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Ціле украінське громадянство у золочівському 
выборному окрузі, згуртоване під щиронароднім. 
прапором УкраТнськоГ ПартіТ Праці, вирішило на. 
передвиборчих вічах і політичних парадах помѣти
ти на перших місцях на золочівській окружній 
листі д-ра Михайла Західного, адвоката в Бережа- 
нах, відомого організатора та громадянського- 
діяча,

Д-р Михайло Західний народився дня 9. черв- 
ня 1885 р. в Слободі золотій, бережанського по- 
віту, в селянській родині. Національна свідомість- 
зросла у нього під проводом пок. о. шамбеляна 
Михайла Соневицького і проф. Богдана Лепкого 
в гімназіі в Бережанах, де проводив гімназійним 
самоосвідомним тайним гурткам. В 6-ій гімн. кляс„ 
в Новому Санчі під проводом пок. посла Василя 
Яворського, пробува очи по селах Лемківщйниі 
пізнав душу твердих лемків.

В перемиській гімназіі під проводолі пок. по
сла і директора Григорія Цеглинського гартував. 
державницьку думку, здав іспит зрілости і вписав- 
ся на права на львівському університеті.

В Сокалі під проводом д-ра Михайла Нова- 
ківського розбудив селянські маси і через д-ра.
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Евгена Петрушевича добився усунення старости 
Юстина Шведзіцкого, перекинчика і гнобителя 
украі'нського народу.

В часі адвокатськоГ практики вСколім, а від- 
так у Золочеві, як кошовий „Січі", розвинув широку 
громадянську діяльність, а в році 1911., на Білій 
I орі під хрестом Маркіяна Шашкевича провів 
10-тисячній масі народу присягу на вірність УкраТни.

В часі світово'Г війни загнала його военна 
доля на Украіну, де в Гадячі, на Полтавщині під 
проводом Ольги Косач (Олени Пчілки, сестри 
Михаила Драгоманова і матері поетки Лесі УкраУн- 
ки), як співредактор зукраі’нізував „Газету Гадяць- 
кого Земства", виховав 80 гімназистів і 40 гімнази- 
-сток в гуртку украі'нознавства на добрих синів 
т доньок Украі’ни, перевів за почином і участю 
д-ра Іляріона Свенціцького курс украі'нознавства 
для 300 учителів (льок) гадяцького повіту.

Видана ним під псевдонімом Михайла Сло- 
■оідського книжечка „Як жили украУнці і як хотять 
жити" в 5000 примірниках стала першим украі'н- 
ським підручником для народніх шкіл Гадяччини 
і помандрувала між украі'нських салдатів на кав- 
казький, буковинський і німецький фронти.

В 1918 р., вернувши в Галичину, признаний 
австр. військовою владою інвалідом, від 1. листо
пада 1918 р. працював в Повіт. Комісаріяті в Бе- 
режанах, а веско о 1919 р. вступив як доброволець
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в ряди Укр. АрміГ та як хорунжий УГА і значко- 
вий курію ого отамана береж. куріня провадив до- 
бою бережанський курінь. Колиж боротись не стало 
сили, перейшов табори смерти в Бугшопах, За- 
мості і Пикуличах з пятнистим тифом. В 1921 р. 
відкрив адвокатську канцелярію в Козовій і, не. 
зважаючи на тодішний виТмковий стан, відновив 
усі читальні козівськоі’ філіТ „Гіросвіти."

В 1922. р. переніе свою адвокатську канце
лярію до Бережан. Тут став батьком і опікуном. 
475-ти політичних вязнів бережанськоі’ т.ерми, по
ставив при допомозі вироблених робітників на вер
шинах просвітну, лугову та жіночу організаціі 
в повіті. В сучасну хрилю видвигкула його Бере- 
жанщина, враз із другим і повітами 55-Т виб. округи 
на свойого парламентарного заступника. „Праця 
з народом, для народу",— цедевіза і зміет життя 
ставленника Бережанщини.

Др. Михайло Західний вибраний послом з ліети 
УкраінськоТ Партіі Праці ч. 26 у виборчій окрузі 
ч. 54 (Золочів, Зборів, Камінка стр., Броди, Раде- 
хів, Бібрка, Перемишляни, Рогатин, Жидачів, Бе- 
режани) числом голосів 27.715 дня 4 березня 
1928 р.
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ПЕРША ВИБОРЧА ВІДЭЗВА УКРАІНСЬКОІ 
ПАРТІІ ПРАЦІ.

УкргТнські внборці! Брата Селяпе 1 Робітппкп!
Надходить день виборів. В тім дні кожний 

управнений до голосування украТнець і укра- 
Тнка кине до виборчоі урникартку з числом тоі 
чи іншоі партіТ і тим самим дасть доказ, чи доб
ре здае собі справу з украі’нськоТ національно! 
політики та з інтересів то’і суспільноі верстви, до 
котроТ належить.

День виборів 6 рівночасно днем іониту на
ціонально! зрілости.

В тім дні кожна верства народу буде попи- 
рати такі парті'і і таких кандидатів, які іі органі- 
зують і обороняють: за панською партіею будуть 
пани і підпанки, за клерикальною клерикалу за 
урядничою урядники, за явно чи скрито хрунівсь- 
кою—хруні.

УкраТнські Селяне і Робітники! А якаж Ваша 
партія? Хто за Вами постоі'ть і хто Вас організуе 
для оборони Ваших інтересів і здобуття найвищих 
національних прав? Ви люде праці. Ватою па- 
тіею 6 Украінська Партія Праці,

УкраТнська Партія Праці гуртуе виключно 
трудові маси украТнського народу та служить инте
ресам і обороняе права украі’нськоа селянськоі 
і робітничо ’і верстай.
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Украінська Партія Праці, як партія наскрізь 
національна, держить высоко прапор національно! 
едности всіх украінців, денебудь вони проживають, 
і бореться за найвищі національні права УкраГнсь- 
кого Народу.

Украінська Партія Праці стремить до того, 
щоби Украінському Народові здобути таку будуч- 
чину, в якій мігби він жити незалежно, зорганізо- 
вано в одному гурті на всіх своіх землях та в якій 
в першу черту найкраще забезпечене буде життя- 
оуття подавляючоі більшості украГнського насе
ления, то е украГнського селянства і робітництва.

Украінська Партія Праці бореться за знесення 
велико! земельно! посілості, фільварків та ство- 
рення умов для видання украінському селянству 
землі без викупу.

Украінська Партія Праці бореться за здобуття 
праці всім укра’Гнським робітникам на і’х власній 
землі, а в першу черту по містах та фабричных 
центрах.

Украінська Партія Праці бореться за рівно- 
управнення жінки в приватному і громадянському 
житті, за знесення всяких правних і звичаевих об- 
межень, що не дають жінці розвинути і’Г повно- 
вартних здібностей у суспільній діяльності. 
о Украінська Партія Праці оцінюе чоловіка по 
його вартості, його праці, а не по його мастку. Тому 
бореться за дол.о цих, які працею здобувають 
сооі хліб та домагаеться для кожного, що працюе, 
якнайбільших соціяльних прав.

Украінська Партія Праці витрівало бореться 
за рідне украінське шкільництво, від шкіл найниж- 
чих до найвищих та за безплатне навчання украГн- 
ськоі дітвори і молоді в таких школах, які дадуть
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змогу Украінському Народов! виховувати націо 
нально-свідоме та в сучасних обставинах творче 
покоління.  .

УкраТнська Партія Пращ бореться за полш- 
шення долі уКра’Тнських інвалідів та вдів і сирп 
по поляглих за волю Украіни.

УкраТнська Партія Праці іде досвоіх високих 
цілей рішучою і постійно.о політично о ооротьоою, 
натугою всіх сил у послідовніи культурно-політич 
НІЙ пращ. Права хоче вона для народу здооувати, 
а не вижебрувати у „власть імущих , бо це не від- 
повідае гідності нашого великого народу. Всяке 
коліноприклоненіе," усяке братання і. залицяння 

з панами, всякі панські балі —равти, і всякі кон- 
шахти з жидівськими багатирями Украінська Пар
тія Праці відкидае від себе.

УкраТнська Партія Праці,—це ниш одинока 
партія, яка тільки це робить і до того стремиіь, 
чого хоче, чого потрібуе і чого душею прагне 
УкраТнський Народ, а в першу черту його оіль- 
шість, украТнські селяне і робітники. Тому боро
нить вона селянські і робітничі маси перед визи- 
ском так ненаситних чужинців, як і своіх явних, чи 
скритих політичних обманців.

Тому украТнське громадянство, що жие з пращ 
на землі, з праці рук і ума, отже ціле . селянство, 
робітництво і трудова, вірна народові, інтелігенція 
мусять стати однодушно в рядах УкраТнськоі 11ар- 
тіТ Праці.

Хто, отже, хоче для УкраТнського Народу здо- 
бути найвищі права, які сьогодні по страшних 
жертвах мае кожний европейський народ, хто хоче 
здобути йому найкращі умовини життя повинен 
стати під прапором УкраТнськоі ПартіТ Пращ.
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Тому ставайте всі підцим прапором і дайте 
доказ, що, Ви якраз хочете цього, за що бореть- 
ся, що здобувае, до чого стремить УкраТнська 

артія 1 іраці. А доказ цей дайте в той спосіб шо 
в дні виоорів кинете всі голоси на тих посольсь- 
ких кандидатів, яких тавить УкраТнська Партія 
Пращ, бо тільки вони насправді зуміють вірно по- 
Нщюду^ ^°Р°Тіэбі за долю і волю УкраТнського

Головна Рада Украінськоі ПартіГ Праці.
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Воля Украінського Народу та Його вайвищі 
інтереси були і на все остануть для мене рішу іим. 
приказом/якому я завсіди беззастережно пови- 
нуюся. Ця воля та ці інтереси казали мені в добі 
украінського национального визвольного. Здвигу 
станути на службу Украінській Арміі та Украінсь- 
кій Владі. Присяга вірності, зложена Украінському 
Народові у.хвилі приняття служби в Украінськіи 
Державі, Його найвищим ідеалам та украінськіи 
державності е для мене основою всякоі моеі по 
літичноі діяльності, котроТ ніяка вимушена присяга 
не с в силі перечеркнути. ..

I коли нині, волею Украінського Народу, 
я покликаний заступати Иого як речник, заявляю 
прилюдно, що вважаю себе виразником волі 
і слугою найвищих національних стремлінь цілого 
Украінського Наррду, та що у іділій моій діяльно
сті, як посол, руководитися буду виключно справ- 
дішньою його волею відбудувати незалежне, усі 
сили і засоби обіймаюче, організоване у форми 
державності, укра’інське життя.

Львів, 21 березня 1928.
Михгйло Західний
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МИРОНОВА
виголошена дня 15 травяя 1928." 

пЛ^Ч>АД9п: Г-лос мае пос. Західний. 
м9ой?лА/*Висока Палато?

пп-пппчі^АЛОК: ПаНу послові відомий соймовий 
Р ' р> док. Пан Посол знае, що обовязуе тут 
польська мова. ■' •’

ПОС. ЗАХІДНИЙ: Протестую проти потоп- 
ння прав моеі рідньоГ, матірньоТ украГнськоТ 

мови. Переходячи до шегіішп справи, пригадую 
бипяпя ДеНЬ беРезня 1928 р, коли послів за- 
оирала відсіля поліція, коли поели кричали- Ря- 
ТПобУАрНаСмМОРДУЮ^Ь<‘! ТРДІ частина сойму сказала: 
„Добре ім так, хаи іх бють! “ I до цих збитих 
скатованих поліціею послів (Голос: Тільки пане 
не пересаджуите!) належав також і посол Сохацкі 
Оскількиби ходило про не, щоби видати пос. 

охацкото, то можнаби було видати його щолиш 
тоді коли явиться шеф уряду, КОЛИ прийде уряд 
1 перепросить всіх цих послів за зневаги, які за
дано соимові. До цих послів належали Сохацкі 
Варшавскі - Варскі, Гаврон, збитий і скатований 
старшин чоловік Лев Бачинський, до цих скатова 
них належу і я, з Украінськоі' ПартіГ Праці. Минуло 
вілпові™Р'В 1 Д0 ЦЬОГО Часу Уряд не вважае відповідним перепросити сойм за понижения його 
авторитету. (Голос: Це не ваша річ!) 
„о л Д'0 ХВИЛЬ доки пос. Сохацкі не одержить 
сатисфакцн, не мае мови про його видачу.
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2. ПР О ИОВ А
виголошена дня 15 червня 1928 р.

МАРШАЛОК: Голос мае пос. Західний. 
ПОС. ЗАХІДНИЙ: Высока Палато! 
МАРШАЛОК: Ми е у соймі, а не в палаті! 
ПОС. ЗАХІДНИЙ: Знову мушу врочисто за- 

протестувати проти заборони говорити мені уцьому 
соймі по украінськи. Як речник безоглядного ре- 
волюційного украТнського націоналізму і як репре
зентант Західньоі Украіни, яку проти волі украін- 
ського народу і з потоптанням прав самовизна- 
чення народів відорвано в:д цілості...

МАРШАЛОК: Пане После Західний, Ви гово
рите, що Ви е репрезентантом Західньоі Украіни. 
Західня ж УкраТна е між Киівомі Збручем. Вперше 
чую, щоб Ви були відтіля послом. (Оплески на. 
польських лавах.)

Говорю ці уваги і ці застереження з огляду 
на поправні міжнародні наші (польські) взаемини 
з Радянською УкраТнською Республикою, яка ни
мало здивуваласьби, колиб котромусь із поль
ських послів у Высокій Палаті впало нагло До 
головы стати нпр. репрезентантом Задніпровя^. 
Прошу Пана числитися з ним, що Ви е вибраний 
послом на захід від Збруча, а це жадна Західня
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едності, державно! 
до злуки зі своею, ро- 
масами організованою 
аж до здійснення тіе!

його західніх землях 
не признае: 1) політично!

1920 р., якою то кон- 
Це вже ми чули, до- 

і параграфом за

Украіна, це Малополыца! (Оплески на польських 
лавах.)

. ПОС. ЗАХІДНИЙ: Выяснения п. маршалка не 
змінять моеі думки та моіх політичних переконань. 
ь трівкому І неможливому до знищення почутті 
народньоі едності и однозгідньому стремлінні то 
зединення всіх украі'нських земель в суцільний на- 
родніи Державины організм, украінський народ на 
західніх иого землях находиться в боротьбі за свое 
незалежне державне життя, зберігае та зберігати- 
ме вірність іде! національно! 
спільноти, як і стремління 
бітничими і селянськими 
Украі’нською Державою — 
злуки.

Украінський народ на 
не признав та ніколи і_: 
конвенцій, заключено! між Польщею і урядом Пет- 
люри у Варшаві 21 квітня 
венціею (Голос на правиці: _ __  „1Г1
вол! цього!), а з окрема !! другим параграфом за 
охоту будови Украіни на територі! бувшоі Ки!в- 
ськоі губерни та частини Подільсько! і Волинсько! 
гуоерніи з населениям 8,200.000 відступлено Поль- 
Щі на власність украі'нські територі!, а саме: Схід- 
ню Галичину з Лемківщиною, Волинь, Підляшша 
Полісся і Холмщину ... (Голос: Пане, маете за ве- 
ликии апетит! Інші: Він читае затихо!) Ви не до
зволяете мені читати голосно... простором 162.000. 
кв. км. і поверх 8.000.000населения, чим дано спро- 
м°гУ РеститУЦй Польщі перед розбором в границях 
з 1//2 р., (іолос: Пане маршалку! Він говорить 
про відорвання польських земель’)
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МАРШАЛОК; Коли будете говорити так, що 
я вас не могтиму чути, то ваш труд, страчении, 
тому що пізніше велю прочитати сооі стенограф- 
ний протокол та вичеркну усе, що незгідне з ре- 
гуляміном і законом.

Панове не можуть нарікати на не, щоОи хто 
небудь відбирав вам право складання засадничих 
декларацій, але у цьому неприміненні до регулямі- 
ну е певна граница. Отже, прошу пана посла, лас- 
каво читати голосно, ш.об я міг також чути.

ПОС ЗАХЩНИИ: 2) рижського трактату 
здня 18 березня 1921 р., 3) рішення ради амоаса- 
дорів у Парижі з дня 14 березня 1923 р., котрими 
то актами прилучено до Польщі украінські землі; 
навпаки, украінський народ повищі акти поборюе 
та завсіди буде поборювати. (Крик і галас. Голос 
на правиці: Він не признае границъ Польщі!)

МАРШАЛОК: Пане после, будь ласка заняти 
місце Моім, а не чиімсь обовязком е стежити за

повищі акти, 
авати до дер- 
державності,

ходом нарад.
ПОС. ЗАХЩНИИ: Поборюючи 

украінський народ не думае навіть ст; 
жавно-творчоі праці для несвоеі 
а висилаючи отут, на публичну трибуну, своіх пред- 
ставників, використовуе цю трибуну для пропаган- 
ди боротьби за народню независимість перед між- 
народнім форум.

У міжнародніх інституціях украінську думку 
та боротьбу за народню независимість репрезентус 
умандатований до того украі’нським народом 1 Іре- 
зидент Украінськоі Національно! Ради д-р Ввген 
Петрушевич.

Панове! На самому вступі до сойму стршула 
мене пригода, котру я описав в ось такому писмі
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до п. маршалка сойму: „Дня 27 березня 1928., 
в пору відомоТ політичноі демонстрант при від- 
критті сойму, коли я закликав до преміера Пілсуд- 
ского: „Зверни УкраТні украТнські землі!“ — вдер- 
лися у соймову салю поліцаГ та по вказівкам яко- 
гось розвідчика, по приказу міністра внутрішніх 
справ, винесли мене зі соймовоТ салі. В сеймовому 
коридорі вони кинули мною об долівку, волікли 
мене, товкли мене ззаду приклами рушниць і по- 
калічили мені праву ногу: вкінці витащили мене зі 
соймових кулюарів та кинули на лавку побіч уже 
потовчених послів Варського і Жука. Через хви- 
лину поліцаГ принесли ще посла Льва Бачинського, 
якого передтим волікли по землі та жорстоко 
катували прикладами і, обдерши його з одежі 
і сорочки, так грубо кинули ним об грань лавки, 
що замалим не розторощили йому голови. (Пос.’ 
Вижиковскі: Пане, з послом Смолою таксамо ро- 
били! Таких героі'в ми також маемо!)

Побоям посла приглядалися поліційні комісари 
і мініетр внутрішніх справ, котрий ні словечка не 
сказав проти варварського способу вязнення та 
виволікування послів.

Без плащів і без капелюхів посадэвили нас 
в автомобілі. Я сидів у четвертому возі, окруже
ний поліцаями з рушницями та револьверами в ру
ках: один з них увесь час держав револьвер проти 
моіх грудей. На подвіррі в поліціГ зревідували 
наші кишені, записали призвища і заперли нас 
в келіях.

Коли ми звернули увагу поліційному коміса- 
реві, що поліцаГ знущалися над нами, а ми жгро- 
мадяне і поели, він відрубав: „Тепер не бути вам 
більш послами, будете тільки арештантами“!
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Коли пос. Лев Бачинський жалівся перед 
соймовим маршалком постаршині,перд послом Бой
ком, що поліцаТ його били, ней відповів: „Шож можу 
проти цього зробити? Я безсильний; добре, що 
хоч вдалося мені увільнити вас із вязниці“. Наслід- 
ком побоТв і простуди попав я в лихорадку та 
мусів з припоручення лікаря, посла д-ра Курівця, 
покластися на два дні до ліжка.

Колиж голова уряду і досі не вважав відпо- 
відним перепросити побитих та скатованх послів, 
подаю факт нечуваноі в історіі парляментаризму 
подіТ до" вашого відома з проханням передати його 
високому соймові.

Долучене лікарське свідоцтво звучить: „Ствер- 
джую, що дня 28 березня 1928 р. оглядав я п. д_ра 
Михайла Західного, адвоката і посла до сойму, 
та після подрібних оглядин сконстатував: 1) під- 
гарячковий стан 37’6, 2) загальне ослабления, 3) 
обяви нежиту обох легенів, 4) на правому коліні 
рану, величини волоського горіха — в опухлому 
місці відчуваеться великий біль. Оглянений посол 
д р Михайло Західний зазнав поважнішого ушко- 
дження тіла, а кромі того е хорий дна запалення 
легенів, по причині перевожування його зі сойму 
до арештів вечірньою порою без теплішоі одежі. 
Варшава, 30 березня 1928, др. Іван Куровець, по
сол до сойму і лікар у Львові“

Товаришеві послові д-рові Льву Бачинському 
незабаром після першого побиття сталася прикра 
пригода з другим арештуванням. На засіданні сой
му дня 30 травня 1928 Р- заявив п. марш, сойму, 
що одержав від міністра внутр, справ повідом- 
лення , що в звязку із арештуванням посла Льва 
Бачинського перенесено в карній дорозі комісаря.
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Фаренгольца до білостоцького воевідства, а під- 
комісаря Погоржельского покарано семи днями 
вязниці. Так посол Бачинський дістав сатисфак
цію за друге арештування, а перша справа ареш
тування і побиття^ сімох послів дня 27.Ш 1928 у 
соймовій салі ще й досіль не полагоджега.

^Сумніваюся, шоб у Польщі найшозся хтось 
такий справедливий і сильний, щоби переніе в кар- 
ній дорозі або засудив на кілька днів арешту за 
насильство у соймовій салі шефа уряду та вико- 
нуючого його прикази мініетра внутрішніх справ, 
тому то й не домагаюся за побиття ніяко’Г сатис- 
факціі та не жадаю ніякоі' експіяцп від шефа уря
ду, а длятого, що повище побиття й увя нення 
недоторкаемих послів було, очевидно, подикговане 
мотивами політичноі натури, то украінський народ, 
котрий вислав мене, як свойого репрезентанта до 
того сойму, задержить за собою право політичноі 
відплати за знущання над, недоторкаемим його 
репрезентантом! Історія вчить, що погрози і оби- 
ди, кинені в лице репрезентанта народу ніколи не 
пропадаютъ безкарно. Десь перед 32 роками ав- 
стрійський цісар, вислухавши у замковій салі жалоб 
депутаціі, зложеноі з 300 украі'нських селян, жалоб 
на надужиття польськоі шляхти в Галичині, за на- 
мовою і під диктатом тодішнього шефа австрій- 
ського уряду гр. Казимира Баденього, відповів 
Депутаціі коротко: „Адіе майне Геррен!“ (Бувайте 
здорові моі панове!). Украінська депутація повер
нула домів та широко переповіла, що украі'нському 
народові немае чого шукати у Відні, шо уповаючи 
на допомогу австрійського цісаря, не найде він ні 
права, ні справедл ивості та не здобуде жадних 
лолітичнйх прав. Після того політичного усвідом-
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лення украі'нський народ почав енергійно працю- 
•вати на культурній, суспільній, економічній та по- 
літичній ділянках і діждався тіе'і щасливоі хвилини, 
що дня 1 листопада 1918 р., беручись до будови 
■свое!' укра’інськоТ держави, міг передати австрійсь- 
кому цісареві та його міністрам відповідь: „Адіе 
майне ГерренГ

Чи слова погрози, висловлені у цьому соймі 
дня 27 березня 1928 р.: „Панове, вас викинуть 
з цеі салі!“ — не скажуть вам багато думати і, не 
пригадають вам переповідженого мною австрійсь- 
когэ епізоду і можлитості прийняття аналоги 
юбох випадків? (Голос: Адіе, майне Геррен!)

МАРШАЛОК: Голос мае посол ПаліТв.
ПОС. ПАЛіІВ: ВисокиЙ сойме! Підчас промо- 

.ви посла Західного, пан маршалок вважав відпо- 
відним переривати бесідникові...

МАРШАЛОК: Перепрошую Вас, пане после, 
-л виключаю всяку критику моТх заряджень з ціеі 
трибуни (Оплески) і полемізувати зі мною не доз
волю. Прошу не полемізувати зі мною, бо інакше 
відберу вам голос. Панове вводять якісь цілком 
оригінальні звичаТ, не числячися з конечностями 
ларляменту. Ваш передбесідник в свойому власно
му імені, бо належить до диких, вичислив бог-зна 
.які речі і я йому не перешкаджав, але прошу, будь 
ласка, держатися регуляміну.

ПОС. ПАЛІІВ: На означения украінських зе
мель під Польшею пос. др. Західний ужив терміну 
„Західня Украіна“. Стверджую і в імені Украінсь- 
кого Клюбу маю честь ствердити, що цього і тіль- 
ки цього терміну ми уживаемо не на означения 
НаддніпрянськоТ Украіни, котра тепер нале- 
зжить до Союзу Радянських Республик, але
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саме Західноі' УкраГни* то значить* цих украТнсь- 
ких земель, які Польща втілила до себе помимо' 
іх волі, помимо волі цілого украТнського народу.. 
(Оплески на меншостевих лавах). I ми ніколи не 
позволим© вирвати від нас це означения і цілість 
украінських земель під Польщею завсіди станови- 
тиме для нас Західню Украшу, яка мае стремління 
до злуки зі Східною УкраТною, щоб разом з нею 
становити одну цілість. (Оплески на меншостевих 
лавах).

МАРШАЛОК: Панове можуть творити полі- 
тичну географію держав, як тільки вам подобаеться,.. 
але географія, яка обовязуе в Польщі, мусить і вас 
обовязувати. (Оплески) 1, прошу панів, е виклю- 
ченою річю, щоби якунебудь територію польськоТ 
держави називати територіею укра’ГнськоТ держави. 
Прошу панів, терпиливість нас всіх мае своТ гра- 
ниці. Я вже пробував панам очеркнути, що вінте- 
ресі співжиття з УкраТнською Радянською Респуб
ликою мусимо перестерігати ГТ границь. УкраТнська 
Радянська Республика мала би слушне право до 
протесту, наколиб хтонебудь з послів тутешнього 
сойму назвав Задніпровя „Східною Польшею/ 
Однаковим правом ми мусимо протестувати проти 
цього, щоби, беручи річ з державно? сторони, ча- 
стини, які належать до Польщі, трактовано як ча- 
стини, належачі до іншоі'держави.
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II Р О М О В А
дня 14. листопада 1928 р.

Ви створили легенду, що нещастям Польщі 
<е украі'нські поели, на вашу думку — сіячі бунту, 
що вистарчить усунути і'х зі сойму та посадити за 
-тюремною решоткою, а украі'нські маси полюблять 
Польщу...

Забуваете про це, що виступи украінських 
послів е відзеркаленням думок і переконань укра
інських мае, що іхня думка с нашою думкою, що 
іхні почування е нашими почуваннями, що іхні 
кличі е нашими кличами, і що ці кличі відтворю- 
емо з волі народу в соймі.

Забуваете про це, що украінский народ за 
■совісну оборону прав украінського народу зі сой- 
мовоі трибуни, зокрема за оборону його права до 
незалежности, приймае нас хлібом-сіллю і сипле 
нам під ноги квіти в часі наших поіздок і діяль- 
ности в краю.

Описи наших посольських звітів із політич- 
ними резолюціями, які йдуть з низів і е призна-
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чені для часописів -— червоний олівець державно’Г 
прокуратор!!' счеркуе ревно.

Забуваете про це, що кромі загварантоваго’Г 
конституціею посольськоі недоторкаемости, котру 
може кожноі хвилі нарушити міністр внутрішніх 
справ зі своіми поліціянтами, що вже сталося 
в памятному дні отворення сойму, в дні 27. бе- 
резня 1928, і що увіковічнено в стенографічному 
протокол! з дня 15. червня 1928р.-перед вами 
і польською владою береже нас безоглядне до- 
віря народу і його трівкий звязок із нами — звя- 
зок, якого не зірве засудження нас на тюрму і по- 
збавлення посольськоі недоторкаемости.

Ви голосите игЬі еі огЬі, (перед світом) що 
украінські маси за вами, за польською державні- 
стю, що проти вас тільки поели, вибрані вільними 
голосами цих мае. Тимчасом, бережанський проку
ратор, який стоіть ближче до украГнських мае, як. 
ви, а навіть ближче, як мініетри, перечеркуе ваші 
легенди і стверджуе зовсім щось інше, як ваші 
погляди. А саме, в публічному документ!, а це в акт! 
обвинувачення з дня 17. жовтня 1928 Ь. си. 8к 
462/28 Ѵг. IX 272/28 обвинувачуе Миколу Когута,, 
селянина і столяря, перед присяглими суддями за 
злочин головноГ зради з §§ 58 ц. 59. карного за
кона, ш,о його допустився цим способом: „що дня 
19 лютня 1928 (Промовець цитуе акт обвинувачен
ня) на передвиборчих зборах УкраТнськоі ПартіГ 
Праці в Бережанах в приявності 300 осіб, захва- 
лював у своіи промові відносини на Радянській 
Украіні, кажучи, що украі'нський селянин мае там 
землю та украінські школи, підчас коли украі'нці 
під Польщею е гноблені; що виступав проти по- 
літично’і програми УНДО, кажучи, що воно шукас
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опертя на Варшаву, замісць на Радянську Украіну, 
де е пень украінського народу; шо . закликав до 
гуртовання в Украі'нсьКій Партіі Праці, якоі метою 
е злука всіх украінців в одній незалежній украін- 
ській державі, висловлюючися, шо чим Украіна 
сильніша, тим Польша слабша; шо промовляв за 
вибором таки е послів, які будуть уважати першим 
сво'ім завданням, щоб перед цілим світом запро- 
тестувати проти рішення ради амбасадорів з 1923 Р* 
в справі признания східних границь польськоі дер^ 
жави — послів, які заявляютъ, шо украінськии 
нарід не годиться на це рішення ради амбасадо
рів, і зажадають прилучення СхідноТ Галичини ДО1 
Радянськоі Украіни. Завданням цих послів буде 
заявити в соймі, що укражці не хочуть належати 
до Польщі, тільки до Радянськоі Украіни .

Я навів дослівно — мотивацію акту оовину- 
вачення бережанського прокуратора зтіею метою,, 
щоб доказати отсей голос мае — ѵох рорші, 
ѵох Реі, (голос народу, це мов голос божии) 
з яким то голосом вибранці народу мусяіь числи 

тичноі лініі, а ми, прислухаючися 
цього голосу, як виконавці волі_ народу, 
емо совісно наші посольські ооовязки.

Перед кількома літами повішено в 
них арештах у Львові політичного вязня

тися.
Таким чином не ми повчаемо народні маси, 

як треба боротися за власну державу, тільки на
родні маси намічують знизу напрям нашоі полі 
н ------- -------------— з увагою до

сповня- 

поліцій- 
Ольгу 

Бесарабову. Поліція твердила, що вона сама по- 
вісилася...

В дні 1. листопада 1928 р. піеля знищення 
творів штуки відомого артиста маляра Новаків
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ського, після зни цення цінних памяток науки
i культури в інтролігаторні „Просвіти" у Львов’, 
викинено разом із книжками з першого поверхУ 
живу жінку — Л'Іихайлину Філюс — наражаючи
ii на вічне каліцтво. Слідчі органи твердять, що 
„вона сама себе викинула", що вона сама зі стра
ху вискочила з першого поверху.

Отсі легенди не видержу.оть критики. Бо ко- 
либ навіть подумати через хвил.о, що Філюс сама 
вискочила, то чогож доказуе цей геройський чин? 
Отже він доказуе, що украінка-патріотка воліла 
радше смерть на місці, як дістатися в руки ворога.

Міністр внутрішніх справ сказав у соймі 
в дні 6. листопада 1928 в кінцевому уступі прави
тельственно! заяви: „Рівночасно уряд заявляе, що 
з однаковою рішучістю буде протиставитися всім 
самозванчйм відрухам відплати. Коли зайде ко- 
нечність примінення репресій, то до вимірення них 
репресій е покликана державна влада, і тільки ця 
влада“.

Тон промови міністра був гострий, рішучий, 
зміст промови — невідкличний. Тимчасом негайно 
після тіеі заяви польська академічна Молодь 
у Львові заявляе публично, що ніхто інший, тіль
ки вона мае місію примінювати репресіТ і відплату.

Ситуація дивна: „піп в дзвін, а чорт в кле
пало".

Львівський воевода розвішуе на мурах Льво
ва обіжник такого змісту, що гварантуе всім горо
жанам спокій, а тіеі самоі хвилі-польські студенти- 
корпоранти на вулицях Львова катують і бють 
украТнських студентів за ношения украі'нських кор- 
порантських шапок, як також масакрують до без- 
притомности студента університету Ігоря Старо-
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‘сольського за Пластову відзнаку — за скавтову — 
за відзнаку, яку носять англійці, французы, німці, 
а навіть польські скавти.

На мурах міста видніе на величезньому пля- 
каті урядовий „мир і порядок", міжтим віз ра- 
тункового поготівля забирав непритомного Старо- 
сольського під свою опіку.

Що це? Видно міністр внутрішніх справ е 
■сильный і могутній на свому міністеріяльному 
фотелі у Варшаві, одначе його сильна рука не ся- 
гае аж до Львова, і його приказів не слухае на
віть польська суспільність.

Подіі від 1 до 3 листопада 1928 у Львові 
і в цілому краю е проявом тріваЮчоТ фактично до- 
тепер війни украТнського народу за власну дер- 
жавність на західно-украТнських землях.

Вони е і будуть постійним проявом реакці’і 
проты польського імперіалізму, який у 1918 19 рр. 
загорнув силою украі'нські етнографічні землі»

Ці подіі е доказом, що на Західній Украіні 
продовжуеться боротьба з цим фактичным полі- 
тичним станом, який настав на цих землях з хви- 
лею мілітарноі окупаціТ, що іі апробувало рішен- 
ня ради амбасадорів, доконуючи насилля над пра
вом самовизначення украТнського народу.

Система польського правління на західно- 
укра’інських землях полягае на тім, що* узброена 
польська цивільна меншість прф загварантованіи 
безкарності і кожночасній чинній підтримці з бо
ку органів державно? влади і регулярного війська 
(Сальва залоги львівськоТ цитаделі до украТнського 
„Академічного Дому") поборюе автохточну трупу 
.украТнського народу.
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Криваві львівські випадки доказують, що 
після майже 10-літнього такого фактичного вико- 
нування влади Польщею на украі'нських землях- 
украінський нарід е занадто сильный духово і фі- 
зично, щоб допустив до постійного поневолёння. 
хочби найменщоі свое’Г части ни.

Треба глянути безпосередно правді в вічф 
щоби зрозуміти величину і могутність ’це’Г бороть- 
би. Тоді видадуться смішними погрози, що Тх ки
дас нам представник польсько'Г влади, як також 
відклик до судів, або крамарське висування пре- 
тенсій до відшкодовання,-тому що ці погрози, яд 
і факти знищення майна е страшным, одначе ко
нечным правом війни.

Міжтим, для украТнського народу е цінніше 
право до війни за своТ державні стремління, як 
опінія погрожуючого противника, або матеріяльні 
шкоди, спричинені боротьбою. Ми, украТнці, розу- 
міемо, що в такій боротьбі противник для про
тивника с поза правом. Тому не дивуе нас виступ 
міністра Складковского, як також не числимося 
з можливістю здобуття справедливости в грани- 
цях нинішноТ Польщі. Тому за нею не.кличемо!

В отсій боротьбі за національну волю—бо
ротьбі, що ставить нас поза правом — мусимо- 
витрівати, силы-іі не забуваючи слів Хмельницького: 
Мали Іасіа, тапи сіезігиипіиг. (Рукою створене- 
рука зруйнуе).

Хвилево пригнічений нарід зуміе ліквідувати 
своТ рахунки з противником у слушному часі!

Ввропа мусить зрозуміти, що заогнений стан 
на західно-украі’нських землях, загрожуючий за- 
гальному мирові, істнуе тут у вищому ступені, як 
деінде. Коли ревізіоністична акція, реперезнтована.
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Льойдом Джорджем, льордом Ротерміром і інши- 
ми е в цілості оправдана на заході, то, беручю 
справу предметово, ревізіоніетична акція мае шд 
більше оправдания відносно украінських земель., 
під польським пануванням — тим паче щов судь- 
бі західно - украінських земель е у великій мірі 
заінтересована УкраТнська Республика за Збру- 
чем, якоТ уряд дав нераз вислів цьому заінтере- 
суванню в цілому ряді правно-державних декля- 
рацій (Декляраціі Раковського і Чічеріна).

Напятновуючи криваву масакру украінського. 
населения у Львові в листопадових днях зі сто- 
рони поляків, заявляю перед цілим культурним. 
світом, а зокр°ма перед урядом Украінсько! Ра- 
дянсько! Республики, що подіГ з 1-го листопада 
1928 і зі слідуючих днів е проявом постійно! бо- 
ротьби за стремління украТнського народу до дер
жавно! національно! незалежности з одно! сторо- 
ни і проявом боротьби з екстермінаційною полі- 
тикою польського уряду і властей супроти укра- 
інського народу на його власній територі! — з дру
ге! сторон и.

Підчеркую факт, що органи польсько! влади,. 
як також військо, в дні 1. листопада 1928 і в слі
дуючих днях, і в часі масакри украінського насе
ления, і в часі вандальського нищення украінських. 
інституцій активно підтримували узброену поль- 
ську меншіеть і створили для ціе! меншости під- 
ложе до кривавих і скандалічних виступів . проти 
украінських автохтонів і іхнього стану посідання.

Вважаю украінські демонстраці! в дні 1. ли
стопада 1928 з нагоди 10 роковин украінсько! 
державности манифестаціею за поворот украінсько! 
влади в Галичині, вважаю ці демонстраці! за но-
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вий вияв безпереривного, активного стремління 
украінського народу до національно! незалежно
сти, до злуки з матірним украі'нським пнем,—ува
жаю іх грімким протестом проти звірського по- 
неволення і нелюдського переслідування украі'н- 
ського автохтонного населения на його власній 
землі!

Нинішна хвиля, освячена кровю украТнськ-их 
мае на вулицях Львова в звязку з десятими роко- 
винами реституці! украГнсько’Г держави на західно- 
украінських землях—вкладае на мене обовязок до 
слідуючо! святочно! заяви: (Голос: А де присяга?) 
—Питайте тих, що робили замах, де присяга!

Складаю поклін Героям, поляглим на полі 
слави, замученим у тюрмах і концентраційних та
борах смерти, розстріляним на підставі присудів 
польських судів.

Політичним вязням і західно-украінській по- 
літичній еміграці! посилаю щире поздоровлення.

До молодого покоління апелюю: Витрівати 
мужно аж до цілковито! перемоги! (Голос: Що то 
за імянини, що Ви заміець говорити про буджет, 
шлете бажання і поздоровління?) Це з нагоди 
десятиліття украінськоі державности!

Визов мініетра внутрішних справ з дня 6. ли
стопада 1928 приймаемо і, вступаючи в боеві ря
ди, будемо гідно боротися за наше повне націо- 
нальне і соціяльне визволення. Народні маси пі- 
дуть з нами (Голос: То ще виявиться!), тому що 
ми тільки виконавці !хньо! волі, тому, що ми тіль- 
ки каменярі:
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„Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті 
Святою думкою, а молоти в руках.
Нехай ми прокляті будем і світом позабуті, 
Ми ломимо скалу, рівнаем правді путі
1 щастя всіх прийде по наших аж кістках“... 
(Оплески на украі'нських лавах).
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п р о м о в д
. дня 31< I. 1929 року.

Забираючи голос у бюджетовій дебаті, не мо- 
>ку поминути одно'! з позицій ресорту міністер- 
•ства віроісповідань і освіти, а іменно квоти 200.000 
зол., призначено! на мниме креування украі'нського 
.університету у Львові. Не можу поминути ціе'і по- 
зиціТ з цього приводу, що поміщення Гі в бюджет! 
було подиктоване в дійсності потребами тактики 
закордонньоі політики польського уряду. Ця пози
ція відповідае інтенціям соймовоТ групи, яка взяла 
в бюджетовій комісіі ініціятиву перефорсування 
Ці-е! позиці! в бюджеті. Отсе завдання було для 
ці-е! групи тим легче для переведения, що, як за- 
гально відомо, опозиція урядово’і групи проти, 
цього внесения мала чисто академічний характер 
1 не диво, бо згадана позиція в іі нинішньому зясу- 
ванні не ріжниться засадничо від позиціі, поміще- 
ноі' в свому часі до бюджету самим урядом, — 
з власно!' ініціятиви— на створення сурогату 
украі'нського університету під назвою „Зіисішт 
КиіЬепит“ у Краков!.

В одному і в другому випадкові політичний 
мотив лежить не в ділянці внутрішньо! політики,
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але к> ділянці заграничньоі' політики уряду. В одно
му і в другому випадках міжнародне положения дик- 
тувало для міністра закордонніх справ конечність 
виказатися перед форум Союза Народів бодай спро- 
бою мінімального виконання зобовязань, принятих 
Полыдею супроти міжнародніх чинників в заміну 
за признания існуючих східніх границь Польщі.

Як в часі лянсування отсього гумористичного 
„8іи(1іит Киі1іепит‘1, так і тепер, стоіть польсь- 
кий уряд перед фактом надходячоТ конференціТ 
Ради Союза Народів, на якій мае бути засадничо 
порушена вкінці справа тзв. національних меншин.

Маю усі дані, щоб ствердити, що як тоді, 
так і сьогодні проекти того рода, формульовані 
у виді б.оджетових позицій, які мають характер 
маскуючоі міжнародньоГ політичноі гри, скінчаться 
на нічім, як для політиків, які справді бажають 
украі’нського університету, так і для польського 
уряду, який задумуе цим способом продовжати 
в світовій опіні'і фікцію розвязування квестій тзв. 
украінсько ’і меншини в Польщі.

Стверджую рішучо, що отся компромітуюча 
забава в украінський університет е тільки забавою 
без будьякого культурного змісту. Це е фікція без 
вартости!

Зрештою, навіть поважна і справжня розвяз- 
ка такого питания, як університетське питания, не 
булаб ніякою розвязкою меншостевого питания 
навіть для національних меншин зеп§и зігісіи 
(в стислому розумінні). Що ж доперва гово- 
рити про таку велику проблему, яко о е питания 
більш як сімміліонового украі’нського народу в 
Польщі, яке то питания не даеться розвязати ні-



яким чином в рямках пересічного питания, тому 
що украі’нський народ, який всупереч своіи волі 
знайшовся в границях польськоТ держави, е безо- 
глядним господарем на своі’х землях, а тим самим 
мае право і мусить зреалізувати своТ політичні 
аспіраціТ на повну національну незалежність.

В звязку з тим застереженням переходжу до- 
ділянки закордонньоі політики, щоб обговорити, 
проблему, і то не як меншостеву квестію, тільки як 
одно з отвертих, дефінітивно невирішиних, широ
ких питанъ міжнароднього характеру. Бо питания, 
державно! приналежносте західно-украі’нських зе
мель, які знаходяться сьогодні в границях Польщі,, 
е справою, яка не е остаточно вирішена нелиш 
для украТнського народу і для украТнського на
селения цих земель, але е отвертою також і для 
міжнародніх чинників, міродайних для Польщі.

Отсим чинником е для Польщі без сумніву 
Союз Народів. Загально відомо, що Польща виво- 
дить свое право до нинішніх східніх границъ 
з голосноі' децизіі конференціТ амбасадорів з дня 
14. березня 1923., яка закріпила тодішній стан, 
цих границъ, — до речі, під ріжними умовами, ви- 
суненими з огляду на національні прикмети інкор- 
порованих земель, а яких Польща навіть у дрібній 
частині не дотримала.

Міжтим, е фактом, що навіть це, для Польщі 
одиноке, мниме джерело права суверенное™ над. 
згаданими територіями, е перечеркнене в принципі 
преважною постановок) Ради Союза Народів з 10. 
грудня 1927, принятою на підставі осуду Правни- 
чоТ КомісіТ Союза Народів, виданого при нагоді 
розгляду виленського питания в спорі між Поль- 
щею і Литвою за державну приналежніеть Вилен-
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щини. Ця опінія звучить: „Рада Союзу Народів 
е суверенна, натомісць Рада Амбасадорів — ні“. 
Видана на підставі осуду ПравничоТ КомісіТ Союза 
Народів децизія Ради Союза Народів по- 
становляе, що питания Вильна е отвертим питан
иям, таким чином — нерозвязаним, іншими слова
ми, що децизія Ради Амбасадорів з 14. березня 
1923 с правно неважною і неостаточною.

Отся постанова Союзу Народів перечеркуе 
рішення конференці! амбасадорів у принципі, отже 
в цілій його ширині, тому що відмовляе конфе
ренці! амбасадорів компетенці! видавати взагалі 
того рода рішення. Таким чином вага цеі поста
нови торкаеться нелиш малого виленського від- 
тинка, але цілоі східньоі польсько! границі, приня
то! на конференці! амбасадорів, і робить отвертою 
нелиш квестію Вильна, але в рівній мірі також 
приляглих до тіе! границі білоруських і украінсь- 
ких земель. Цю обставину підношу на тому місці 
з цілим притиском.

Отсього фактичного стану речі не перечеркуе 
рижський договір, на який покликуеться конфе
ренція амбасадорів в обговорюваній постанові. Ще 
перед приняттям згадано'і постанови, а це в дні 
12 березня 1923., зложив Уряд Украінсько! Соція- 
лістичноі Радянсько! Республики (УСРР.), як одна 
з контрагуючих сторін рижського договору, заяву, 
в якій запротестував, оскільки ходить про Східню 
Галичину, проти можливо! розвязки^ питания цеі 
землі способом, який не бувби згі-дний з принципом 
самовизначення народів, заявив рішучо, що буде 
уважати за неіснуючу кожну владу, усталену там 
без згоди УСРР, як також без згоди самого насе
ления Східньоі Галичини.
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Подібну заяву зложив 13. березня 1923. уряд 
Російськоі Соціялістичноі Федеративно! Радянськоі 
Республики (РСФРР), також як сторона, що подпи
сала рижський договір.

Оскільки ходить про украінські землі під 
Польщёю поза Східньою Галичино о, то в дні 19. 
травня 1924 р. інтервенював уряд Союзу Соціялі- 
стичних Радянських Республик (СРСР) "диплома- 
тичним шляхом в уряді Речіпосполитоі Польськоі 
в справі положения украінського населения, яке 
знаходиться під владою Речіпосполитоі' Поль
ськоі.

Принципове становище Союзу Радянських Ре
спублик в справі східніх границь Польщі знахо- 
димо в декляраціі'Христіяна Раковського, зложеній 
6. серпня 1924 на засіданні англійсько-радянськоі 
конференці! в Лондоні, цього змісту:

„Не зважаючи на те, що 70% населения Схід- 
ньоі Галичини творить украі'нське населения, а тільки 
14% польське, -— конференція амбасадорів у Па- 
рижі прилучила у 1923 році Східню Галичину до 
Польщі. Це е нелиш насильством над волею на
селения Східньоі Галичини, але і зломання обітниці 
союзних держав, в якій признано населению Схід
ньоі Галичини право на самовизначення.

В 1920 році застерегли в користь Східньоі' 
Галичини право до національной) самовизначення 
Росія і Украіна. В минулому році (цебто в 1923) 
в хвилі анексіі Польщею цеі краіни, Росія і Украіна 
вдруге запротестували проти насильства над пра
вом самовизначення Східньоі Галичини. Англія по
винна тепер довести до національного самовизна
чення Східньоі Галичини".
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На протест польського уряду проти наведено! 
декляраціі, — тому що на думку польського уря
ду, е вона втручуванням у внутрішні справы 
Польщі — дістав польський уряд від Союзу Ра- 
дянських Республик ноту слідуючого змісту:

„Союзний уряд не може погодитися з думкою 
польського уряду, шо справа Східньоі Галичини 
в міжнародньому розумінні не існуе. Союзний 
уряд уважав, що зазначена в рижському договорі 
його відмова від прав на територію, що лежить 
на захід від установлених на цьому договорі кор- 
донів, не означав ще, що доля населения украін- 
ськоі народності, що творить білыпе як 70% 
усього населения Східньоі Галичини (тодішня ста
тистика виказувала: 70,8% украінців, 14,6% поля- 
кіе, 11,9% жйдів і 2,7% німців) може бути байду- 
жою для цеіж укра'інськоі народності, що заселюе 
Украінську Соціялістичну Радянську Республику, 
таксамо, як не означае, що союзний уряд признав 
Польщі право анексі! Східньоі Галичини, населения 
якоі в гострій формі висловлювало свій катего- 
ричний протест проти зединення іі з Польшею.

Союзний уряд не може не зазначити, що 
держави, які підписали версайський договір, ува
жали за неодмінну умову при визнанні державно!' 
приналежності Східньоі Галичини узгляднення сво- 
бідно виявленоі волі населения і що пізніша де- 
цизія конференціі амбасадорів згаданих держав 
с брутальным потоптанням передтим принятого на 
себе зобовязання. Союзний уряд, уважаючи за 
основный принцип свое! політики вільне самовизна- 
чення н а р о д і в, нераз давав вислів цій засаді 
і у відношенню до Східньоі Галичини. Деклярація 
Раковського, зложена на засіданні англійсько-ра-
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дянськоі конференціі с майже дослівним повто
рениям попередніх заяв СРСР. Уряд СРСР подае. 
до відома польського уряду, що в цій справі не 
змінить становища, і що на його дуліку необхід- 
ною умовою мирних міжнародніх взаемин е по- 
шановання права народів на самовизначення і на- 
дання ім реальноі можності покористуватися ним 
правом."

Оскільки ходить про рижський трактат і про 
становище цього договору в справі правно-держав- 
ного положения західньо-украі'нських земель, то ця 
квестія е отверток) нелиш для Полыці, як члена 
Союза Народів, для якого міродайною в цьо'му 
напрямі с без сумніву обговорювана постанова 
Ради Союза Народів з 10. грудня 1927, але також 
I в цьому самому степені для другого контрагента, 
г. е. Радянськоі Украіни і РадянськоГ Росі’Г, згляд- 
но нині цілого Союза Соц. Рад. Республик.

Маючи на увазі засаду самовизначення наро
дів, на підставі котроГ побудовано цілість міжна
родніх взаемин, і маючи формальну гварантіюНай- 
вищоі Ради Мирно! Конференціі з дня 28. VI. 1919, 
яка запевнюе украі’нському населению зреалізування 
права самовизначення цим населениям, уважаю за 
найв^жніший критерій у питанні, чи украі’нська. 
проблема в Польщі е квееті.ею залагодженою, чи 
отвергаю, становищем самого украінського насе
ления.

УкраГнський народ зреалізував на своі’х землях 
для себе сам засаду самовизначення, створюючи 
власну державу, що обіймала також територію 
Східньоі Галичини. Ця держава, будучи вже підме- 
толі лліжнароднього права, була заатакована Речі- 
посполитою Польською, яка повстала рівночасно.
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наслідком чого була війна і мілітарна окупація 
Східньо! Галичини польськими військами. Факт це! 
•окупаціТ выкликав цілий ряд міжнародніх актів, 
ціллю яких було зясування правно-державного 
становища СхідньоГ Галичини. НайвищаРада Мир
но! Конференціі з 28. червня 1919, числячися 
з фактом окупаціТ СхідньоГ Галичини польськими 
військами, приняла ней факт до відома, а затри- 
муючи надалі право суверенності над Східньою 
Галичиною, загварантувала населению це! краТни 
виконання права самовизначення.

Населения це! кратки боронило від хвилі 
окупаціТ постійно свое! державно! незалежності, 
давало постійно вислів свойого рішучого протесту 
проти існуючоі окупаціТ і активно боролося 
з нею. Такими чинными протестами були: абстинен
ція від участі в конскрипці! враз із опротестуван- 
ням цього розпорядкуокупаційно! польсько! влади, 
як безправного, відмова давати рекрута до окупа- 
ційно’Г польсько! арміі, самочинне і спонтаничне 
нищення всіх зовнішніх признак польського па- 
нування актами саботажу, абстиненція у виборах 
до законодатніх установ Речіпосполито! Поль
сько!, пасивний опір при плаченні державних Да
нии і податків—атентати на провідників польсько!' 
держави і ГТ відвічальних публичных функціонарів.

Проти децизі! Конференціі Амбасадорів з 14. 
березня 1923 запротестував у Парижі негайно після 
іі заіснування Президент Украінськоі Національно! 
Ради, — Суверен СхідньоГ Галичини з волі іі насе
ления —- Евген Петрушевич, а дня 17. березня 
1923, запротестувала проти це! децизі! УкраТнська 
Парляментарна Репрезентація (украінські поели до 
сойму Речіпосполито! Польсько!, вибрані на тери-
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торіТ північніх украТнських земель під Польщею5, 
які приняли на себе часово оборону національ- 
них інтересів також украінського населения Схід- 
ньоі I аличини). (Маршалок обіймае провід.) Зреш- 
тою украінський народ, змагаючися за свое держав- 
не буття, не перестав навіть на хвилю протестувати 
проти свойго уярмлення, доказом чого криваві 
листопадов! дні у Львов! і в краю в десяті роко- 
вини украінськоі державност!.

Стверджую, отже, з цілою рішучістю, що про
блема украТнських земель, які находяться під цю 
пору в границях Полыці, не і абула через інкор- 
порацію іх до Польщі дефінітивноТ розвязки ані 
для міжнародніх чинників т. едля Союза Народів 
і ТТ члена РечіпосполитоТ ПольськбТ, ані для дру
гих контрагенте рижського договору, а тиммен- 
ше для украінського народа. Ця проблема була 
і е таким чином проблемою отвертою в міжнарод- 
ньому значіннні.

Я висвітлив вичерпуючо міжнародній характер 
украінського питания в Польщі, не з тіею метою.» 
щоби полемізувати зміністром Залескім, який у сво- 
йому експозе перед сеймовою коміеіею для закор- 
донніх справ взагалі про цю проблему не згадав 
— так, немов вона для Польщі і ТТ уряду не іс- 
нуе. Правда, виводи мініетра закордонніх справ 
Польщі доповнив посол Недзялковскі стверджен- 
ням, що украінська квестія е міжнародньою кве- 
стіею, одначе це ствердження не покриваеться. 
з рівнозвучною моею номенклатурою. На мою 
думку, посол Недзялковскі,. уважаючи украТнське 
питания міжнародньою квестіею, хотів цю квестію 
виелімінувати з границь Польщі і перекинути ТТ за 
Збруч в розумінні інтервенціТ на Радянській Укра’П
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ні — в розумінні інтервенційноі концепцій возво
ди Юзефского. Інша концепція, скажім — зпдна 
3 МОсЮ — наразилаби посла Недзялковского на 
конфлікт з ППС, яко! члени Морачевскі і Васілев- 
скі творячи в свойому часі під проводом началь
ника Польщі маршалка Пілсудского соціялістич- 
ний польський уряд, видала перший акт, на шд^ 
ставі якого (дискредитуючи раз на все великии 
клич: „за нашу і вашу волю"!) вислали польським 
повстанцям у Львові на поміч польську армію 
і взагалі започаткували окупацію Східньоі іали-
чини. Не числю також на те, шоб своіми 
слушними виводами я міг переконати будького 
з польсько! сторони. длНѵыяя бажаю тільки відсвіжити в памяті міжна- 
родніх чинників важливу проблему Східньоі Европи 
що являться постійним жарищем міжнародніх 
конфліктів, і яка мусить якнайскорше наити роз- 
вязку на міжнародньому терені згідноз принцип 
самовизначення народів. о о

Украінський народ, свідомии своіюго слуш- 
ного права до державно! незалежь^Р’ 
стував не право кровю своіх наиліпши сѵінів
V нерівній боротьбі і підняв дальшу боротьбу да 
національне і соціяльне визволення затньо-украш_ 
ських земель під кличем зединення них земель 
з РадянськоюУкраіною. Ця боРотьбат’р^^ «ашо! 
тривати надалі аж до цілковитоі перемоги нашоі 
справи. '(Оплески на меншостевих лавах.;
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5. II Р О М О В А
виголошена дня 15. III. 1929.

МАРШАЛОК: і олос мае пос. Західний в спра- 
ві запитання.

ПОС. ЗАХЩНИЙ: На 42 засіданні сойму в дні 
31. січня 1929 я виголосив промову, яку заприся- 
жені стенографи дослівно записали і приготовили 
переписаний стенограм до друку.

Свою промочу я провірив в дні 1. лютня 
1929 р. в редакційному бюрі сойму і ствердив то- 
ді, що промову приготовано до друку в цілості 
згідно з виголошенням у соймі.

В друкованому стенографному звіті з 42 за- 
сідання сойму я ствердив, що там опущено цілі 
уступи мое! промови, наслідком чого мою промо
ву здеформувано, цілість промови викривлено, 
і вона не відповідае духові виголошеноТ промови 
у соймі.

Іменно, в стенографному звіті опущено слі- 
дуючі уступи мое! промови/

В уступі „Принцип самовизначення" після слів 
„територія Східньоі Галичини“ опущеноцілий ѵстѵп 
який звучав:

„Цю державу, яка вже була підметом між- 
народнього права, заатакувала Річпосполита Поль- 
ська, яка повстала рівночасно, наслідком чого на
стала війна і військова окупація Східньоі Галичини 
польською арміею. Факт ціеі окупаціеГ викликав 
щлии ряд міжнародніх актів, метою яких було зя-
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«сування правно-державного становища Східньо! Га- 
личини. Найвища Рада мирово! конференці! з дня 
.28 червня 1919., числячися з фактом окупаціТ Схід
ньо! Галичини польськими військами, приняла цей 
факт до відома і, затримуючи право верховно!' 
влади над Східньою Галичиною, загварантувала на
селению ціе! краі'ни виконання права самовизначен- 
ня. Від хвилі окупаціі населения кра'іни боронило 
свое! державно! незалежності, давало раз-у-раз 
вислів свойого рішучого протесту проти існую- 
чо! окупаціі і чинно з нею боролося. Такими чин- 
ними протестами були: бойкот перепису, як також 
опротестування цього розпорядку польськоі вла
ди, як безправного, опір при даванні рекрута до 
польсько! окупаційно! армі!, самочинне і спонта- 
ничне нищення саботажами всіх зовнішніх виявів 
польського володіння, абстиненція при виборах 
до законодатніх органів Речіпосполитоі Польськоі, 
пасивний опір при плаченні державних данин 
і податків, — атентати на провідників польськоі 
держави і державних функціонарів". .

В уступ! „Проти рішення конференціі перед 
словами: „Евген Петрушевич“ опущено слова: «

„Суверен Східньо! Галичини зволн! населения. 
Після речения: („Маршалок обіймае провід ), 

опущено уступ:  
„Украінський народ, продовжаючи боротьбу 

за свое державне існування, не перестав ні на 
хвилю протестувати проти свойого. порабощения, 
доказом чого криваві листопадов! дні у Львові 
і в краю в десяті ооковини украінсько! державності .

‘ Нарешті, напэикінці промови — після слів: 
згідно з принципом самовизначення народів про
пущено уступ:
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„УкраТнський народ, свідомий свойого слуш- 
ного права до державно! незалежності заманіфе- 
стував це право кровю своі'х найкращих синів 
у нерівній боротьбі і підняв дальшу боротьбу за 
національне і соціяльне визволення західньо-укра- 
інських земель під кличем зединення цих земель 
із Радянською УкраТною". (Голос із „одинки“: 
А де присяга, пане после? Голос із вшехполь- 
рьких лав: А де посольська присяга на цілість 
Речіпосполито’і?) П о с о л М. Західний: Дивна 
річ, що на присягу покликуються ті, які робили 
криваві замахи, і ці, які задумують замах стану 
зробити в будучині!) ,„...ця боротьба іривае і далі 
триватиме аж до цілковитоТ перемоги нашо’і слуш- 
но! справи“.

Ані конституція... (Голос: Ви не признаете 
польсько! конституцій, ані польськихграницъ!) По
сол М. Західний: Покликуюся на конституцію, 
яка вас безоглядно зобовязуе. ...Ані конституція, 
ані регулямін соймових нарад не дають панові 
маршалкові права самовільно вичеркувати виголо- 
шені посольські промови і зміняти ці промови, 
тому протестую якнайенергійніше проти такоі 
практики.

Наведений фактичний стан справи свідчить 
про нарушения загварантоганого мені конституцій- 
ними постановами права свободи слова зі соймо- 
воТ трибуни. Він не міг статися без відома і спів- 
участі пана маршалка сойму, ш.о е законним сто
рожем нарушених законів.

Бе нас, украі'нців, без милосердя авст- 
рійським цісарським розпорядком з 1854 року 
(тзв. „Ргй^еІраіепГ державна адміністрація.
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Відмовляе нам, украінським послам, зі сой- 
мовоі трибуни права репрезентацій украінського 
народу міністр внутрішніх справ.

Щоденно арештуе поліція, а суди видають 
гострі присуди за ріжні зовнішні прояви украін
ського визвольного — незалежницького руху, на- 
чиняючи політичними вязнями поліційні арешти 
і всі державні тюрми.

Пресовий декрет вичеркуе зі сторінок укра- 
інськоі преси наші посольські промови, лишаючи 
тільки призвища авторів, які виголосили ці промо
ви в соймі.

Як дальшу репресійну інституцію заводиться 
отсе з черги в соймі інституцію безоглядного ви- 
чеокування зі соймових стенограмів посольських 
промов, замика.счи цим способом уста репрезен
тантам украі'нського народу.

Ствепджую цим іііляхом прилюдно, що від 
систематичного нищення всіх проявів вислову дум
ки репрезентантів украінських земель, інкорпоро- 
ьаних в границі Полыці, не е вільний навіть мар- 
шалок сойму і то супроти послів цьогож таки 
сойму.

Регулямін соймових парад в 33 статті безо
глядно і без будьяких виімків, а зокрема без будь- 
якого застереження права вмішування маршалка 
сойму, наказуе: „3 кожного засідання сойму мае 
бути зроблеыий протокол, як тако ж стено- 
грам“.

Стаття 19. регуляміну соймових нарад дае 
маршалкові сойму право превенційноі цензури ви- 
ключно в області письменних посольських вне- 
сень, зясовуючи і обмежуючи це право слідуючим 
способом: „Оскільки маршалок мае сумніви, чи
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внесения може бути приняте з огляду на його 
форму (Ьгхтіепіе), або чи е воно згідне з кон
ституціею, або чи не належить воно до справи, 
яка стоіть поза компетенціею сойму, то шукае ра
ди в регуляміновій комісі'Г. Комісія повинна дати 
відповідь маршалкові протягом 48 годин. Вона 
мае право більшістю 3/4 голосів присутніх членів 
вирішити, що внесения е недопустиме".

Таким чином регулямін соймових нарад ви- 
ключае цензуру маршалка сойму над виголошени- 
ми посольськими промовами — за виі’мком візван- 
ня „до річи“ і візвання „до порядку", як та- 
кож за виТмком дисциплінарних кар, передбачених 
в статтях 58, 59, 60, 61,62, 63 регуляміну і то в часі на
рад, зглядно вчасі промови посла. (Голос на лавах Б. 
Б: Але трибуна, це не місце для шкалювання Полыці!)

Наслідком того, що випадок вичеркнення мое! 
промови не е спорадичний, тому що також із 
промов послів Степана Волинця (Укоаі'нське Се- 
лянсько-Робітниче Соціялістичне Обеднання), д-ра 
Осипа Когута (Укр. Соціялістична Радикальна Пар
тія), Кирила Вальницького (Сельроб-Ѳдність) ви- 
черкнено в сеймовому стенограмі деякі речения, згл. 
вислови; наслідком того, що інституція цензури 
виголошених і стенографно записаних посоль- 
ських промов не мае приміру в історіГ парлямен- 
таризму — протиставл ося такій цензурі грімким 
протестом і зголошую формалине внесения:

—Високий сойм зволить ухвалити: Сойм ви- 
словлюе п. маршалкові сойму Ігнацові Дашинь- 
скому уоіит (заяву) недовірря за замах на по- 
сольські права, а зокрема за протизаконне вичер- 
кування посольських промов зі сеймового регу
ляміну.
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МАРШ АЛОК: Внесок про ѵоіиш недовіря для 
маршалка буде поставлено в першій точці денно
го порядку слідуючого засідання. Одначе вважаю 
обовязком відповісти на промову пос. Західного. 
Пан пос. Західний твердить, що до цілого апарату 
гнету, котрий, як він тут зясував, е переслідуван- 
ням людей, які не роблять нічого всупереч зако
нам, що до цілого апарату гнету і переслідування 
людей, які не признают ь границъ польсько! дер- 
жави, долучаеться ще й маршалок сойму і цензу
руй слова цеі, одиноко!, загварантованоі консти
туціею соймовоі трибуни, з котроі повинно лунати 
вольне посольське слово.

Це занадто поважний закид, щоб я міг при
няти його спокійно. Я е цеі думки, що роолю все, 
що тільки в моіх силах, щоби уможливити панам 
послам дійсну свободу промовляти з цеі триб уни, 
так що від часу до часу з цього приводу стрічаю- 
ся з нападами преріжних сторонництв, залежно від 
цього, чи уможливлю:о свободу цій або тій сто- 
роні. Тому, що не маемо стало! більшості в на
шему парляменті, длятого й уважаю себе речни
ком еольності кожного з усіх сторонництв. (Го
лоси: Слушно, браво!) Однак прошу зрозуміти, 
що свобода на цій трибуні мусить бути дійсною 
громадянською свободою, але ніколи іі надужит- 
тям (Голос:Слушно!), ніколи не повинна виклику- 
вати назовні вражіння, що тут нема звичаю опа- 
новувати себе. Більшість закидів, які сипляться на 
на адресу парляменту, е ці, що парлямент не вміе 
панувати над своіми пристрастями, що всі партійні, 
недержавні, протидержавні, усі суспільні супереч- 
ності находятъ тут непогамований вислів,. Отже, 
прошу панів, цей, кому залежить на повазі парля-
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менту, хто хоче вдержати і збільшити повагуйого 
постанов у боротьбі з чинниками, які бажалиб вко- 
ротити його права, цей мусить бути за тим, щоб 
на цій трибуні не панувала самоволя.

Вже на попередньому засіданні я підчеркнув, 
що неможливою річю для маршалка сойму е мов- 
чати тоді, коли холоднокровно посол заявляв: 
„закон цеі держави мене не обовязуе чи не обо- 
вязуватиме, границі цеі' держави мене не обхо
дятъ". Якже це, пани? Прошу тільки собі пред
ставити, що коли сьогодні приходятъ пани з мен- 
шостей та заявляютъ: „ваші закони мене не обо- 
вязують", то завтра прийде чоловік з якоТсьіншоТ 
політичноі групп і може також це саме сказати. 
Чи пани хотятъ, щоб це була держава без границъ 
і без законів, без респекту для ГТ законів і гра
ницъ? (Голос: Закон гварантус свободу слова!) 
Жадна свобода слова не може бути без свободы 
держави. (Голос: Пан маршалок також не призна
вав границъ в австрійській державі!)

Я уже сказав, що не можу станути на стано
вищ], що холоднокровно вільно з цеі трибуни за- 
являти: не респектуемо законів цеі’ держави, не 
респектуемо границъ цеі держави. Я сказав це для 
вияснення, що обстоюю якнаібільше поширення 
свободи, але границею е тут право... (Голос: Цен
зура!) право передусім. До цензури перейду піз- 
ніше.

Пани були ласкаві держатися цеі тактики, що 
виголошували сво’і промови так тихо, що чотири 
пяті послів, а може й більше, разом зі мною, не 
чули, про що ви говорили, і тоді не знаю вЖе 
котрий^раз я, звертав на цеувагу пп. бесідників, які, 
•по моій гадці, хотіли негідним способолі вишахру-
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вати недоторкаемість трибуни. (Оплески на поль- 
ських лавах.) Заявив я одному з пп. послів і пов- 
таряв це кількакратно: наколи пане после, гово- 
ритимете так, що я не буду могти вас помути, 
то звертаю увагу, що даремний ваш труд, бо велю 
предложити собі стенографне справоздання та 
вичеркну з нього усе те, що противиться регуля- 
мінові й законам.

Прошу панів, наколи регуляміи признае мар- 
шалкові право цензурования інтерпеляцій, отже, 
документів, які ви складаете на письмі, наколи ви 
самі даете мені право звертати увагу, що посол 
говорить не до речі, або говорить так, що можна 
відобрати йому голос, оскільки говоритиме так 
дальше, то у цьому лежить хіба дуже велика, дуже 
енергійна, дуже далекойдуча цензура. Тому то, 
щож дивного, наколи я побачивши одно з таких 
речень, як нпр. що „польська окупація прогнала 
Суверена Східньоі Галичини д-ра Евгена Петруше- 
Вича,“ — велів це речения скреслити? (Голос на 
меншостевих лавах: А чи так не було, чи це не е 
правдою?) Не привашій промові, цебуло, тільки при 
іншій. Вважаю, що за далеко йде ця забава. Такне 
можна трактувати ні Польщі, ні п. Петрушевича 
ані украі'нського народу, що замешкуе територі’і 
в обсязі польських границь.

Прошу панів, можу з цього приводу дістати 
від вас ѵоіит недовіря, але таке ѵоішп недовіря 
лрийму з найбільшим спокоем.
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I

виголошена дня 6. грудня 1929 р.
МАРШАЛОК (дзвонить): Голос мае пос. За- 

хідний. Пане после, маете пять хвиль часу до 
спростування, коли довше говоритимете, буду при- 
неволений вам перервати.

ПОС. ЗАХІДНИЙ: Пан посол Косидарскі був 
ласкавий закинути кооперативам, як також і іншим 
украінським інституціям, що в чотирьох стінах 
провадять чи підготовляють протидержавнудіяль- 
ність. Хочу вірити, що п. Косидарскі впав жер
твою неправдивих информацій з боку поліціГ. Ство
рено легенду, що кооператива в Курянах приго- 
товляе саботаж, а саме задумуе порвати телеграф- 
ні дроти. Повстала легенда, що тамже у читальні 
„Просвіта" в чотирьох стінах обговорюеться. яким 
робом перетинати ці дроти, і суд доказав, що ав
тором це’Г легенди е Владислав Сайкевіч, комен
дант постерунку в Курянах. Цей Сайкевіч дістався 
до кооперативи в той спосіб, що післав там Оси
па Олійника, правдоподібно на кошт признаного 
поліціГ диспозиційного фонду, заплатив йому 11 зо
лотих і приказав стежити, уважати і передусім до- 
відатися, які політичні дебати відбуваються в сті
нах цеТ кооперативи. Платний конфідент Олійник 
не міг вивязатися зі своеізадачі. Притеснений Сай-

48



■кевіч-ом до муру, щоб дав якісь докази проти- 
державноі роботи кооперативу він, очевидно за 
одержан! від коменданта гроші, створив легенду 
на шкоду правника Семегена, оповідаючи, що ней 
останній знову пустив поголоску про гіідінспекто- 
рів,. надінспекторів та інших восвідських достой- 
ників, котрі прибули там в справах протидержав- 
ноі діяльності. Щойно судова розправа довела, 
що Олійник е платним поліційним конфідентом, 
мае поручено такі легенди творити, що з прліцій- 
них засобів та з рук поліціГ одержав уділ, щоои 
стати членом кооперативи в Курянах.

П. міністр Складковскі покликувався, що сто
ить на сторожі справедливого правління. Яквигля- 
дае цо справедливе правління в руках п. міністра, 
відчитаю документ з діяльності староства в Бере- 
жанах, який п. міністр заакцептував.
Повітовий староста Бережани 24. 4. 1929.

„Ч. VI—13
До Виділу Філіі Т-ва „Просвіта“ 
на руки п. О. Замощака в Бережанах.

На просьбу з 11. 4. 1929. даю дозвіл на вла- 
штування дня 28. 4. 1929. о 12 год. в салі „Надія" в Бе
режанах концерту в честь Т. ІЦевченка по пр ед- 
ложеній мені програмі, 8 точок з виі'мком 5 декля- 
мацій, котрі забороняю. За лад, порядок, як також 
за стисле примінювання до нинішнього рескрипту, 
роблю особисто відвічальним п. Осипа Замощака, 
натолмсць виключаю від відвічальності посла д-ра 
Західного, який силою закона е невідвічальним, 
через що його відвічальність булаб ілюзорична."

Надав я телеграму до п. мін. Складковского, 
щоб на час концерту повернув мені мою осооисту 
свободу як голові Філіі Т-ва „Просвіта" в Бере-
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жанах. На телеграму відповіді я не одержав, на- 
томісць п. міністр заакцептував розпорядок і деци- 
зію староства, яка і дальше не признак мене го
ловою ФіліТ, отже, п. міністр заакцептував розпо
рядок, згл. децизію староства, яка мене, посла,, 
признае невласновільним і позбавляе гроліадян- 
ських прав. Чейже ж виступаю тут як посол, а; 
убезвласновільнений хіба не може бути послом!
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Справлення важніших друкарських похибок

Стор. — ряд. — е: повинно бути:
11 » 17 згори Наррду; — Народу
16 я 94 п приклами; — прикладами
17 п 2 п перд;' — перед

» 21 я 11 » украинский,— украТнський
я 22 я 21 я публічному;— публичному
я 25 я 3 знизу; трупу; — більшість
я 26 » 1 я репрезнто---- репрезенто-

вана; вана
я 31 я 20 згори ; квестій; — квестіі
я 32 я 12 я приналеж- — приналеж- 

носте; ності
Пропущено порядков! числа 3 і 4 промов,
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