національ
ної жалоби, одночасну память збірних зусиль, щоб 
утворити й удержати власну національну державність 
на просторах, які сьогодні входять у склад польської 
републики. Отся розбіжність у психиці горожан тієї 
самої держави знайшла, окрім сього, ярку і драматичну 
з-верхню ілюстрацію у формі знаних і болючих подій 
у Львові 1 і 2 листопада.

Згадані осінні факти мусіли — наглядніше ніж усі 
часописні статті в обох мовах і ніж усі мови націоналі
стичних послів ріжної масти — усвідомити нам ту дій
сність, що по 10 роках державного співжиття націо
нальні антагонізми в Польщі не стратили нічого зі своєї 
життєздатности; що навпаки, зміняючи свої методи бо
ротьби, вони радше поширилися й поглибилися. Ствер
дження сього стану мусіло немило вразити тих людей 
по обох боках національного кордону, які не при-викли 
думати категоріями самої тільки нинішної хвилини 
й перейматися самими лише її пристрастям1»; воно- му
сіло поставити їм перед очи трівожне питання: Чи за- 
всігди'має бути так? Що з сього вийде на конець? І я 
також завдавав собі те питання та дійшов до погляду, 
що евентуальна стабілізація теперішних польсько- 



8

українських взаємин може мати тілько погубні на
слідки для обох сторін, подібно як се вже було, в ми
нулому; що отже є в обостороннім інтересі, щоб сі від
носини приняли и-ншу форму та щоб оперлися на ин- 
ших політичних і психольоґічних основах ніж сьогодні.

Я не професійний політик, отже й не думаю почи
нати жадної політичної акції задля порозуміння чи 
угоди. Що-більше, в даних обставинах абсолютно не 
вірю в успіх такої акції, хочби її підняли люде більше- 
ніж я покликані до сього. Відповідний психольоґічний 
момент ще не прийшов. Натомість, на мій погляд, люде- 
доброї волі мають обовязок старатися, щоб сей момент 
приближався, а не віддалявся, та щоби в умах обох 
громадянств притотовувався ґрунт на його прихід. До 
сеї мети можна, очевидячки, доходити ріжними шля
хами. Зокрема за мало, коли про українське питання. 
Поляки го-ворять самі між собою, а про проблему поль
ської державности на етнографічно українських, просто
рах — тілько Українці самі між собою; необхідна річ, 
думаю, щоби сі справи були обопільно розглядані.

Перебираючи в памяти розвиток і сучасний стан 
польсько-українських взаємин, мусимо зі здивуванням 
прийти до висновку, що продовж останнього 10-ліття 
обі сторони, правду сказати, ніколи вільно одна з одною 
не розмовляли та своїми думками й почуваннями обо
пільно не ділилися. Всі важніші заяви національно- 
політичного характеру, з одного і з другого боку, не- 
тілько виходили майже виключно від професійних по
літиків і публіцистів, вони ще-без виїмку мали характер 
політичних монольоґів: вони були обернені головно до 
власних національно-політичних середовищ, щоб їх 
удержати при означених поглядах і настроях, а не при
значалися до того, щоб шукати контакту з думкою 
противника, щоби зрозуміти його становище і щоб до
бути прихильний відгомін у його психиці. Звідси похо
дили отсі зачаровані кола ніби національних догм; тут 
головно родився отой дошкульний, часто просто про
вокаційний характер вияв, що бувало тілько загострю
вав істнуібчі суперечности та поглиблював духову 
прірву між обома громадянствами.

Так отже, замість досьогочасних монольоґів,. 
польських і українських, слїд-би перейти до діяльоґів — 
до взаїмних розмов про спільні проблеми — розмов,. 
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де форми і діялєктичні правила є з природи річи инші 
ніж у патетичних і вирахованих монольоґах політич
них — парламентарних і публіцистичних — по думці 
старинного mundus vult decipi.

Отеє генеза мойого сьогоднішного виступу. При
своївши собі право говорити про ту сферу публичних 
справ, яку професійні політики і журналісти уважають 
своєю виключною доменою, відважився я на небезпеку 
гніву з їхнього боку (у нас, Українців, вони нечувано 
ревниві за свій „монополь") та прийшов сюди, щоб по
ділитися з Вп. ПП. тими думками, які зродилися 
і скристалізувалися в моїй голові при нагоді осіяних 
подій. Очевидно, найкрасше було-б, якби такій дискусії, 
поза межами національних і політичних пристрастей, 
дала почин окрема книжка, написана Українцем по 
польськи, яка під оглядом форми і науково-методичної, 
докладности стояла-б на висоті вимогів. На-жаль, 
покищо се тілько pium desiderium, і тому, якщо справа 
не має бути відлежена на необмежений час, треба за- 
довільнитися коротким рефератом. Про виведення ці- 
лости проблеми не може бути, звичайно, мови; ще* 
менше про вичерпання. Буде се тілько нарис з усіми не
обхідними своїми хибами, що одначе хоче торкнути 
й освітити найголовніші моменти в розвитку україн
ського питання та спрямувати увагу Вп. ПП. на ті з них, 
що на мою думку і надальше будуть його формувати.

Труднощі сучасного стану української проблеми 
в Польщі є вислідом ділання вчасти одідичених чин
ників, які Польща перебрала в хвилині свойого відбу
дування, вчасти знов обставин, що слідували потім, 
продовж і останнього десятиліття.

Відносно історичних ремінісценцій, то передовсім 
треба зазначити, що сьогодніше поняття українського 
питання, як щодо його обєму так і змісту, було в перед-- 
розборовій Польщі цілком незнане. По самій назві 
йдучи, тогочасний Поляк шукав-би був в українській 
справі хиба державно-правних взаємин між своєю дер
жавою і знаними трьома окраїнними воєвідствами, що> 
мали також назву козацьких. Ріжниця між новочасним 
поняттям України і тогдішним не є теж тілько фор
мальна, як нераз впевняють самі Українці; себто не є 
в самій зміні назви, чи там у заступленню давніших 
релігійно-культурних прикмет новими язиково-етно-- 
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графічними признаками. Ні. Історична Польща не була 
-свідома ріжниці між Русю взагалі та її трьома націо
нальними відломами, дарма що процес диференціяції 
первісної одноцільної Руси вже тогді зайшов був да
леко; дарма що сей процес відбувався під сильним, 
може навіть і рішаючим впливом польської державно
сте, і дарма навіть що вже тогді відчувано його прак
тично. А втім, і в самій Руси та свідомість національної 

,;окремітпности її трьох головних племен була тілько 
в ембріональному стані, ледве прозябала, коли тимча- 
сом польська національна свідомість і загальне призна
вання її національно-політичної індивідульности не по
лишали нічого до бажання. Та не в сій ріжниці між 
тогочасною Польщею і тогочасною Русю діло. Для нас 
важне те, що се недостаточне відокремлювання понять 
Руси взагалі й Руси-України (для XVIII в. так природне) 
обтяжає пересічного Поляка ще й сьогодні, хоч від того 
часу до нині схід Европи основно змінив своє обличче 

■— не тілько національно-культурне, а й національно- 
політичне. Сучасний нам Поляк радо плекає передроз- 
борові уявління про якусь Русь без форми й індивіду
альносте — Русь дійсну прм. в добі Ягайлонів, та фік
тивну й анахроністичну в наших часах. У одних, сей 
консерватизм є вислідом несвідомої традиції й неуваги 
до величезних перемін, що сталися в порозборовій добі; 
у других — скажім докладніше: у польських націона
лістів — ся мішанина понять є вислідом окремого по
літичного1 вирахування й окремої націон. фільософії.

Тимчасом упевнювання, неначе-б історична назва 
Руси вповні й докладно віддавала національну окре- 
мішність Українців, не видержує критики. Перед 1772, 

. поняття Руси було в дійсносте далеко ширше, ніж 
новочасне поняття українських, чи як хто волить, мало
руських етнографічних просторів, тому що Русь сягала 1 
не лише від Полоцька до Карпат і Запорожа, а й ще 
.дальше на північ і схід. В передрозборових часах не 
знано також новочасних назв Білоруси і Росії, як націо
нальних понятть, та проте всі польські націоналісти 
вживають їх сьогодні, самим тілько Українцям запере
чують права модифікації їхнього первісного іменй. 
Отсю впертість й отсю нехіть одної частини польського 
.громадянства в справі введення нового й докладного 
символу, замість старого терміну з хитким, туманним 
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і, що так скажу, неособовиїм значінням, дуже богато 
Українців відчуває як акт неприязного відношення й не- 
визнавання національної індивідуальности, що очеви
дячки не очищує атмосфери між обома громадянствами.

Річ тут не в самій назві, щодо котрої й я сам маю 
деякі застереження, чи пак деякий жаль, що Українці 
збулися своєї історичної назви і не вміли забезпечити 
права вживання її включно для себе. Річ у тому, що не 
признається історичної розвоєвої тенденції в напрямі 
диференціяції первісної, неодноцільної і змістом ту
манної Руси на три окремі народности. Пора й поль
ським націоналістам зрозуміти отсей напрям і динаміку 
розвитку та ясно поставити собі питання: Чи отся ди- 
ференціяція історичної Руси як національної однести 
лежить в інтересі Польщі, чи може завданням її полі
тики є ратувйти поняття й почування тої первісної спіль
носте? Бо процес, Вп. ПП., ще не скінчений, і не виклю
чена річ, що з колишнього почування руської спільности 
щось таки полишиться, в роді солідарности бувших 
руських народів супроти инших племінних груп. Ко
ротко кажучи, польське громадянство досі не зорієнту
валося як слід у сім процесі, що докопується на грунті 
старинної історичної Руси, та не рішилося ще, чи має 
піддержувати сей процес, чи його спиняти. Наслідком 
сього в його політиці нестає органічного звязку між 
зображеннями передрозборової та реальними обстави
нами нинішної доби.

Инший образ історичних ремінісценцій, неменш 
інкогерентний, видимо в українській національній пси- 
хиці. Поперед усього вдаряє те, що в складових части
нах української національної свідомости є богато поль
ських впливів, продуктів істнування історичної Польщі 
— проява тим дивніша, що вкорінився погляд про анти
тезу українства і польськости. Як-же характеристичний, 
приміром, факт, що окрім найновішого гербу У. Н. Р., 
т. зв. тризуба, українська символіка і психика майже не 
мають инших традицій з державної доби своєї історії — 
з часів до ХІП в. Сама назва Україна то витвір поль
ської історії і в своїм новішім розумінні не сягає дальше 
як до поч. XVII в. Так само й козацька та гетьманська 
традиція не має старшого родоводу. Українці в Польщі, 
приміром, полишили облогом таке богате жерело істо
ричної традиції, яким є Галицько-володимирська Русь 
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до XIV ст., щоби свою історичну ідеольогію оперти 
головно на часах приналежносте до давної польської 
держави. Дальше характеристична річ, що в сій т. ск. 
скороченій історичній традиції такий факт як 1654 чи 
пак 1667 (коли частина українських просторів відпала, 
від Польщі до Москви) не грає особливої ролі в пози
тивнім розумінню. Радше навпаки: в тій традиції проти- 
московський фронт рішучо сильніший від антиполь- 
ського, до того, що ідеал історичної козацької України 
припадає в дійсности на добу, коли майже всі україн
ські землі входили в склад Річипосполитої. Найліпший 
доказ маємо в виборі українських історичних героїв. 
Маємо, що правда, на чолі тих героїв Хмельницького, 
людину, як на мйнуле України, будь-що-будь ґіґантичну, 
та побіч нього бачимо такі постаті як Сагайдачний, як 
Виговський, як Дорошенко, як Мазепа, як Орлик, 
а з історії культури як Могила — людей, що не персо
ніфікують антитези і суперечносте між змаганнями 
української людносте та історичною місією Річипоспо
литої. Одним словом, засіб історично - політичних 
уявлінь сучасного Українця в 9/10 узятий з історії 
Польщі, є продуктом її розвитку — проява, що її По
ляки дивним способом не доглянули.

Коли та спільна історична доля, що вязала Укра
їнців з Поляками, не спинила витворення поглядів про 
відвічну антитезу обох народностей, то післярозборові 
часи, коли старі звязки цілком розвязалися, ще менше 
надавалися до творення нових вузлів їхньої солідар
носте. Що правда, Поляки дуже сильно причинилися 
до приспішення і скристалізування почуття української 
національної окремішности від Росіян (без польської 
участи процес усамостійнення Українців був-би в кож- 
дім разі сильно опізнився), одначе при всім тім україн
ська проблема в польській політиці після розборів грала 
тілько підрядну ролю. Полишаючи цілком на боці 
■пруську займанщину, бачимо, що й конгресова Польща 
не знала українського питання, тому що справа холм- 
ських уніятів і відокремління Холмщини мала цілком 
инше значіння. Тілько на одному відтинку б. Річипоспо
литої, в австрійській Галичині, на підкладі давних релі
гійних і племінних ріжниць, виросла українська про
блема як одно з завдань польської національної по- 
літки в тім краю. Тут польсько-українські взаємини на
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брали деяких своєрідних прикмет, витворили певні по
літичні методи і національні фільософії.

Отсей процес почався доволі несподівано, в сере
дині XIX в., в епосі першої великої филі новочасного 
народностевого і ліберального руху в Европі, біля 1848, 
а скінчився, вже цілком нагло і механічно, світовою 
війною і переворотом 1918/19, коли оба племена вхо
пили за зброю, щоб вирівняти свої національно-полі
тичні суперечности. В сім конфлікті рішалася дилема: 
Чи простори б. Галичини, заселені переважно україн
ською людностю, мають увійти в склад новотвореної 
Польщі, чи ні. Майже 9-місячна оружна боротьба за
кінчилася перемогою першої, Польщею репрезентованої 
тези, наперед мілітарно-політичною перемогою,, а чо
тири роки пізніше і правно-'політичною. Колишня Га
лицька Русь повернула більше-менше до того стано
вища, в якому була до 1772 р. Та разом з сим, нововід- 
роджена Польща одержала в спадку по Австрії й укра
їнсько-польську національну боротьбу. Огнище її' не 
тілько не вигасло; воно й не позволяє зльокалізувати 
себе, лиш навпаки — виростаючи на боротьбу двох 
народів, захоплює й инші провінції републики, засе
лені українською людностю, а навіть виходить своїми 
впливами поза межі держави.

Бачимо отже, що жерело сучасного українського 
питання лежить у Галичині. (Уживаю слова „Галичина1* 
не в значінню б. австрійської країни, тілько в історич
нім розумінню, як колишня Галицька Русь; польська 
мова не має на-жаль однозначного слова з латинським 
Ґаліція). Там, у Галичині, виробилися ідеольоґічні під
стави української проблеми, її методи боротьби й о- 
крема націоналістична їісихольоґія — однаково, як по 
українськім так і по польськім боці. Перші прикмети — 
українські — засвоює собі загал української людности 
у Польщі і поза нею; другі — себто польські — стають 
принципом польської народностевої політики. •

Три відємні прикмети мала польсько-українська 
ривалізація в Галичині. Перша ся, що обі сторони по
стійно прибігали за допомогою до третього чинника — 
центрального австрійського уряду, зглядно династії. 
Се зробило свою школу, яка до нинішного дня не за
булася. Друга відємна прикмета — то недостача влас
них висших державних думок у тій боротьбі; по обох 
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боках переважав характер міжнаціонального змагання 
гза мову, за школу, за написи, за вплив на австрійські 
і державні органи й установи. Се родило егоїзм, коротко
зорість і недостачу ширшого політичного овиду, що 
сягає в будуще. Вкінці, може найважніша хиба — то 
несподівана й нагальна перерва початого, та ще далеко 
не завершеного і не скристалізованого процесу творення 
своєрідних форм національного співжиття між україн
ською і польською людностю тої країни. (Звертаю ува
гу, що коротко перед війною, в 1913 р., прийшло було 
до першого безпосередного порозуміння між україн
ською і польською політичними репрезентаціями — 
до умови в справі виборчої реформи до галицького 
сойму — до порозуміння довершеного без прямої ін
тервенції центрального уряду; одначе всупереч великим 
надіям, що їх обі сторони привязували до того поро
зуміння, воно не могло видати жадних плодів ізза істо
ричного катаклізму, що наступив коротко перед вибо
рами до нового сойму).

Маючи всі ті недостатки перед очима, переста
немо дивуватися, що українська справа в Польщі за 
останніх 10 літ не рушилася з місця. Отеє одержані 
у спадку методи польсько-українських взаємин, ужи
вані обома сторонами в Галичині і можливі в передво
єнних часах на австрійськім ґрунті, показалися в нових 
умовах непридатними, безкорисними, шкідливими.

Поперед усього треба підкреслити, що прилучення 
Галичини до Польщі основно змінило реально-полі
тичні підстави українсько-польських взаємин. До сього 
часу Українці і Поляки змагалися обопільно як фор
мально рівноправні народносте теоретично нейтраль
ної австрійської держави; також чисельно були вони 
більше-менше рівні, а тілько зі становища фактичної 
сили — господарської, культурної і політичної — га
лицькі Поляки перевисшали Українців. В 1919 на місце 
сеї якої-такої рівноваги прийшла велика диспропорція 
у політичному становищі і силах обох сторін —; на не- 
користь Українців: сі після анаціональної Австрії опи
нилися в національній Польщі, де український елемент 
збільшився тілько небогато, натомість давні галицькі 
Поляки скріпилися числом і силою всеї польської нації. 
Отсей зворот у відношенню не міг, очевидно, остати 
без впливу на національно-політичні психольоґії обох.
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сторін — впливу, що не зменшав обопільної відчуже
носте, тілько навпаки, збільшав її.

Обі сторони й тепер старанно уникали потреби 
й нагоди, щоб пертрактувати безпосередно одна з од
ною про справу тривкішого уложення обопільних вза
ємин, а оскілько власні сили були недостаточні, щоб 
накинули свою волю противникови, всю надію покла
дали на протекцію й підмогу чужих міжнародних чин
ників — не як розємців, лиш як суддів, що видають 
присуд. Такі апелі почалися були ще в часі війни. Ось 
так, коли центральні держави прокламували, в осени 
1916, відбудування Польщі, заповіджена була одно
часно зміна державно-правного становища Галичини 
без найменшої уваги на евентуальні думки і бажання 
Українців; неначе у відплату знов, коли 15 місяців 
потому ті самі держави робили мирові постанови у Бе
рестю, ніхто не оглядався на національні вразливосте 
польського народу. З упадком центральних держав, 
■такі заклики з поминанням противника адресували обі 
сторони до переможної антанти, при чому у сеї і тої 
була своя reservatio mentalis : якщо присуд буде недо- 
вподоби, то незадоволена сторона не признасть його...

Об такі настрої розбилися дворазові спроби посе
редництва париської мирової конференції в часі оруж- 
ної боротьби. З вини тих самих настроїв по обох боках 
безуспішні були початкові зусилля тієї-ж конференції, 
щоб упорядкувати державно-гіравне становище спірної 
землі. Дякуючи обопільній ізоляції й односторонним 
апелям до міжнародних чинників, рік 1919 не приніс 
формального рішення, і т. зв. Східна Галичина зависла 
у повітрі, як власність „головних союзних і заприязне- 
них держав*', на цілі три роки.

І знов можна було сподіватися, що протягом сьо
го 3-ліття пристрасти й недовіря ослабнуть до тої міри, 
що безпосередні пертрактації будуть можливі та що 
відпаде необхідність інтервенції посторонніх факто
рів. На-жаль, і тепер не прийшло до сього, не дивлячи- 
ся на грізне моменто в літі 1920, коли заступник Поль
щі готов був підписати всякий акт у справі східної гра
ниці (се показало ся у Спа, де дана була згода на т. зв. 
лінію Керзона) і коли Українці в Польщі станули були 
перед небезпекою, що заллє їх большевицька филя 
(вона тоді ще не виступала в ролі визвільниці народ-
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носгей!) та не дивлячися на те, що наддніпрянські У- 
.краінці тоді дали вже реальні докази свойого почуван
ня солідарносте в боротьбі з большевизмом. (В резуль
таті, вони одержали... рижський кордон).

Щотільки в 5-ім році по вибусі конфлікту за давну 
■Галицьку Русь, коли міжнародні відносини на сході 
Европи приняли характер деякої тривкосте, прийшло 
до формального поладнання справи рішенням міжна
родних чинників, що до них обі сторони відкликалися 
були і яких децизії обі сторони... знов не признали, чи 
там її умов не виконали.

Безпосереднє по ухвалі париської конференції 
амбасадорів в березні 1923, і без сумніву у причиновім 
звязку з нею, Совіти змінили свою дотогочасну україн
ську політику. Покидаючи ранішу тактику desinteres- 
sement, уряд СССР зголосив протест проти рішення 
конференції амбасадорів і почав на своїх українських 
землях знаний курс українізації.

Тимчасом, моральна і політична ізоляція між 
Українцями і Польщею тяглася дальше. В першім, кон
ституційнім соймі, що клав фундаменти під політичну 
■будівлю польської держави, не було жадного заступ
ника української людности, і не було найменших захо
дів в тому напрямі, щоб такі заступники брали участь 
у першій польській конституанті. Сей факт не міг 

■ осгати без сліду на взаєминах обох сторін. Між закона
ми, що вийшли з лона конституційного сойму, є що
правда й такі, які містять деякі політичні гарантії для 
української людности, одначе вони викликають вра- 
жіння, що диктували їх огляди характеру більше між
народного ніж внутрішно-політичного. В кождому разі 
остали вони мертвою буквою. Маю на думці .знаний за
кон з 26. IX. 1922 про основи загального воєвідського 
самоврядування, зокрема-ж у воєвідствах львівськім, 
тернопільськім і станиславівськім.

При виборах до першого нормального сойму 
українська політика зробила тяжку помилку. Загіпно
тизована ide-єю fixe непризнавання дійсного стану 
річей, і спотикаючися на передбаченім конституцією 
посольськім обіті, уладила вона виборчий бойкот на 
галицькім терені, взяла натомість участь у виборах на 
Волині. Вислід був такий, що між польською державні
стю і найбільшою і найважнішою масою української 
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людности політична ізоляційна плита удержалася й на 
дальше, на цілих 5 літ, натомість представництво ин
ших українських просторів, чи-то ізза свойого повното 
невироблення політичного, чи-то ізза посторонніх 
впливів, нічим не ослабило поганих наслідків сеї роз
біжносте, киба радше збільшило їх.

На час сього сойму з кадовбовою українською 
репрезентацією- припала згадана вже ухвала конферен
ції амбасадорів про перенесення на Польщу суверенних 
прав до б. Східної Галичини та про приняття до відома 
східної границі републики по рижському трактатови; 
окрім сього низка законів і розпорядків в справах 
шкільництва і язикових прав людности не-польського 
племени — приписів, що відносно Українців в Галичині 
не тільки сильно зменшили набуті передвоєнні права, 
одержані переважне) силою краєвих законів, ухвале
них — як колись говорено — „єдиним парламентом на 
землях Польщі", а й що стояли в очевидній суперечно
сте з новим законом про автономію південно-східних 
воєвідств. Коротко, той сойм не лише не виявив особли
вої охоти будувати відносини держави до української 
людности на основах ухвалених конституційним сей
мом, він взагалі не показав нахилу до якого-не-будь 
тривкішого уложення тих відносин. Отже й під сим 
оглядом той сойм погано записався в історії Польщі.

Не перечу, що якби той сойм й утворені ним уря
ди й инакше трактували українське питання, то се ще 
не було-б задоволило тих українських націоналістів, 
які заступають принцип неприз-нання фактів; що вони 
й тогді дали-би себе приманювати голосам сторонніх 
сирен, що вони старались-би накинути свою доктрину 
цілому українському громадянству. Одначе з другого 
боку мушу ствердити з натиском, що польська полі
тика 1922—1926 не дала українським поміркованим еле
ментам навіть найелабшої можливости протиставити 
націоналістичній демагогії яку-не-будь позитивну про
граму реальної політики. Можна навіть заризикувати 
політичний парадокс, що тоді польські націоналісти 
подали руку українським націоналістам, щоби спільни
ми силами не допустити до зближення обох грома
дянств, тільки навпаки — щоб за всяку ціну удержати 
моральну прірву між ними. Докази? Досить пригадати 
собі, з одного боку, долю кабінету Сікорського, що був 

2



18

підозрений у „пактах11 з Українцями, а з другого — 
одночасну невдачу головної галицько-української пар
тії Ундо (тоді ще під назвою „трудової11), що станула 
була явйо на краєво-автономістичнім становищі в ме
жах польської державности, однак не знайшла наймен
шого резонансу по польськім, боці і мусіла піддатися 
проводови своїх крайних елементів...

Маєвий переворот 1926 р. повитала поважніша ча
стина українського громадянства з симпатією і надіями. 
І дійсно, зразу загально відчуто певну зміну, головно 
в припиненню адміністраційних шикан й постійної не- 
певности від грозячих законів і розпорядків, зверне
них проти дрібних останків в національнім стані посі
дання Українців, що ще полишилися по австрійських 
часах. На-жаль, новий уряд не пішов дальше поза такі 
тимчасові реформи в адміністрації; що-більше, навіть 
деякі справи, що за попередного’ режиму вважалися 
актуальними, тепер перестали такими бути, нпр. справа 
українського університету. (Чи тоді була вона дійсно 
актуальна, чи тільки про людське око, се трудно сього
дні рішити, та в кожДім разі вона була більше ніж сьо
годні на деннім порядку). Правда, не маємо підстав 
обвинувачувати помаєві уряди в упередженню чи в не- 
доцінюванню національної, справи взагалі, а української 
зокрема; правда і се, що супроти несподівано затяжного 
стану поширення направи устрою держави поладнання 
української справи як цілости мусіло зійти на другий 
плян; одначе всі ті обставини не зміняють правдивого 
стану річи, який є дійсно жалю гідний, і навіть не по
ясняють як слід, чому не тільки цілости, а й загалом 
нічого на сім полі не упорядковується...

Конець минулого сойму і розписання тоїрічних ви
борів до нового викликали деякі надії серед тверезої 
частини українського громадянства. Наперед було ясно, 
що нового бойкоту виборів не буде, що нова українська 
репрезентація в соймі, численніша і ліпша, від поперед- 
ної, будучи заступнйцею і тої землі, яка була і є вісю 
польсько-українських взаємин, приверне деяку рівно
вагу сил та що збувшися в парламентарній практиці не- 
одного зі своєї протягом останнього 9-ліття набутої 
і виплеканої непереєднаности, помалу, законодатною 
■співпрацею й особистим контактом, промостить шлях 
в напрямі зближення між українським громадянством
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1' польською Державністю. Одначе сі надії показалися 

.даремними.
Виборча кампанія, в сучасних обставинах, як за

вади так і тепер деморалізує. Сим разом, можна було 
згори знати, які гасла підуть у рух при партійній кон
куренції і при ловах на мандати. Не рахуючися з полі
тичною льогікою, головним виборчим кличем зроблено 
принципіяльне відношення до польської державносте— 
очевидно негативне. Серед нової української репрезен
тації, не вважаючи на ряд поважних і розумних лю
дей, не знайшлося на-жаль ні-Одної так визначної по
літичної індивідуальносте, що зрозуміла-б вимоги мо
менту и уміла накинути розагітованому гормадянству 
а в першу чергу товаришам-послам, розумну, здержли- 
ву, еластичну, передбачуючу й обчислюючу тактику- — 
індивідуальносте, яка з одного боку не випускала-б із 
рук жадних тактичних атутів, з другого — не замикала 
собі жадної дороги і жадної ціди в позитивній полі
тиці. Українська репрезентіція в теперішнім соймі, як 
вийшла з виоорчої боротьби, з виборчої демагогії, так 
і сама не перестала бути середовищем таких демагогіч
них тенденцій. Політичної програми не виявила вона 
жадної, а під оглядом тактики дала образ суперечно
стей j крайностей, мішанину антидержавних демонстра
цій и дешевого опортунізму, задля виєднування най- 
елєментаршших уступок, чи там усування найпростіших 
національних кривд, В таких умовах авторитет нашого 
представництва невисокий, ні у своїх земляків, ні 
в польськім громадянстві. Досить, що перший рік укра
їнської політичної акції на парламентарнім терені не 
приніс ані одного, хочби тільки морального успіху.

Отсей поверховний нарис розвитку українського 
питання в польській політиці дозволяє нам виснувати 
деякі рефлексії загального характеру. Згадували ми 
про те, що національні психики, польська й українська 
не мають спільної міри. Не заходячи глибше в аналізу 
сього явища, що є наслідком ділання цілого уряду об
ставин, зупинемося на його політичних формах Пере
довсім,пункти виходу в політичному думанню І в по
літичній тактиці є в обох сторін цілком ріжні. У заступ- 
SnyKpa,1HCbKoro націоналізму пунктом виходу є рік 
1918/19 з його проклямаціями державної незалежносте 
и національного обєднання, і сим пунктом міриться по
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літична вартість усіх актів і всяких програм. Кождий 
відхил понизше сеї норми мається за відступство від- 
національного ідеалу; значить, ні-один инший полі- 
тично-правний акт, все одно, раніший чи пізніший, не/ 
надається, на їхню думку, до того, щоб бути підставою 
уладнання відносин до польського народу й польської 
держави. Є се, очевидно, неґація польської державно- 
сти на спірних просторах. Анальоґічну, хоч реально- 
політично менше недорідну помилку роблять польські 
націоналісти. Для них пунктом виходу і мірою політич
ної вартости у відношенню до Українців є сучасний 
фактичний стан, і кожде, навіть найменше відступство 
від нього увижається антинаціональним і протидер
жавним ділом. (Підкреслюю тут слово „фактичний- 
стан", бо між ним і поняттям іправного стану є значна 
ріжниця). І ясна річ, що як довго обі сторони будуть 
уператися при тих своїх принципових становищах, так 
довго не може бути й мови про якесь тривкіше полі
тичне порозуміння. Якщо до нього має прийти, в такім 
разі обі сторони мусять залишити свої досьогочасні 
становища, щоб зійтися на якімсь посереднім пункті — 
чи-то на сформулованім уже раніше, чи-то на такім, 
що мав-би бути ново-умовлений. Де і в якому напрямі 
треба шукати такого' пункту зближення та хто перший 
має зректися досьогочасного становища і займити ин- 
ше, близше до становища другої сторони — се питан
ня, що самі собою насуваються, одначе відповіли на них 
давати тут не беремося; деякі вказівки в сьому напрямі 
покажуться з дальших уваг.

Уступлення з висіле означених становищ є трудне 
з причини одної idee fixe обох націоналізмів. І сей 
і той віддається ілюзії, що мовляв поставлені перед 
ними проблеми — тут питання польської державносте 
на язиково-українських землях, там справа особливих 
прав компактної української меншості! в межах Поль
щі — що ті проблеми тільки перехідні, часові, сезонові, 
про тривкішу розвязку яких не оплатиться побиватися 
й робити уступки коштом своїх досьогочасних прин
ципових становищ. Обі сторони, не вважаючи на їхнє 
діаметральне противенство, черпають те своє переко
нання з того самого жерела, а іменно з доктрини про 
ідентичність держави й національносте — з засади, що 
сьогодні є мабуть чи не найбільшою небезпекою для; 
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загального мира. І на нашім ґрунті, якщо сучасні відно
сини мають змінитися на ліпші, то оба націоналізми 
мусять зревідувати свій погляд про провізоричність 
нинішної системи: український націоналізм про близьке 
вже пересунення державних границь, польський націо
налізм про таку або иншу автоматичну ! ліквідацію 
українського питання в Польщі без необхідносте хапа
тися якихсь особливих arrangements politiques.

Що польська сторона у відносинах до української 
стоїть на стоновищі тільки сучасного фактичного стану, 
се з погляду політичного розуму можна всяко оціняти; 
треба одначе признати, що се становище має деяке 
оправдання в реально-політичних обставинах. Не так 
легко натомість пояснити максималізм становища укра
їнських націоналістів, іменно їхнього • судорожного 
придержування ідеольоґії 1918/19 р. Та проте се явище 
іприродне.

Що роки 1918—1919 були й полишаться в історії 
українських земель моментом епоховим, який не богато 
рівних має в розмірно убогій минувшині народу та який 
буде безумовно кидати своє проміння в далеку буду- 
щину, — про се не може бути двох думок. Тому-то 
й неупереджений дослідник не може дивуватися, що 
події з 1918/19 р. ще по десяти літах мають означений 
фасцинуючий вплив на українське громадянство, зокре
ма на його молодь, і що вони помалу приймають ха
рактер національної легенди з усіми її консеквенціями. 
І якщо в сім впливі є щось незвичайного, що так скажу, 
ненормального, то хиба те, що досі не видко ще ознак 
звороту від сього політичного ідеалізму до реалізму, 
.від національної романтики до творчого позитивізму— 
особливо серед більше дозрілого покоління, і хиба те, 
що політична демагогія все ще може експльоатувати 
успішно память національного здвигу зперед 10 літ.

Шукаючи за причинами сього явища (а є їх, оче
видно, ціла низка), подибуємо одну, що лежить по 
.польськім боці — не лише по національно-польськім, 
а й по державно-польськім. Маю на увазі поширену 
в наших часах ґльорифікацію актів нельояльности і не- 

.легальносте в добі між упадком історичної й воскре
сінням сучасної польської держави, -— культ, що йде 
в парі з легковажінням, промовчуванням, а навіть без- 
■чещенням актів льояльности і легальносте супроти за- 
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оорців. Згідно з сим ідеольоґічним напрямом сучасних 
Поляків, довгі часи їхньої миірної т. зв. органічної пра
ці, опертої саме на льояльности супроти чужоплемінних 
держав, не тільки не знаходять уже признання, а на
впаки, мають бути ознаками сервілізму, погоні за ка- 
рієрою і т. ин.

Не хочу, очевидно, на сьому місці науково розби
рати історично-політичну проблему про те, яка кате
горія діяльности польських порозборових поколінь 
більше доставила будівельного матеріялу на нововідро- 
джену батьківщину бунтівничо-деструктивна чи орга
нічно-творча; розвязку сеї проблеми полишаю поль
ській історичній науці, одначе маю, думаю, право ска
зати: Будьте ласкаві, Вп. ПП., увійти в психику Україн
ця, головно молодого, що не потрібує дуже сильного 
товчка зверха, щоб пустити в рух ті свої почування, які 
він уважає патріотичними, та б. л. зясуватисобі, як легко 
сьому юнакови приноровити польську революційну епо
пею до свойого власного національного розгону — все 
одно, ще приспаного чи вже розбудженого! Менше тут 
важне позитивне наслідування польських революціоне
рів, себто в чинах, а більше те негативне, що виявляєть
ся згірдливим поглядом на принцип легальносте у від
ношенню до не-своєї національної держави. Доволі слі
дити мову українських революційних часописів, доволі 
дати позір на способи оборони українських обвинува
чених у численних політичних процесах, щоби зрозу
міти ті моральні спустошіння, що їх таке наслідування 
за собою веде.

Отже не сама вже історична правда, про котру не 
хочу тут висловляти свойого переконання, а сама: полі
тична обережність вимагає радше, щоби навіть оправ
даному пієтизмови для революційних зусиль визна
чити докладні межі назверх, а вже під жадною умовою 
щоб не відсуджувати від чести й віри тих польських: 
одиниць і поколінь, що на! иншому шляху, ніж револю
ційний, хотіли служити справі свойого народу і тво
рили позитивні цінносте в ріжних ділянках його життя. 
Поки в Польщі не дійде до критичної ревізії найнові
шої революційної, що так скажу, екзальтації (позатим, 
психольоґічно цілком зрозумілої), поти треба буде 
оправдано боятися, що думки й голоси тих Українців. 
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у Польщі, які евентуально схотять навчати своє грома
дянство про можливість позитивної і творчої націо
нальної праці на ґрунті легальносте й льо^льности су
проти держави — будуть кликати в пустині...

Польське громадянство, видко, не зясовує собі, 
в якій високій мірі українська національна психика фор
мувалася і формується під впливом польських думок 
і уявлінь. Сей вплив цілком природний. Українці то на
ціональна індивідуальність цілком недавно.!' дати, і їхній 
процес творення ще досі не закінчений, отже й ідейні 
течії у сусідних народів, старших і богатших під куль
турним або політичним оглядами, мусять сильно відчу
ватися. В першу чергу важні тут польські і російські 
впливи. Менше-більше до поч. XVIII в. панували майже 
виключно польські впливи. Від реформ Петра В. поча
лася конкуренція російських впливів, що особливо скрі
пилася по розборах Польщі й опанувала переважну ча
стину українських земель до тої міри, що повна їх аси
міляція стала, здавалося, грізною небезпекою. Одначе 
вже в XIX в., по 1830, зазначилася контрофензива впли
вів польських. (Висловом сього є м. и. Шевченко, Ко
стомаров і Куліш, українська школа в польській літе
ратурі, українофіли і хлопомани серед окраїнних По
ляків в 60—80-их роках; навіть на появу нинішного 
органу українських націоналістів, львівське „Діло“, 
польське громадянство дивилося в печатках дуже сим
патично). Зокрема той факт, що при І розборі Польщі 
Галичина дісталася Австрії і що російський асиміляцій
ний вплив був тут трудніший, обезпечаїв польській куль
турі дальший вплив на великий відломок української 
людности. Наслідком того, російська течія, часово до
волі сильна і в Галичині, заломилася тут уже в 60-их 
роках (інтересно, -що майже одночасно з витворенням 
галицької автономії), а свідомість національно-культур
ної окремішности на основі народної мови, однопільної 
від Сяну по Дій, почала запускати коріння й основно 
переформувати українську психику. Подибуване сьо
годні нераз у польській політиці і публіцистиці твер
дження про українство, як про витвір австрійської 
інтриги, є історичною нісенітницею: якщо українська 
національна думка необхідно вже мусить мати печать 
чужої інтриги, то хиба в першій мірі польської...
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Позволю собі навіть заризикувати дві думки, що 
на перший погляд є парадоксальні, та в дійсносте ма
ють, здається мені, повне оправдання. Перша: Якби не 
історичний випадок, що в часі розбору Польщі два її 
воєвідства, руське і белзьке, дісталися Австрії, а не Ро
сії, то хто знає, як сьогодні виглядала-б українська 
квестія, і хто знає, чи Польща не мала-б по своїм схід
нім боці величезної, компактної й одноцільної націо
нально-руської маси. Пересаджена на галицький ґрунт 
і тут виросла українська національна ідея була, здаєть
ся, чи не головним тараном, що розбив загально-руську 
єдність — національну і політичну... Другий параідокс: 
Якби галицьким Українцям дано було перед світовою 
війною розвинутися, під оглядом політичним, госпо
дарським і культурним, кілька ступнів висше, то в часі 
війни Росія мабуть не була-б витягала рук по Галичину, 
париська мирова! конференція не була-б трактувала її 
як російського дідицтва, а наддніпрянська Україна не 
зазнала-б большевицької революції, ні її Поляки не 
улягли-б мабуть матеріяльній катастрофі і не маіби-б 
тілько вломаних екзистенцій. Взагалі, основна зміна 
в поглядах міжнародного політичного світа на харак
тер земель між Карпаїтами, Бугом і Дніпром, яку ви
димо після віденського конгресу 1815, повинна-б заста
вити Поляків до задуми й устерегти їх від анальоґіч- 
них помилок на будуще.

Бо сьогодні ми є свідками поворотної филі зі схо
ду. З подиву достойною гнучкостю переймила совіт
ська політика методи своєї царської попередниці. Як 
колись, за миколаївських часів, переливалася через 
Збруч москвофільська пропаганда, так сьогодні, ще 
довший фронт східної границі є відкритий на методич
ну пропаганду нової віри, нового національного корану, 
що пливе, для відміни, з Харкова, і проповідує, що на
ціональне спасіння може прийти тілько від сходу, що 
історична місія Львова вже скінчена, що всі зусилля 
творити тут нові національні цінности не тілько не опла
тяться, а навпаки, що всяка творча органічна праця 
шкідлива для ідеї української національної єдности; що 
отже першим національним обовязком Українців у Поль
щі є не тратити дармо сил на творення зайвої націо
нальної культури на капіталістично-європейський зра- 
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•зок, лише зосередкувати всі зусилля, моральні і фізичні, 
на те що-б приспішити момент обєднання з головною, 
большевицькою матерю...

Вірте мені, Ви. ПП., що ся нова форма пропаганди, 
почата 5 літ тому, не є безуспішна. Тим менше, що її 
первісне вістря, соціяльно-революційне, до тої міри вже 
ступилося, чи там його свідомо закрито національною, 
а навіть націоналістичною драперією, що навіть ті кола 
українського громадянства, які з рації свойого суспіль
ного становища або свойого культурного світогляду не 
можуть бути прихильні комунізмови і большевизмови, 
піддаються тій течії, а для погодження внутрішних кон
фліктів хапаються найбільше чудацьких софізматів 
й ілюзій, тим паче, що ся нова орієнтація посередно 
піддержується ще з ИНШОГО боку.

Вже раз згадував я про парадоксальне подавання 
собі рук обома націоналізмами — польським і. україн
ським, тут маємо примір ще ширшої спілки: дЬ назва
них краевих чинників прибувають ще зверхні і згідно 
працюють над тим, щоб на племінно-українських про
сторах Польщі основно висушити всі жерела творчого 
національного життя. Мотиви сеї кооперації очевидно 
ріжні, та ефект буде один: незабаром усе українське , 
громадянство в Польщі стане думати самими тілько [ 
московсько-харківськими категоріями, а в слід за сим 
воно зможе виконувати тілько ті збірні функції, що їх 
поручить йому московсько-харківський мозґовий центр. ;

Та щоб дійти до сеї ціли, національне життя Укра
їнців в Польщі мусить, як висше зазначено, ставати без- 
плодним, нездібним творити своєрідні цінности висшого 
степеня, що для ідеольоґії зі сходу могли-б бути не
безпечною конкуренцією. При теперішнім фактичнім 
положінню Українців як національно-політичної інди- 
відуальности в Польщі — стан сей близький вже осяг
нення: українсько-національно-творче життя пливе тут 
сьогодні таким маленьким потічком, чи красше сказати 
слезить такою тонкою смугою, що скоро буде можна 
говорити про цілковите висхнення його. Та формально- 
правне становище української людности є до деякої міри 
корисніше ніж те реальне. Ріжниця в тому, що єсть у 
Польщі один важний закон про українські національні 
права, що введений у життя міг-би оживити національну 
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творчість,, вирвати Українців з закордонних гіпнотич
них сітей та взагалі мати1 позитивне значіння ще до того 
часу, 'поки обі сторони зможуть порозумітися в справі 
дальшого уложення взаїмних відносин.

Маю на думці цитований попереду закон з 26. ЇХ. 
1022. Чому сей важний, хоч тілько до одної частини 
етнографічно-українських просторів належний закон, 
якого коріння сягають у сферу міжнародного права, 
вже 7 літ спочиває в архиві, — се для мене політична 
загадка. Не відносно раніших націоналістичних урядів, 
бо психольоґія того напрямку загально знана, а віднос
но тих, яким такого самого способу думання закинути 
годі. Здається, оскілько можна догадуватися, з ріжних 
енунціяцій, грало тут ролю побоювання, щоб передба
чені у тому законі публичні іституції, віддані в руки 

■заступників української людности, не перемінилися 
в огнища протидержавної акції.

Таке міркування, якщо воно зправди рішило про 
досьогочасну долю згаданого закону, хромає під льо- 
ґічним оглядом, а ще гірше представляється з ооку по
літичного. Бо-ж управнення й установи, досі цілком не 
вводжені в життя, ніяким способом не могли ще доста
вити доказу, що вони будуть надуживані задля ворожої 
державі агітації. Такий доказ можливий лише продовж 
функціонування таких установ; щойно тогді може зро
дитися льоґічне питання: удержати їх чи закрити? 
А втім, на мій скромний погляд, політично ставити спра
ву муситься инакше: не в тім напрямі, чи в одній,або 
другій установі будуть доконані які акти державної не- 
льояльности чи ні, тілько в сім, чи функціонування да
них інституцій скріпить або ослабить суму й силу не
приязних державі течій в українському громадянстві,. 
Очевидно, догадки щодо того можуть бути сьогодні 
ріжні, і правдивий доказ був-би можливий тілько по 
виконанню, хоч-би тілько на пробу, згаданого закону, 
та я вже й тепер глибоко переконаний, що введення його 
в життя не тілько не поширило-б істнуючої суперечно
сте між українським громадянством і польською ДеР* 
жавностю, а противно — зменшило-б її. Аргументи.

Найперше сей, що ті кола українського громадян
ства, які заступають найбільше непримирний супроти 
польської держави напрям, так само як і їх протектори, 
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нічого так не бояться, як уведення в життя закону з 1922 
р. Хто тілько дещо докладніше орієнтується в сучасних 
українських настроях, той знає нпр., що сама назва 
прихильника ідеї автономії українських земель в Поль
щі є в очах сих елементів синонімом не лише угодово- 
сти, а й невірности національному ідеалови. Коли-б 
отже створення низки публичних інституцій з національ
но-українським характером було однозначне з будуван
ням таранів для розвалювання мурів польської держав
носте, то згадані кола і згадані протектори нічого не 
бажали-б собі горячіше як саме введення в життя від
носного автономічного закону; в дійсносте одначе спра
ва мається цілком инакше.

Буква в букву те саме треба сказати про спеціяльне 
питання в тому-ж законі — про справу укр. університету..

Другий аргумент міститься у відповіди на отеє пи
тання: Яке громадянство виявляє більше нахилу до pa- j 
дикалізму, політичного, соціяльного і національного — І 
чи таке що посідає щось у сих ділянках, чи таке, що 
не має нічого свойого? Чи небезпека втрати якогось 
добра не є найкрасшою гальмою на розгнуздані зма
гання? Здається, розбіжних відповідей не може бути.

Третій аргумент. Хибний є погляд, буцімто всі на
ціонально .свідомі Українці в Польщі приймають думки 
і змагання тих елементів, що накинули себе громадян
ству на заступників національної ідеї. Навпаки, кола 
вільні від націоналістичної психопатії є дуже поважні,, 
як щодо кількосте так щодо якосте. Одначе неоправ- 
даний є часто підношений проти них закид, що вони 
безсильні супроти противних течій. Нестійкість сього 
закиду в тому, що сі помірковані елементи можуть, 
успішно змагатися з радикалізмом своїх земляків тілько 
тогді, коли у грі будуть реальні цінности. Натомість, 
вони не мають особливого інтересу вести війну за самі 
абстракти, тим менше що, як учить досвід усіх часів 
і народів, в теоретичній діялєктиці перемагає той, хто 
радикальніше бере справу. Особливо в нинішних демо
кратичних часах тут лежить головне жерело демагогії. 
Досвід навчає також, що суспільно-політична помірко
ваність родиться не зі зверхних товчків, лише з вну- 
трішних потреб; се значить, що внутрі даного грома
дянства мусять бути покликані до життя інтереси одно
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рідні з тим, які репрезентує другий контрагент. У нашо
му разі значить, що модерація всесторонного радика
лізму, вибуялого в українськім громадянстві, можуть 
провести з успіхом самі лише свійські елементи, коли 
вони матимуть опору в ряді публичних установ, коли — 
кажучи просто — матимуть у руках реальну владу.

У спеціяльній університетській 'справі, і взагалі 
в питаннях духової культури, то окрім сього повинен 
рішати ще огляд на потребу спиняти затоплювання кра^ 
їни продуктами ментальности, ідеольоґії, пропаганди 
і деструктивної діяльносте сходу. Чи можливо з успі
хом поборювати сі течії без своєрідного огнища думки 
і наукової праці, без місцевої продукції в літературі 
і мистецтві? Яким способом, без витворення чи там від
мовлення і виховання європейського типу Українця 
можна уявити собі успішну барієру від уральських по
дувів, не згадуючи вже про створення якоїсь живої аван
гарди на те, щоб морально здобути або привернути схід 
для європейської цивілізації, заступницею якої є будь- 
що-будь і Польща? Здається мені, що доволі поставити 
сі питання, щоби відповідь була вже ясна.

Так ось наблизилися ми до розвязки раніше по
ставленого питання, в якім напрямі і в якій площині 
.можна-б сподіватися деякого, хоч очевидно не повного 
зближення між взаїмно суперечними становищами обох 
•сторін. Іменно: в напрямі і на площині узгіднення фак
тичного стану з законним. Сей висновок дає теж від
повідь на друге попереднє сформуловане питання: Хто 
має дати початок сьому зближенню? Нема жадних сум
нівів, що таке узгіднення лежить виключно в руках 
польського уряду.

Маю глибоке переконання, що безпосередним на
слідком такого кроку була-б значна поправа в теперіш- 
них польсько-українських взаєминах. Не доведе воно, 
очевидно, до ідилі; боротьба йтиме, звісно, і дальше,. 
одначе вона вийде з зачарованого кола неґації, перемі

ниться в летальне суперництво і ступнями творитиме 
(нові форми політичної симбіози, для якої провідним 
‘ідеалом для обох громадянств повинна бути міжнародна 
солідарність обох народів і їхня спільна історична місія.

Побажати-б, щоб друге десятиліття нової Польщі 
приблизило нас до здійснення сього ідеалу.
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ПРИПИСКИ.
Як У передмові зазначено, сей відчит, розроблений, допов

нений й удокуїментований, призначався до видання, в польській, 
мові ДЛ'Я польського, очевидно, громадянства. Тогді був-би від
повідний час на критичну оцінку його думок і з українського' 
боку. Одначе саботажна акція одного маленького гуртка велить 
мені занехати покищо задуману публікацію й видати відчит по- 
українськи в документальній формі. Все-таки, щоб наш читач 
докладніше орієнтувався у висловлених тут думках.і щоб не було- 
зайвих непорозумінь, уважаю доцільним дати ще кілька додатко
вих пояснень, ідучи по порядку.

1. Говорячи про- листопадові події м. р.., я щиро зазначив,, 
що не бажаю собі періодичних погромів нашого національного 
добра і наших людей; одначе добре знаю, що у нас є спекулянти, 
на Марксове je arger desto besser. тогді красше каламутити на
ціональну діжку.

2. При згадці про політичні і публіцистичні монольоґи мала 
бути докладніше схарактеризувана роля польської преси всяких 
відтіней у трактуванню української справи.

З Де мова про становище польських націоналістів у справі, 
назви JPycb“ і „Україна", окрему характеристику присвятив я був 
теорії „українського піску“ Ст. Ґрабського й замислови дальшої, 
диференціації Українців на Гуцулів, Бойків, Поліщуків і т. ин.

4. Коротенька характеристика української історичної тра
диції може декого вражати своєю яркостю, одначе вона в своїй 
основі правдива; се одначе не значить, щоб ся традиція не могла 
сягнути дальше в зад у княжі часи, тілько що вона досі того не- 
вробила. Я сам здавна накликую до її поширення. — Так само не 
цілком парадоксом є підкреслення великої ролі, що її (переважно 
несвідомо) грали Поляки у процесі івідокремління Українців від 
Руси; ся проблема науково ще не розроблена як слід і тому шир
ший загал не уявляє собі розмірів того впливу, якого не змаже 
жадне голословне заперечення. „В Галичині стало обовязковим. 
не знати історії України"!

5. Підбираючи матеріал до читання, я свідомо пропустив 
короткий огляд головних моментів у польсько-українських вза
єминах в Галичині перед війною, приймаючи його як знаний слу
хачам; з тих самих технічних причин полишив я на боці, відкла
даючи до публікації, розвиток галицької справи на міжнароднім 
терені 1918—1923; поминув я тимчасо.м і справу компетенції Союз® 
Народів у польсько-українських взаєминах.

6. Що світова війна захопила. Українців передчасно у стані 
національного невироблення,й політичної незрілости, про се не 
може бути двох думок; наслідком сього Галичане не могли вико
нати своєї історичної місії ('українського Піємонту) та разом, 
з иншими земляками опинилися у становищах подиктованих їх
німи переможцями.

7. При згадці про польське законодавство відносно україн
ських національних справ пропусти® я подрібне вимислювання: 
всіх законів, відкладаючи се до друкованої розвідки.

8. Пояснюючи невдачу української автономічної енунціяції 
з 1923, не хочу розгрішати тогдішних львівських політиків за 
їх помилки: тактичну незручність і передчасність відносної заяви 
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(я особисто перестерігав перед сею небезпечною помилкою!) і за 
соромну капітуляцію її авторів і прихильників; ще менше можна 
оправдати пізніші проводи за страх перед словом „автономія" 
і за злочинне просто прогайнування тих поважних національно- 
політичних користей, які дає нам закон з 26. ЇХ. 1922.

9. При характеристиці помаєвого режиму мали бути подані 
й піддані критиці важніші урядові енунціяції в українській справі.

10. Про виборчу кампанію 1927/8: у всіх політично зрілих 
народів виборчі, гасла і програми беруться з обсягу компетенції 
того тіла, до якого вибирається послів; у нас натомість демора
лізовано маси кличами про те, що вже на-жать вирішене, що на
лежить уже у сферу міжнародної системи і .що змінити може 
тілько нова європейська чи світова війна, а про проблеми вну- 
трішного національного законодавства і національної самоуправи 
цілком не згадувано.

11. Про точку виходу українського націоналізму: коли-б 
у практичній політиці одиноким критерієм вартосте мали бути 
виїмкові моменти успіху, в такім разі народи ніколи не знали-б, 
що таке перемирє або мир; була-б безнастанна вселюдна війна; 
а самі Поляки від 1772, як не від 1667, ні хвилини не зазнагіи-б 
були миру і мирного розвитку.

12. Питання, кому належиться головна заслуга у відро
дженню Польщі, обговорюється польською публіцистикою й істо
ріографією дуже основно; м. ин. відомий історик і політик Бобр- 
жинський присвятив йому останню главу найновішого видання 
своєї славної історії і доказує, що без довголітної органічної 
праці і використання.всіх політичних можливостей Польща була-б 
або не відродилася або не ...встоялася. Противний напрям;, що 
приписує собі всю заслугу відбудови державносте, репрезенто
ваний головно- помаевим режимом.

13. Віденський конгрес 1815 дивився на Галичину, Волинь, 
Поділля, Київщину, Білорусь, як на польські землі.

14. Про небезпеку ’Знидіння національно-творчого життя 
у нас писав я пять літ тому з приводу університетської справи; 
тогді пристрастно заперечувано сю небезпеку, та сьогодні хто 
тямущий поважиться впевняти, що мої побоювання не справ
дилися ?

15. Опозиція, чи краще назвати ненависть українських на
ціоналістів до ідеї національно-територіяльної 'автономії взагалі, 
а до використання закону з 1922 зокрема, творить найсумнішу 
сторінку нашої політики останнього 10-ліття, найбільше по 1923; 
вона страшно компромітує не сам тілько політичний провід, а їй на
ціональну нормальність усього громадянства, та робить із нас 
чудацький виїмок в історії всіх часів і всіх країв. Політичне за
ступництво 5-міліонового народу з ніби-державними аспіраціями 
не хоче, щоби законодавство й адміністрація таких важних справ 
як віроісповідні, шкільні, оовітно-наукові, краєвої культури, са
нітарні, добродійні, комунікаційні і т. пі належали до своїх на
ціональних установ, тілько ,волить, щоб сі справи залежні були 
від чужого центру, де се заступництво не має і не може мати 
жадного впливу! Ті самі політики голосують проти небезпеки 
.валоження українського університету у Львові і з полеюшею від
дихають, коли відповідну буджетову позицію скреслено! Одиноко
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раціональне пояснення сього божевілля (though fhis be madness, 
yet there ’s method in it!) — то бажання дійсних Drahtzieher-ів 
нашої політики.

16. З питань, іщо при читанню цілком були полишені на 
боці, згадаю іще: виїмковість українсько-польських взаємин і брак 
анальогій у міжнародному світі; політично-психольоґічна необ
хідність оружної боротьби 1918/9; питання територіяльного на
сичення Польщі; безосно'вне лякання польського громадянства 
прикладом Австрії; idee fixe деяких Поляків, що українське пи
тання чисто соціальне і що воно може бути розвиване соціаль
ними реформами і господарськими заходами; манія святкування 
.памяти перемоги над Українцями, і т. ин.

PRO DOMO.
„Коли я з чим полемізую, так се з ліни

вим на думку а буйним на слова шарлятан- 
CTBOM та -З КіруТІЙСТВО'М, котрі хотять узяти 
монополію українолюбства. Се такі прояви, котрі 
з правди мусять бути викорінені ножем поле
міки з нашого полія".

З усього висше сказаного шан. читачі пізнали 
ґенезу і ціль мойого відчиту, обсяг і характер вислов- 
.лених у ньому думок. Як у всіх своїх писаннях, наукових 
і публіцистичних, не шукав я і тут популярності! у ні
кого і нікому не накидав своїх поглядів одначе почував 
себе в праві вимагати, щоб мої земляки вже раз навчи
лися „без слини і піни на роті слухати думки, може 
хибні, та котрі йдуть од серця і котрих виріб щось 
коштує авторові", або хоч почекати з своєю слиною 
•і піною до хвилі, коли в діруку сі думки будуть приступні 
всьому загалови. Та ні. Не вважаючи на те, що я сам 
подав у „Новій Зорі" автентичний зміст відчиту і запо
вів повне польське видання, деякі наші політики й ча
стина нашої преси, що здавна мають мене у своїх печін
ках, поспішили використати непоінформованість широ
кого громадянства та „вбити" мене в його очах, ще 
поки воно буде обєктивно поінформоване про правди
вий стан справи.

На відчиті був м. ин., голова Українського Йлюбу 
посол Д. Левицький та секретар того Клюбу і кореспон
дент „Діла" І. Кедрин. Мав бути також посол і редактор 
„Нового Часу" Д. Паліїв (кажу „мав бути", бо ні я його 
не бачив, ні ніхто инший, кого я питав про се, не вмів
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підтвердити його власної заяви, не вільної від деяких 
сумнівів, про що низше). Що сим двом чи трьом добро
діям не могла подобатися сама моя поява у Варшаві 
(оез їхнього благословення!) — на се я був згори при
готований (відповідний натяк у тексті); що мої кри
тичні слова про нашу парляментарну політику, з окрема 
згадка про те, якого проводу ся політика на-жаль не
має, будуть суперечні з їхніми власними переконаннями 
про себе — сьому також, знаючи людські слабости, годі 
дивуватися; того одначе, що вони свою особисту амбі
цію зідентифікують із честю соборного українського 
народу й кожде ніби-діткнення першої матимуть за 
сгігпеп laesae majestatis сього останнього — такої манії' 
великости і такої хули супроти нації я направду не 
сподівався. При такім настрою і на такім становищі _
чи не кождий спосіб буде добрий і не кожде оружє 
буде дозволене в поборюванню неподатного против
ника, якого ті самі панове не вспіли вбити всіми можли
вими калюмніями, коли він, пять літ тому, допустився 
національного „злочину11 — обстоював думку про не
обхідність українського університету?

Досить, що п. секретар дістав наказ „знищити11 
мене за мій відчит. В 88 ч. „Діла11 (20. IV.) появився 
допис І. Кедрина з Варшави п. т. „Нещасливий виступ11 
(оповідають, що п. голова подиктував був наголовок 
як пинське болото соковитий). Затаївши від читачів 
зміст відчиту, автор присвятив увесь обємистий допис 
власним „вражінням11, які переживав він і буцімто 
всі присутні на відчиті та які старався впоїти й у весь 
український загал, що того відпиту не чув і не читдв. 
По його свідоцтву „з несмаком і почуттям огиди вихо
дили, слухачі з відпиту11, який був „у ганебному зало- 
женні і виголошений у ганебному тоні11; який був пов
ний „іронічних уваг під адресою бувших і теперішніх 
українських послів11, що ^характеристика1 нинішньої 
У. П. Р. була „звичайною лайкою11; який „спирався на 
галицькому угодовецькому сепаратизмі, якого істну- 
вання і розвиток лежить в інтересах польської держав
ної політики11; що не виявив „ніякої віри в український 
нарід, ніякої пошани для українства як якоїсь самостій
ної національної цінности11; по якому „істнування укра
їнства взагалі залежить виключно від Поляків11, а „на 
схід від Галичини була, є і буде Росія11; якого автор був-
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,,від стіп до голови вимазаний оливою, щоб в кожній 
хвилині можна вскочити у... відповідне місце"; по якому 
„кожде відважніше слово, кожда поважніша критика" 
це антидержавна демонстрація"; якого автор „ніодним 
словом не заявив свою приналежність до українського 
громадянства; цілий час вживав принятої в польських 
■ендецьких часописах та урядових заявах термінбльоґії: 
воював з українським націоналізмом' як винуватцем 
усього лиха..., боронячи терміну ,Україна' — україн
ський' з погляду польських інтересів" (сі слова під
креслені!) і т. ий. Отсі свої „вражіння" скріпив вкінці 
І. Кедрин твердженням, що навіть „польські політики 
без огляду на їх партійну приналежність" соблазнили- 
ся моїми думками, а правий посол С. Стронський скла
дав з сього приводу кондолєнцію „одному з присутніх 
українських послів", що „один з керманичів Інституту 
вважав за відповідне „перепросити українських послів", 
.що голова зборів ,,п. Туґут, зміркувавши зразу, якою 
може бути дискусія після такого відчиту, рішив взагалі 
дискусії не відкривати", бо мій виступ можна-б тілько 
„розглядати з погляду нешкідливої веселої скандалі- 
стики", а в ньому є лише „один незвичайно сумний мо
мент: п. Ст. ТомашівсЬкий є нині вихователем молоді"... 
а І. Кедрина „жах огортає, коли подумає, який погляд 
про Україну і український нарід винесуть з мурів Ягай- 
лонського університету слухачі викладів професора 
історії України...".

Отеє есенція допису І. Кедрина — мойого ученика 
з бережанської гімназії. Все те, що тут має ніби пере
давати думки мого відчиту, спокійно полишаю до оцін
ки шан. читачам: автентичний текст відчиту мають вони 
перед очима, отже й доглупаються, яке їв ньому зало- 
ження і який тон, чи є там іронічні уваги про укр. полі
тиків і лайка на У. П. Р., де там галицький угодовецький 
сепаратизм в інтересі польської політики, до якого 
українства нема в мене віри, від кого чути оливу, чи я 
признавався до українства чи ні, яка ендецька термі- 
нольоґія там ужита, як я боронив терміну „Україна" 
і т. п. — мені самому вдаватися в дискусію на сі теми 
з І. Кедрином понивше чести. Одно тілько хочу тут 
зазначити — відносно „відважних слів" українських 
політиків у польськім соймі: Чи хто чув з їх уст не то 
„поважнішу", а яку-не-будь критику при дебатах над 

З



34

бюджетові міністерства... військових справ? Натомість- 
із мого відчиту кождому ясно, що моя критика, з окре
ма мої слова про новий культ польської революційної" 
легенди, репрезентований необмежену вдасть імущими, 
хиба не могли й не можуть знайти прихильного відгуку 
у тих сферах... Що-ж тикається вражіння на Поляків, 
і їхніх слів, шан. читачі б. л. прочитати додані тут ав
тентичні листи, а зрозуміють жерело „несмаку й огиди"" 
мойого видимого й невидимого критика...

Допис І. Кедрина, доставлений ^редакції „Діла" 
як щось в роді урядового комунікату У. Клюбу, мав за 
велику Ахилеву пяту (очевидну анімозність і недостачу 
всяких доказів), щоб викликати намірене вражіння се
ред громадянства, яке саме день раніше читало в тім-же 
органі гіркі плачі на „затроєне бацилями наклепництва, 
зависти й підзорлиївости громадянське життя". Грома
дянство знає що-правда мою слабість говорити непопу
лярні річи, одначе добре знає й те, що не плету ідіотиз- 
мів... До того, день перед напастю І. Кедрина появився 
в „Новій Зорі" (ч. ЗО) автентичний зміст мойого відчиту 
і змісця лементував інтригу. В такім скрутнім для го
ловного аранжера моменті, в підмогу свому голові (що 
благорозумно полишається в тіни) виступив вірний се
кундант його з протиуніверситетської кампанії 1924 
р„ посол Д. Паліїв, що тиждень раніше у своїм органі 
боронив себе самого від закиду... провокаторства.

В 45 ч. „Нового Часу"’ (24. IV.), під достойним 
українського посла до польського сойму наголовком: 
„До чого може довести людину корито?" він узяв з гру
бої пушки: з театральним жестом роздер на собі ризу, 
що я мовляв ще смію причислятися до української на
ції та значучо поручив мене як „національного ренега
та" академічній молоді, щоб мене відогнала від пов
ного „корита", себто „професорської катедри" на кра
ківськім університеті, де я мовляв „дискредитую свою 
націю" й виробляю „проекти на знищення свого народа". 
Потребу якихсь аргументів відчув сей добродій більше 
ніж І. Кедрин, і крім покликання на свідків ніби- 
соблазнених моїм відчитом „чесніших" Поляків, наво
дить такі докази моїх „упідлюючих виводів": я буцім
то назвав події з останнього 1-го листопада „дуже тра
гічними"; я буцімто говорив, що „все джерело зла ле
жить в Галичині", що „нещастям була перерва у війні
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українсько-польського порозуміння"; я буцімто допу
стився злочину, називаючи берестейський мир „спеку
ляцією"; я „страхаюся впливу сходу"; я назвав „україн
ське життя малим струмочком, що може висохнути"• 
я буцімто заперечую істнування українського народа 
за Збручем; я є за виконанням Польщею закону з 26. IX. 
1922; я буцімто сказав, що „українські націоналісти пе- 
ресякли західньою доктриною про спільноту народу 
і держави"; я буцімто лише „при кінці дав деякі науки 
Полякам" і т. ин.

Приймім, що всі ті закиди оправдані і що вони 
вичерпують увесь зміст мойого відчиту; чи українсько
му послови доволі таких „злочинів", щоб почути себе 
в праві екскомунікувати когось з рядів нації й накли
кувати молодь до виконування террору над ним? Та 
шан. читачі мають змогу самі осудити, оскілько вир
вані з контексту цитати п. Палієва правдиві, оскілько 
вони віддають думки відчиту, та кого вони в дійсносте 
компромітують — мене чи його самого. Я, на сьому 
місці, зупинюся тілько на двох ніби-моїх думках, інси- 
нуованих мені п. Палієвим, та наглядно покажу стій
кість і... моральну вартість його закидів. Наперед, я мав 
назвати Галичину „усім джерелом зла" (польсько- 
української боротьби); тимчасом, відповідне місце 
в моїм відчиті звучить: „Бачимо отже, що жерело су
часного українського питання лежить у Галичині"... 
Другий закид, що на погляд мойого критика найтяжше 
мене обтяжає (він цитований двічи в оригіналі!) такий: 
Я, „професор від української історії", мав відвагу 
„окреслювати Берестейський мир як spykulacje (так!) 
pokojowe w Brześciu bez względu na wrażliwości polskie" 
В чому саме тут національне ренегатство, добре не вто
ропаю. Як видко з тексту, проти знехтування польських 
вразливостей у 1918 р. поставлено було рівнож істо
рично вірне знехтування українських вразливостей 
у 1916 р.; значить, мій злочин у слові „spykulacje” чи 
„spekulacje pokojowe*'. Поминаючи те, що сим словом 
я міг образити, тілько б. Австро-Угорщину й Німеччи
ну, важніше се, що я такого слова ніде не вжив і що 
воно, як то кажуть, цілком не пасує до ходу думки 
у відповідному місці відчиту; там, де в отсім україн
ськім виданню мова про „мирові постанови в Берестю", 
стоїть у польськім оригіналі: „stypulacje pokojowe 
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w Brześciu", що хиба вжите дуже на місці. Так теж 
чула і зрозуміла се місце вся авдиторія.

Що з сього виходить? Дві можливости: 1) або пан 
посол Паліїв, знаний як кандидат на українського Му- 
солінія, не розуміє елементарного для політика слова 
„стипуляція" і мішає його з красше йому знаною по
літичною спекуляцією; 2) або пан посол Паліїв 12. IV. 
у Варшаві не був, зглядно мойого відчиту не чув, а ко- 
ристуючися чужими записками (Кедрина?) зробив 
легко зрозумілу помилку при відчитуванню непривич- 
ного почерку — побачив „spykulacje" замість „stypulacje". 
Котра з сих альтернатив правдива, нехай осудять ті, 
що краще від мене знають п. Паліева.

На обі напасти, в „Ділі" і „Новім Часі", я відповів 
відкритим листом до громадянства з 24.і IV., запові
даючи Скоре українське видання відчиту. Лист не остав, 
здається, без деякого вражіння, коли п. Паліїв у 49 ч. 
свого органу (3. V.) відповів чимсь у роді... власної 
оборони. Формально, він ніби піддержує свої закиди 
проти мене („не сфальшував я каже — ані змісту, 
ані не перекрутив ні одної думки"), одначе поенту 
кладе вже тілько на однім закиді — на тім про „спеку
ляцію"... Загалом, у його репліці відчувається невигід
на позиція: з одного боку супроти факту ранішої по
яви (ще перед атаком І. Кедрина) автентичного змісту 
відчиту, з другого — супроти заповідженого мною ви
дання повного тексту. Що-ж отже він робить? Відносно 
першого факту — змісту у „Новій Зорі" — він має чоло 
заявити, що той „зміст з виголошеним (у Варшаві) ре
фератом в 3/4 не має абсолютно нічого спільного"; що
до другого факту — повного видання — він позволяє 
собі згори зазначити, що текст оригінального ману
скрипту нічого не зможе рішати, бо, мовляв, я „не- 
тільки відчитував написане, але доволі часто імпро
візував"...

Щодо твердження про зміст у „Новій Зорі", то 
заявляю прилюдно: я від сеї хвилі тілько в такому разі 
вважатиму пана посла Палієва джентельменом (хоч 
моїм ворогом), коли він ясно покаже, котрі то саме 3'4 
думок (очевидно, не слів) згаданого змісту не мають 
нічого спільного з рефератом, себто, що саме було зга- 
дане у змісті, а не висловлене у відчиті? Маю надію, що 
п. Паліїв не вчинить з сього секрету. Щодо другого ма-



37 
невру — підривання згори віродостойности заповідже- 
ної публікації тим, що я мовляв не все читав, а й гово
рив з памяти — то се крутійство що-правда дуже добре 
свідчить про притомність ума і життєву хитрість мого 
противника, одначе має три слабі боки: а) що „імпрові
зованих" місць було в мене дуже мало і що вони не- 
есенціональні; б) що бюро Інституту зарядило стено
графічний протокол моїх слів і що оригінальна стено- 
ірама переховується у Варшаві (се задля правильного 
відчитання її просило мене бюро лишити йому ману
скрипт, звороту якого зажадав я по напастях й одер
жав разом зі стенограмою); в) що й без стенограми_
відчиту слухало, окрім пп. Левицького і Кедрина, евен
туально й п. Палієва, ще добра сотня інтелігентних 
і тямущих людей, Поляків й Українців, що певно змо
жуть засвідчити, чи якусь важну єресь я сказав чи не 
сказав. І взагалі, тепер, по виході у світ сеї брошури, 
я не маю вже обовязку доказувати, що я сього або того 
не говорив, хиба тілько пояснити, як я се або те розу
мів; натомість мої противники мусять довести, що я 
дійсно... зробив їм приємну прислугу і сказав те, що їм 
бажалось-би було почути від мене. Та вернім до прав
домовносте п. Палієва.

Свій другий виступ починає він полемікою з ві
сткою якоїсь „Східної Агенції", що по появі першого 
його атаку на моє' „корито" згадала була про „повну 
інвектив і нечувано Остру в тоні статтю Палієва", яка 
„викликала сильне обурення в поважних кругах укр. 
громадянства". Вістку сю уважає він містифікацією" (не 
щодо „інвектив", а щодо „обурення") на сій підставі, 
що, мовляв, тої його статті ніхто з поважних Українців 
не читав і читати не міг, бо відносне число „Н. Ч.“ було 
(за. якусь-тйм иншу статтю) сконфісковане, отже, мов
ляв, і ніхто не міг обурюватися... Все те вимядає дуже 
льоґічно і може давати привід до дуже прЖорих дога
док про ґенезу аґенційної вістки... На-жаль, все те по
будоване ііа ординарній брехні.

В дійсносте справа малася так. Ч. 45 „Нового Ча
су" було за щось-там сконфісковане і можливо, що на 
провінцію не могло бути вислане, одначе у Львові •— 
часописні бюра і кіоски мабуть ніколи не мали на своїх 
столах тілько примірників „Н. Ч.“ як саме в тім тижні 
того сензаційного числа. Не тілько я сам особисто ку
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пив аж 7 прим, у 4 ріжних торговців в ріжних частинах 
міста (з того 1 прим, ще 2. V.), а й не чував я про ніко
го з відомих Українців у Львові, хто-б того .скон
фіскованого числа „Н. Ч.“ не видів і не читав. Отже що 
за лице в деяких українських журналістів писати, що 
статті Палієва буцім-то ніхто не читав, отже й буцім
то не міг обурюватися на її зазив до атентату на мене 
(бо так богато людей зрозуміло ціль п. Палієва й осте
рігало мене)! Коли-ж появилося „пояснення" п. Паліє
ва у 49 ч. „Н. Ч.“, я рішився, не вірючи вже ні своїм 
очам ні ухам, провірити документально, справу сеї за
гадкової конфіскати. Я пішов до пресового бюра при 
городськім старостві і зажадав відповідних інформацій. 
На те урядник витягнув з актів урядовий протокол се
квестру і показав мені: zajęto 3500 egz., 250 wydano na 
miasto... Значить, — при ласкавій чемности польської 
поліції, сам п. Паліїв дав львівським землякам до про
читання що-найменше дві сталять десять примірників 
(хто знає тутешню практику, той оцінить, чи не біль
ше) 45-го ч. „Нового Часу" зі своєю погромницькбю 
статею проти мене... Ось вам одна нова „правда" в устах 
українського посла!

А тепер ще друга. Видаючи 46-е ч. свого органу 
і пропускаючи сконфісковану частину, мав сей посол 
право поновити свій пасквіль на мене та зазнайомити 
з-ним і провінцію. В дійсносте він сього ’ не вчинив; 
в новім виданню не було вже „корита". Що сталося? 
Автор зрефлєктувався? Він сам говорить про се дуже 
загадково. Як з його „пояснення" виходило-б, він бояв
ся, щоб сим разом не було сконфісковане і його першим 
разом пропущене „корито", а „конфіската коштує 600 
зол." Все те в супроводі многозначучих точок-догад- 
ників: бач, мовляв, читачу, з аґенційної вістки і з ляку 
п. Палієва за 600 зол. мусиш додуматися, що проф. Т. 
має якусь висшу протекцію... А приватно п. Паліїв 
оповідає, що ніби одержав якесь остереження з боку 
цензури, і тому відмовив собі приємности піднимати 
проти мене й усю провінцію... Сим разом, я не думаю 
дискредитувати посла Палієва: його цінне оповідання 
про осторогу приймаю згори за правдиве і... геть таєм
ничі пункти-догадники!

По появі допису І. Кедрина я заінтересувався, 
річ зрозуміла, новим досі мені незнаним пресовим за
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коном. І вичитав у ньому, що кожда людина, скрив
джена печатно на чести, має право ставити пропозицію 
на секвестр відносного друку. Як се практично робить
ся, я не знав, і коли по двох днях появилася Паліївська 
напасть на мене, я звернувся до одного, як мені здава
лось, компетентного місця з заявою, що хотів-би ско- 
ристати з належного мені права. На се дістав відповідь, 
.що можу ставити внесення, одначе надії на його 
успіх —на секвестр статті п. Палієва не можу мати жад
ної, хиба що хочу сам себе невдачею скомпромітувати. 
'Отже я махнув .рукою на закон, що ніби-позволяе без
карно шкалювати людську честь; п. Паліїв дістав тим- 
часом зичливе остереження перед небезпекою з мо
його боку, а Львів розпитувався в його виданім на 
місто „кориті11.... Та вже третього дня я побачив, що 
мене пошили в дурні. З приводу иншого подібного ви
падку я вдався просто до суду і тут дістав авторитетну 
інформацію, що не то Палієва, а й Кедринова напасть 
на моє приватне домагання мусіла-б бути сконфіскова
на і т. д. Се не сталося дякуючи йому правничому не- 
освідомленню і... остереженню „Нового Часу11, щоб 
рятував 600 зол.

На сім сумнім інциденті міг-би я покінчити отсей 
гидкий документ нашого зґанґренованого громадян
ського життя, в якому панове Левицькі-Кедрини-Паліє- 
ви так добре себе почувають. Та в їхній нагінці на мене 
є ще один характеристичний рис, щр його не можу по
лишити без уваг. Се вже моє privatissimum. У всіх ата
ках домінує мотив про мою життєву карієру, мою „ка- 
тедру університетського професора11 та мою вдячність 
Полякам за неї. Се спонукує мене, який ніколи не при
вик говорити про себе, побороти вроджену відразу 
й подати до загального відома кілька... автобіографіч
них дат.

Маю 54 раки; письменничаю науково і публіцистично 34 
роки; в однім і другім напрямі списав масу паперу, і біля написа
ного мною люде не проходили байдужно, хоч не. все було розумне; 
колись цінено й мою роботу в громадянських установах; політикою 

• завсігди цікавився, належав до основників національно-демократич
ної партії (Ундо) і бував часто Запрошуваний на засідання ко
лишнього Народного Комітету (останній раз в квітни 1923), одначе 
ніколи не старався бути послом і подібні пропозиції відкидав; 
в 1918—1921 був уживаний до закордонної служби і покинув її сам 
добровільно, полишивши' по собі доволі слідів праці і навіть не без 
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політичних успіхів; по життєвій професії, я гімназійний учитель (за 
Австрії — професор); 18 літ тому гавілітувався я у Львові, одначе 
,як ніхто з Українців так і я університетської професури не дістав -— 
відомо чому; з гімназійної служби пропало мені, наслідком виїзду 
за кордон, 7 літ, так іцо сьогодні маю тілько 21 рік служби, з чого 
17 австрійських і 4 польські, так що з моєї платні (600 зол. мі
сячно) 3/4 то австрійська заслуженим.; по поворот, до краю, після 
кампанії „Діла" і „Нового Часу" на мене за виступ в університет
ській справі, дійсно була, мені пропонована університетська про
фесура, одначе й, саме з огляду на ту кампанію, її не приняв, 
а в 1927 наново габілітувався у Кракові, де маючи Гімназійну по
саду, викладаю одночасно українську історію як приватний доцент; 
з тузина українських сил на польських університетах я найстар
ший в університетській ДІЯЛЬНОСТІ!, другий З ряду щодо віку та, 
не рахуючи молоденького п. К., одинокий, із нормального габіліта- 
ційною кваліфікацією (подвійною) і з не найпідліщим науковим 
дорібком, безплатний доцент, коли натомість усі инші мають справ
жні платні катедри; щоб вижити, мушу не тілько сам додатково 
заробляти, а й моя жінка й мої діти...

Ось так виглядає моє „корито“, моя „катедра" і моя „каріє- 
ра,“ (під високою польською протекцією,. як. пишуть усякі Палієви, 
що присягнувши працювати в користь державної цілості! Польщі, 
ва сам гонір посла одержують у 30-ім році життя по якійсь тисячці 
зол. місячно і по вільній карті їзди 1 кл. всіми залізницями... 
Очевидно, вони добре знають, як є зправди, що я не професор уні
верситету, що я супроти лих б (дати і тяжко працюю кч хліб, що 
я мимо того, для добра національної оправи, поїхав у Варшаву го
ворити дуже неприємні річи тим ніби-моїм протекторам а їхнім 
дійсним хлібодавцям; одначе з тим усім вони мене ненавидять 
і мають за дуже небезпечну людину: бо я часом пишу про сучасних 
руїнциків.і гробокопателів національної справи, а студентам ви
кладаю про дійсних національних будівничих — про Володимирів, 
Ярославів, Ростиславйчів, Романів, Данилів і т. ин. Припинити 
перше гсши не всилі, ще менше поборювати мене раціональними 
аргументами у культурйій дискусії; отже може вдасться „унешкід- 
лпвити" мене, натровлюючи на мене збаламучену молодь... Для.них 
кождий спосіб добрий.. Навіть той, що їх самих мусить остаточно 
зруйнувати.

PRO PATRIA.

Політичні партії занадто часто перепллутують бать
ківщину з своєю власного користю. (О. СпенГлєр).

Після того, що було сказано в попереднім розділі, . 
боюся одного непорозуміння: що безсторонній читач 
готов всю акцію Левицького—Кедрина—Палієва проти 
мене звести до чисто особистих мотивів — конкуренції 
чи пімсти. Таке пояснення не було-б справедливе; нікому 
з 'названої трійці я не входив в дорогу, і взагалі, вони 
мені дуже мало особисто знайомі. Коли отже два мо



41

лодші з них так брутально і так несовісно вдарили на 
мене — людину будь-що-будь значно від них старшу, 
як віком так громадянською працею, то основних мо
тивів сього треба шукати у сфері мишій ніж особиста. 
Се характеристичне і типове явище для українського 
воєнного покоління, його психики й метод ділення. 
У своїм життєвім розгоні, сей воєнний тип зустрічає 
представників иншого, йому чужого й несимпатичного 
типу, витвореного в инших обставинах і на инший зра
зок, — чи-то перед війною, чи-то в инших, позакраєви’х, 
європейських середовищах — й атакує його як свойого 
суперника, дійсного чи фіктивного. До половини, се 
стара суперечність між дітьми й батьками; до половини 
— віковий контраст двох духів, східного і західного. 
Я належу, очевидно, до того старшого типу, скомбіно
ваного продукту-передвоєнних часів і західно-європей
ської культури, і то до таких його представників, що 
кождому самозванному ватажкови не піддаються, ні самі 
добровільно в могилу не лягають. Отже — се не мене, 
як особу, побивають усякі Кедрини й Палієви, а всіх 
вас, недобитки раніших часів й иншого світогляду! 
Вчора Ікс, сьогодні я, завтра Ипсильон цілею їх насту
пів, поки всі не капітулюють або не впадуть, Не стає 
наступаючим власних сил — вони кличуть у підмогу ще 
молодше покоління, цілком повоєнне, в сім випадку: 
академічну молодь. У культурних народів, зміна поко
лінь і типів внутрі громадянського життя відбувається 
культурально; себто органічно* спокійно, в атмосфері 
вирозумілости, пошани, навіть любови й пієтизму; у вар
варських племен — по варварськи: себ-то в антитезах' 
до висше сказаного... А в результаті? Там — національ
ний поступ, збільшування культурного добра і політич
ного стану посідання; тут— національний занепад, куль
турне. здичіння, політична неволя.

Очевидно, як проти всіх нас, представників стар
шого ц иншого типу, так і проти мене боротьба ведеть
ся під „ідейними" кличами, виписаними на прапорі пар
тійної організації. Бо партійна організація, ся хороба 
новочасних демократій, що косить індивідуальности 
в користь пересічности, то єдина сила, молодшого во- 
євничого покоління. Сим шляхом його провідники ді
стають у руки наємників для своєї акції, що знов ви- 
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черпуеться головно постійним наступом на всіх і вся. 
Задля сього дорабляється й відповідна „ідеольоґія", чи 
пак псовдо-теорія, по якій, як каже італійський фільо- 
соф, всі чесні божества — правди, розуму, історії, а пе
редовим патріотизму — в пакті з даною партією, нато
мість поза нею самі темні духи. Отже й між зорганізо
ваними партійно моїми противниками і мною безпар
тійним мусить бути подібна ріжниця: вони патентовані 
патріоти, ідейні і безкорисні українолюби; я натомість, 
по льоґічній необхідносте, мушу бути повним контра
стом тих їхніх чеснот... За таку, приміром, ріжницю в по
глядах на політичні справи, яка у здорових культурних 
націях допускається в лоні не лише одної й тої самої 
партії, а й у її заряді або в однім кабінеті міністрів, 
у наших людей видається присуд на виключення з нації, 
на відобрання хліба, на смерть, якщо не фізичну то хоч 
моральну, та ще по можности з тортурами. У кождім 
народі є всякі ,,-філи“ й їхні антитези ,,-фоби“, націона
лісти і космополіти, мілітаристи й пацифісти, і всі вони 
вважаються його добрими синами, і нікому не йде на
віть на думку викликати когось з національної сімї, 
а навпаки всі розуміють національну користь із такого 
поділу -симпатій і роль; у нас натомість в останніх часах, 
поза даним гуртом нема нації, а поза його пустою фра- 
зеольоґією нема патріотизму, хочби ти в національній 
справі виснажив свій мозок, хочби у праці для неї стра
тив найкрасші літа свойого життя, хочби ти і се і те вніс 
в національний дорібок, сам до смерти остаючи убо
гим... Чи в таких обставинах можна дивуватися, що 
«інші народи ростуть і чужих до себе притягають, а ми 
нидіємо і своїх власних земляків від себе проганяємо?

При всім тім одначе не можу заперечити, що між 
обома названими типами сучасних Українців, отже 
й між мною і моїми противниками, є ціла низка дійсних 
і поважних ріжниць у національно-політичнім світо
гляді, та що сі ріжниці й сим разом не були без впливу 
на поведінку тих панів.

Від молодих літ, у питаннях громадянського жит
тя, почував я і думав завсігди тілько національними ка
тегоріями, а не приміром соціяльними, і так остало до 
нині. Та з другого боку, те що сьогодні, в повоєнних 
часах, називається у нас „націоналізмом1', мені чуже: 
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уважаю його дегенерацією національної ідеї, поворотом 
до ідейного поганства й культурного варварства. Дозрілі 
й сильні національні організми перебудуть, очевидно, 
без шкоди сю пошесть, та для нашого молодого, не- 
сціпленого, не вирослого ще з процесу соціяльно-куль- 
турної кристалізації народного тіла уважаю сю хоро-, 
бливу фазу націоналізму дуже небезпечною, що може 
затроїти і спинити весь дальший розвиток українського 
племени в органічну життєздатну націю. Вже й тепер, 
у наших молодших, націоналізм став синонімом гучного 
горлання при повній бездільности; приймаючи сектант
ські форми, повні ненависти і нетолєранції до хоч трохи 
відмінних думок, переміняє він наше убоге національне 
життя в обору розкинених биків і собак, що замість кон
солідації і розвитку народних сил витворює тілько роз- 
тіч і ширить безнадійність.

Від молодих літ, з усіми товаришами, ми леліяли 
в наших серцях найвисший національний ідеал: воля 
й самостійність української нації на зразок західно-євро
пейських народів, вихованих на принципах католицької 
Церкви. Сьому ідеалови остали ми вірні досі/ одначе 
не можемо погодитися з сим, як нові покоління зводять 
сей ідеал до карикатури, шукаючи в ньому тілько еле
ментів „державности“, розумілої дотого лише формаль
но, поверховно й дуже однобічно. Державність сама про 
себе не ціль національного змагання, а тілько середник 
для обезпечення всесторонного розвитку народу; коли 
національно-культурна індивідуальність ше не вйроблена, 
а державна влада в руках або під контролею елементів 
чужих і ворожих самим принципам новочасної нації, 
в такім разі органічний розвиток може бути або цілком 
припинений або одержати форми й напрям нашому 
ідеалови цілком суперечні. Зокрема, в тому експери
менті, що ведеться на українських землях за Збручем, 
не тілько не можемо видіти жадного, навіть частинного 
здійснення національного ідеалу, а то й, коли сьому чу
жому експериментови судилося потрівати довший час, 
тілько з жахом думаємо про можливі його наслідки 
для всеї нашої національної будущини. Ся небезпека 
тим більша, що одночасно пропагується у нас, по сім 
боці, ідея резиґнації з власних національно-творчих зу
силь, ідея бездільности і вичікування помочи зверха. 
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в устах прихильників большевизму сі гасла зрозумілі 
і природні; в устах націоналістів се шарлятанство і са- 
могуоство.

Хто каже, що любить Україну, а не любить тої 
української землі, де він родився і живе, не,дбає про 
неї, гордує нею, — той говорить неправду. Особливо 
той, ЩО впевняє про свою любов до якоїсь уявленої, 
нереальної України та про свою віру в неї. Правдивий 
патргот знає, що абстрактну цілість можна любити 
тілько через конкретну частину і що сій цілости можна 
прислужитися тілько працюючи для добра даної части
ни. На сім пункті, ми старші громадяче основно ріжни- 
мося від нових українських „націоналістів". Ми в першу 
чергу Галичане й Волиняки; ми любимо сі наші рідні, 
ісюричні, многострадальні землі; дорожимо кождим 
селом, кождою річкою; наш національний обовязок 
оачимо передовсім в удержанню, скріпленню і всесто- 
роннім розвитку автохтонної людности, що від тисячки 
літ боронить своєї індивідуальности і своєї скиби; що 
дала початок, напрям історичного розвитку, культурну 
форму і національно-політичну ідею всьому україн
ському племени. Навіть якби за Збручем була дійсна 
українська держава, така сильна як люба європейська; 
навіть коли-б.процес творення української нації і її типу 
оув^там закінчений і нічого не полишав до бажання, 
то й тогді перший і найсвятіший обовязок синів сих 
західних земель був-би в праці для їх добра, в обороні 
і поширюванню всіх доступних можливостей для пов
ного національно-політичного і культурного розвитку 
їх людности, а не засуджувати їх на знидіняя, на дена
ціоналізацію, не дезертерувати з них, послугуючися для 
вигоди свойого лінивства і безхарактерности фіктив
ними надіями спасіння з чиєїсь ласки — надіями, здійс
нення яких від нас незалежить і що може надійти аж 
тогді, коли тут не буде кого вже спасати. Досьогочасна 
українська політика в Польщі нехибно веде до такого 
кінця.

Ось-ту т одна з головних ідейних прірв, що ділить 
мене від моїх противників. По котрім її боці правдиве, 
а по котрім фальшиве розуміння патріотизму і його’ 
завдань — рішить історія.
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ДОДАТКИ.
1. Лист посла Ст. Стронськогс до С. Томашівського.

Warszawa, Plac Napoleona 1, 23. IV. 29.
Wielce Szanowny Panie Profesorze! Bardzo szczerze dzię

kuję Panu Profesorowi za łaskawe zwrócenie się wprost -do mnie 
o wyjaśnienie wzmianki w „Dile“ z 20-tego b. m’ o moich słowach 
po wykładzie Pańskim w Warszawie 12-go b. m. w kamienicy ks. 
Mazowieckich. — Gdy Pan Profesor skończył, przechodził koło 
mnie, wychodząc z sali, p. poseł Dymitr Lewicki. Przywitaliśmy się. 
Witając się, powiedziałem: „Dostało się nam, polskim nacjonali
stom, ale dostało się i wam, usłyszeliście niejedno, czego i my wam 
nie mówimy . Pan p. Lewicki powiedział, że wykład jest oburza
jący, że straszy Polaków bolszewizmem, aby zjednać dla ukrainizmu- 
na co odpowiedziałem, że nie trzeba tych rzeczy brać z polityczną 
ostrością, bo to są raczej ogólne ujęcia zagadnień przez histo
ryka i właśnie dlatego 'niejedna, ogólna uwaga tak ostro wygląda, 
jeśli ją brać politycznie. Rozmowa ta była króciutka, w kilku zda
niach, jakieś dwie minuty. Uwaga moja pierwsza, którą przytoczyłem, 
odnosiła się do tego, że Pan Profesor kilkakrotnie występował 
przeciw nacjonalistom polskim, ale także przeciw rusko-ukraińskim. 
Więc wspomniałem o tern pogodnie, witając się z p, Lewic
kim, A ponieważ Pan Profesor powiedział także mimochodem, że 
obecna reprezentacja parlamentarna ukraińska nie dorosła do za
dań, co mnie szczególnie uderzyło, bo naprzeciw siedział pan 
prezes Dymitr Lewicki, więc również pogodnie zaznaczyłem, że 
usłyszeli posłowie ruscy coś, czego i my im nie mówimy. Ale widać 
przecież z mych słów, że usłyszeli o sobie, a nie o narodzie ukraiń
skim, Słowa te, wesoło powiedziane znaczyły, że nacjonaliści pol
scy (tł. j. my, bo nazwa ta odnosiła się w wykładzie Pana Profesora 
wyraźnie do ugrupuwania politycznego, do którego ja należę) oraz 
nacjonaliści ukraińscy są w tym wykładzie socii doloris. Następnie 
podszedłem do Pana Profesora, aby się przedstawić i powiedzieć, 
że z powodu wyjazdu z Warszawy tegoż wieczora nie mogę zostać, 
by wziąć udział w rozmowie po wykładzie. Powiedziałem Panu 
Profesorowi, że nawet miałbym ochotę niektóre poglądy uzupełnić 
i wymieniłem je [sprawa Małopolski Wschodniej na Konferencji 
Pokojowej 1919, linja Curzona 1920, sprawa porozumienia w r. 1923) 
oraz że ważność niektórych chętniebym pod .reślił, mianowicie 
o krańcowości z obu stron (Ukraińcy widzą tytko r. 1918—19, Po
lacy tylko teraźniejszość), o wpływie ideólogji rewolucyjnej polskiej 
na ruską, o pożytku podniesienia cywilizacyjnego i wykształcenia 
wryższego także wśród ludności rusko-ukraińskiej. Jednem słowem, 
musząc odejść, pragnąłem podziękować Panu Profesorowi za 
wykład pouczający i szczery, choć nie zawsze zgodny z moimi 
poglądami. Podziękowanie to jeszcze i teraz powtarzam i proszę, 
by Pan Profesor łaskawie przyjął wyrazy wysokiego szacunku 
i najlepszego pozdrowienia. Stanisław Stroński. — P. S. List z 20-go 
doręczono mi dopiero dzisiaj, 23-go, odpisuję natychmiast.
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2. Лист голови І. Д. Н. С. до С. Томашівського.
Warszawa, dn. 23 kwietnia 1929 r.

Szanowny Panie Profesorze! W odpowiedzi na list Pański 
pospieszam zaznaczyć, że dyskusji po odczycie Pańskim ni® zarzą
dziłem 1) ponieważ nikt do głosu się nie zapisał, 2) sądziłem, że 
swobodna pogawędka w nastroju towarzyskim ma swoją wartość,, 
której nie należy lekceważyć i 3) ponieważ odczyt miał dość mocne 
zabarwienie polityczne i taka też musiałaby być dyskusja. Nie 
jestem bynajmniej przeciwnikiem polityki. Nie miałem też nic prze
ciwko temu, że cenne poglądy Sz. Pana wygłoszone zostały na te
renie Instytutu, skoro brak innego terenu, ale tem niemniej Insty
tut jest instytucją o celach ściśle badawczo-naukowych i nie by
łoby słusznem, gdybyśmy uczynili go areną walki. Osobą, która roz
mawiała z p. p. Lewickim, jestem również ja, muszę jednak ustalić 
ściśle przebieg rozmowy. Ponieważ widziałem, że p. Lewicki opuś
cił z pewnem wzburzeniem zebranie i ponieważ zapraszałem go do 
przybycia na nie uprzednio, spytałem go się nazajutrz, czy czuł się 
osobiście dotkniętym dość ostrą istotnie krytyką swojej linji politycz
nej. Zaznaczyłem pozatem, że nie znając uprzednio treści odczytu, nie 
miałem oczywiście żadnego zamiaru narażania go na wysłuchanie 
uwag, które mogły mu być nieprzyjemne. O moim stosunku do 
wniosków i założeń Szan. Pana nie było i oczywiście nie mogło być 
mowy. Nawet i w chwili obecnej nie chciałbym i nie mógłbym być 
rozjemcą pomiędzy rozbieżnemi poglądami polityków ukraińskich, 
jakkołwiekbądź staram się mieć swoje własne zdanie w tej sprawie. 
W najmniejszej mierze nie mogę być posądzonym o wynużanie po
średnio ujemnej opinji o Pańskiem stanowisku przez sam fakt za
interesowania się mojego wyjściem p. Lewickiego i chęci zbadania, 
czy osoba przezemnie zaproszona na odczyt nie czuje się dotkniętą 
jego treścią. Wynikało to z moich obowiązków przewodniczącego 
zebrania i instytucji, ale byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ktoś chciał 
interpretować to inaczej. Nie wchodząc zaś narazie w polityczną 
ocenę Pańskich poglądów, muszę stwierdzić, że odczyt był wysoce 
interesującym do poznania współczesnej psychiki części narodu ukr. 
i dlatego, jak myślę, spotkał się z tak niewątpliwemi oznakami 
uznania. Proszę przy sposobności przyjąć zapewnienia wysokiego 
szacunku i poważania St. Thugutt,

3. Лист Генерального секретаря І. Д. Н. С. до С. То
машівського.

Warszawa, dn. 24 kwietnia 1929 r.
Wielce Szanowny Panie Profesorze! List Pana Prezesa St. 

Thugutta w znacznym stopniu zwalnia mnie od odpowiedzi na po
stawione pytania w liście Szanownego Pana Profesora z dn, 20. 
b. m. Zaznaczam tylko z naciskiem, że, jeżeli wypowiadałem swoje 
opinje o odczycie Pana Profesora, to tylko stwierdzając zgodność 
zosadniczych Jego tez z mojemi osobistemi zapatrywaniami. Spra
wozdanie w „Dile" ze względu na jego tendecyjność i niekultural
ny ton do głębi mnie oburzyło. Oddźwięk odczytu Pana Profesora 
w prasie ukraińskiej wskazuje, mojem zdaniem, że spełnił pn swoje 
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zadanie, a zarazem świadczy, jak trudna jest droga do znalezienia 
modus vivendi między społeczeństwem polskiem i ukraińskiem. 
Proszę przyjąć, Wielce Szanowny Panie Profesorze, wyrazy głębo
kiego poważania i szacunku. St. J. Paprocki. .

P. S. Jednocześnie przesyłamy rękopis oraz stenogram z pro
śbą o poprawienie i odesłanie

4. Лист 4 варшавських Українців до С. Томашівського.
-Варшава, 2. 5. 29.

Високоповажаний Пане Професор! Ми, що вислухали Ваш 
І виклад в Інституті Національних Дослідів, заявляємо у звязку 
! з нападами, деяких українських часописів, що —- не входячи 

: ’ в вірність Ваших, Пане Професоре, історичних та політичних по- 
: І глядів — це -не -підлягає сумніву: Ви в своїм викладі української 

:■ нації не образили, ані її не вирікались. Прийміть, високоповажа- 
- ний Пане Професор, вирази повної пошани. — Роман Смадь- 

; - Стоцький, Іван Іно-жарський, В. Зеленко, В. Ковалевський.

5. Доповнення від автора.
Перекладаючи доставлену мені стенограму відчиту і про- 

віряючи з оригінальним рукописом, доглянув я у -стенограмі деякі 
малі прогалини. Оскілько ..б^ц. цілком певний, що- дане місце не 
було мною в часі відчиту -пррф^щ'ене, доповнив я його тимчасом 
на підставі рукопису, й одноча'фкЗ'звернувся я наново- до -І. Д. Н. С. 
та просив, -щоб доставлено Мені навіть найбільше нечиткі місця 
по оригінальній стенограмі, хоч-би навіть поодинокі слова. Сьо
годні одержав я від секретарки Інституту п. Новицької відповідь 
з 6. с. м., з якої виходить, що оригінальна стенограма -не має 
жадних прогалин і що тілько помилково прислано мені в -поспіху, 
наслідком моїх урґенсів, неповний відпис: „Stosownie do życzenia 
W. Szan. Pana Profesora przesyłam dopełńienia, których brakuje 
w odbitce odczytu, gdyż stenograf dopisał je według oryginału 
na jednym tylko egzemplarzu, a p. Paprocki nie wiedząc o tern, 
dał mi do wysłania egzemplarz niedopełniony. Najmocniej za to 
przeoczenie przepraszam" Значить стенограма не має най
менших .прогалин й обіймає все, що я -говорив, будь читаючи, 
будь із памяти. Наїжаль, сі доповнення прийшли, коли текст 
перекладу, -з огляду -на мій ви-їзд зі Львова, -був уже -зложений, 
виправлений і зломани-й; не хотячи руйнувати викінченої роботи, 

. подаю на сім місці іще отсі два -місця, яких я, не мав-ши щодо них 
цілковитої певности, не взяв був у текст перекладу.

1. На ст. 15, в другім уступі, по словах „вразливости поль- 
сько-го народу" треба додати: „Що-більше, навіть в осени 1919,. 
коли перед очима репрезентації одної ’ другої сторони дотого- 
часна спільна держава австрійська розсипалася, ні сі ні ті не 
знайшли настільно горожанської відваги, щоби зіткнутися й по
розумітися про можливосте дальшого розвитку випадків1*.

2. На ст. 24, до першого уступу треба додати ще: „(Сто літ 
тому, на Віденськім конгресі землі на схід від Буга ще довгий 



48

час були трактовані як польські; натомість на мировій конфе
ренції в Парижі вже й на Сх. Галичину дивилися як на російську 
приналежність)"., Сю думку зазначив я й у примітках по тексті.

У Львові, 10. V. 1929. С. Т.
3. В останній хвилі одержую певну вістку, що ті. Паліїв 

дійсно, був на моїм віідчиті. Сей факт усуває відносні сумніви ви
словлені в Pro domo.

З друкарні Вид. С-ки „Діло", Львів, Ринок ч. 10.
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zadanie, a zarazem świadczy jak trudna jest droga do znalezienia 
modus vivendi między społeczeństwem poiskiem i ukraińskiem. 
Proszę przyjąć, Wielce Szanowny Panie Profesorze, wyrazy głębo
kiego poważania i szacunku. St. J. Paprocki.

P. S. Jednocześnie przesyłamy rękopis oraz stenogram z pro
śbą o poprawienie i odesłanie.

4. Лист 4 варшавських Українців до С. Томашівського.
Варшава, 2. 5. 29.

Високоповажаний Пане Професор! Ми, що вислухали Ваш. 
виклад в Інституті Національних Дослідів, заявляємо у звязку 
з нападами деяких українських часописів, що — не входячи 
в вірність Ваших, Пане Професоре, історичних та політичних по
глядів — це не підлягає сумніву: Ви в своїм викладі української, 
нації не образили, ані її не вирікались. Прийміть, високоповажа
ний Пане Професор, вирази повної пошани. — Роман Смаль- 
Стоцький, Іван Іножарський, В. Зеленко, В. 'Ковалевський.

5. Лист проф. І. Огіенка до С. Томашівського.
Високоповажаним Пане Професор! 23 січня ц. р. мав- 

я в lnstvtucie Badań Spraw Narodowościowych зовсім обєктив- 
ний науковий виклад з історії української православної церкви 
в Польщі. По викладі в № 10. офіційного православного орґану 
„Воскресное Чтеніе“ появилася лайлива й повна безсоромної 
московської брехні стаття не стільки проти мого викладу, скільки 
впрост проти мене. Автор пасквілю — висока особа, що схова
лася за скромненьким „Альфа“. Усі 'брехні цього негідного „Аль
фи" 15 березня ц. р. розглянув св. Синод православної церкви 
в Польщі, і, не переслухавши мене, осудив мене, — щоб я приніс 
покаяння не тільки іза свій науковий виклад, але й за свою діяль
ність, яко Міністра Ісповідань на Великій Україні. Усе це ро
биться, щоби викинута мейе^ 'Вяршавськбґб. Університету, ре
альні приготовлення до' чого НЖЄ'ІГОчалися. іііишу Вамйце для- 
того, щоби підкреслити, що напад на мене „Воскр. Чтенія" від
бувся ще в 'березні, але ніхто з повнісінької авдиторії, що була 
на .моїм викладі, не зареаґував на цей напад ще й досі, хоч кож
ний міг-би посвідчити, що нічого того, в чім мене винуватять, я не 
говорив на своїм викладі. В нашім житті тепер стало звичкою 
нападати на прелєґента якраз за те, чого він не говорив, або' 
безконтекстно вихоплювати одну-дві фразі з викладу і пода
вати їх на посьміховисько некритичній авдиторії. Читав я в „Ділі" 
напад на |Вас, і мені пригадалося оте все, що я вище написав. 
Я буїв на Вашім викладі і дуже пильно його прослухав. Ваш кри
тик оперує звичайною сьогодні методою: його не цікавить цілість, 
він звертається лише до окремих виразів, які. в кожнім викладі 
можуть бути може й невдалими. Я відчув, Високоповажаний Пане 
Професоре, певну неправду в цім нападі на Вас, і яко людина', 
що так сильно терпить за свій цілком науковий доклад, вирішив 
післати Вам цих .моїх пару слів па втіху й розраду. Прошу при- 
няти вислови моєї глибокої пошани до Вас. — Проф. і. іОгієнко.

10, V. 1929.
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6. Доповнення від автора.
Перекладаючи доставлену мені стенограму відчиту і про,- 

віряючи з оригінальним рукописом, доглянув я у стенограмі деякі 
малі прогалини. Оскілько був цілком певний, що дане місце не 
було мною в часі відчиту пропущене; доповнив я його тимчасом 
на підставі рукопису, й одночасно звернувся я наново до І. Д. Н.'.С. 
та .просив, щоб доставлено мені навіть найбільше нечиткі .місця 
по оригінальні'''‘ стенограмі, хочби навіть поодинокі слова. Сьо
годні одержав я від секретарки Інституту п. іНовицької відповідь 
з 6. с. м., з якої виходить, що оригінальна стенограма не має 
жадних прогалин і що тілько помилково прислано мені в поспіху, 
наслідком моїх урґенсів, неповний відпис „Stosownie do życzenia 
W. Szan. Pana Profesora przesyłam dopełnienia, których bra
kuje w odbitce odczytu, gdyż stenograf dopisał je według 
oryginału na jednym tylko egzemplarzu, a p. Paprocki nie 
wiedząc o tem, dał mi do wysłania egzemplarz niedopełniony. 
Najmocniej za to przeoczenie przepraszam". Значить стено
грама не має найменших прогалин й обіймає все що я 
говорив, будь читаючи, будь із памяти. На-жаль. сі допов
нення прийшли,, коли текст перекладу, з огляду на мій виїзд зі 
Львова, був уже зложений, виправлений і зтоманий; не хотячи 
руйнувати викінченої роботи, подаю на сім місці ще отсі два 
місця, якиу я, не мавши щодо них цілковитої певносте, не взяв 
був у текст перекладу.

1. На ст. 15, в другім уступі, по словах „вразливосте поль
ського- народу" треба додати: „Що-більше. навіть в осени 1919, 
коли перед очима репрезентації одної і другої сторони тотого- 
часна спільна держава австрійська розсипалася, ні сі ні ті не 
знайшли настілько горожанської відваги, щоби зіткнутися й по
розумітися про можливосте дальшого розвитку випадків".

2. На ст. 24, до першого ус;гупу треба додати ще: „(Сто. літ 
тому, на Віденськім конгресі зе»:лі на схід від Буга ще довгий 
час були трактовані як польські; натомість на мировій конфе
ренції в Парижі вже й на Сх. Галичину дивилися як на російську 
приналежність)". Сю думку зазначив я й у примітках по тексті.

У Львові, 10. V. 1929. С. Т.
Р S іВ останній хвилі одержую певну вістку, що п. Паліїв 

.дійсно був на моїм відчиті. Сей факт усуває відносні сумніви ви
словлені в Pro domo.

8 друкарні Вид. С-ки „Діло”, Львів, Ринок ч. Мі.



37. З галицької трагедії.
38. У народу дідичної мудрости в політиці.
39. За рідну школу.
40. Державоспосібність української демократії.
41. Щоб бути нацією.
42. Біда з назвами.
43. Літературна мова малих народів.
44. Бісмарк і Україна І-ІУ.
45. Ще про галицьку трагедію.
46. Національний герой та його культ.
47. Анкета в університетській справі.
48. Каталонське питання.
49. Наука,, громадянство і політика. (Причинок до університет

ської дискусії). I-IV.
50. Трагедія Драгоманова І-ІІ.
51. З індексу заборонених книг.
52. Дещо про політичну7 зрілість.
53. Драгоманов і молодь.
54. Церква і нація.
55. Громадська думка і національна преса. •
56. Драгоманов і Галичина.
57. Політичний провід.
58. Схід і Захід.
59. Ратуймо національну культуру.
60. Дух .землі і його мова.
61. Рівновага політичного життя.
62. «Наше Локарно».
63. Поміж 2-ма світами.Як працювала середньовічна дипльоматія,
64. Найкраща женщина нашої історії.
65. Що чувати з українським університетом ?
66. По десяти роках. Кілька неблагонадійних думок у роковини

берест, мира (9. II. 1918 — 9. II. 1928).
67. Пяті роковини (15. ПІ. 1923 — 15. III. 1928).
68. Хто винен ? (3 приводу рішення конференції амбасадорів

15-го березня 1923).
69. Березневий акт як учитель.
’7Д тгЯ „автономію українських земель при Польщі.
7" Наиважніша політична задача нашого сучасного покоління.
72. Звідки Україна приймила Христіянство ?
73. Іпполит Тен. З приводу 100-ліття уродин (1828—1928).
74. Чого нас вчать німецькі вибори?
75. Руїнники І-ІІ.
76. Лекція такту.
77 Копець оюджетової каденції й наші „успіхи11 па ній.
78. Брехня як принцип і аргумент.
79. Обряд і народність.
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80. Кінь, що зїздився. (До історії наших протикатолицьких кличів)
81. В сіти непорозуміння. (До спору про жонате і безженне

духовенство в нашій Церкві).
82. Дещо про лібералізм І-ІІ.
83. Політика і Церква.
84. Політика проти Церкви.
85. Церковна мова І-ІІ.
86. Відзив ножиць.
87. Без титулу.
88. Русько-католицька Церква між Сходом і Заходом.
89. Не рвім лучника традиції.
90. Думки на часі.
91. „За свободу слова, думки і преси“.
92. З найновішої французької літератури.
93. Ідея і громадянство.
94. Рефлєкції про польський і український автосадизм.
95. Десятиліття Польщі.
96. До психольоґії листопадових днів у Галичині 1918 р.
97. Політичні неконсеквенції в рішаючий час. І-ІІ.
98. Неусвідомлені факти.
99. Політична льояльність у світлі теорії і практики.

100. Патріотизм у Церкві.
101. З політичної азбуки.
102. Відродження москвофільства.
103. Наша церковна мова та її противники.
104. За національную назву.
105. Симптоматичний знак. (З приводі' розвязання шлеського

Сойму.
106. Сліпа вулиця.
107. Хто винен? „Русскому Голос-ови“ в альбом.
108. Про героїв і геройство.
109. По першім році української парляментарної політики Га

личан у Польщі.
110. Демонстративність й опортунізм в укр. пардяментарній

політиці Галичан.


