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В УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУРАХ ГАЛИЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ
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На основі введення в науковий обіг неопублікованих архівних матеріалів Австрійського
державного архіву у Відні та Центрального державного історичного архіву України у м. Львові,
австрійського загальнодержавного та крайового законодавства, стенограм Галицького сейму та
Державної Ради, у статті розкрито особливості політико-правового регулювання мовного вжитку
та обігу в управлінських структурах Галицької автономії. Висвітлено тактику політичної боротьби
галицьких українців у сфері забезпечення національних прав, виокремлено її етапи і описано
характерні ознаки. Особливу увагу звернено на прогресивність вимоги галицьких українців
щодо врегулювання мовних питань у загальноавстрійському законодавстві з урахуванням
основоположного конституційного принципу про рівноправність націй.

Ключові слова: мовні права, мовне законодавство, захист прав національних спільнот, Східна
Галичина, Австро-Угорщина.

Упродовж останнього часу “мовне питання” у підавстрійській Галичині все
більше привертає увагу дослідників, які працюють у сфері гуманітарних і
суспільних наук. Підсилений науковий інтерес зумовлений вивченням
культурологами, політологами, істориками, мовознавцями, правниками проблеми
національних ідентичностей, причин виникнення і методів подолання
міжнаціональних конфліктів, процесу формування фахової термінології та
орфографії української мови, пошуками емпіричного матеріалу для вивірення
теорії державного управління, розкриття окремих проблем теорії та історії права
тощо. Зокрема австрійські та німецькі правознавці Петер Пернтгалєр та Марк
Корнвалл1 зосередили свою увагу на вивченні мовних прав, як прав національних
спільнот, а історик Гаральд Біндер2 – на формуванні Галицької автономії.
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Вітчизняні правники Марина Гаврецька3, Олександр Кондратюк4, Володимир
Марковський5 у своїх дослідженнях схильні радше спиратися на праці галицьких
правників і політиків часів Австро-Угорщини, а не безпосередньо на тексти
законодавчих та судових актів. Мовознавець Богдан Сокіл вивчав проблему
вживання української мови на залізницях у Східній Галичині на основі публікацій
у тогочасній українській пресі6. Певна обмеженість залученої джерельної бази
та відсутність міждисциплінарного підходу в методології цих досліджень пояснює
труднощі у комплексному розкритті суті політико-правових аспектів “мовного
питання” в управлінні підавстрійською Галичиною, особливо в їх історичній
динаміці.

Мета статті – на основі введення у науковий обіг неопублікованих архівних
матеріалів, законодавчих актів, стенограм засідань представницьких органів
влади розкрити особливості політико-правового регулювання мовного вжитку
та обігу в управлінських структурах Галицької автономії, а також висвітлити
тактику політичної боротьби галицьких українців у сфері забезпечення мовних
прав у публічному управлінні, виокремити її етапи та описати характерні ознаки.

У рамках адміністративної автономії у Галичині (1861–1866) мовні національні
права забезпечувались нормами, які, починаючи від Весни народів (1848–1849),
поступово імплементувалися в публічне управління у контексті втрати німецькою
мовою домінуючого статусу. При цьому в службовий ужиток та обіг вводилися
крайові мови слов’янських народів, у законодавстві закріплювалися їхні функції,
формуючи мовні права національних спільнот. Так, згідно наказу міністерства
юстиції від 9 травня 1848 р., у діяльність судів Галичини та Буковини було
запроваджено дві крайові мови – польську та українську. Згідно розпорядження
міністерства юстиції від 15 червня 1848 р. Z. 1.006, галицькі юристи
зобов’язувались вільно володіти польською мовою у письмі для того, щоб
послуговуватися нею у своїй професійній діяльності*. Згідно з приписом Президії

3 Марина Гаврецька, “Законодавче закріплення правового статусу української мови в Східній
Галичині у другій половині ХІХ століття,” Часопис Київського університету права: український
науково-теоретичний часопис 1 (2011): 43–47; Марина Гаврецька, “Правове регулювання
використання української мови органами виконавчої влади та судами у Галичині (40–60-і рр.
ХІХ ст.),” Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького 4 (2011): 61–65.

4 Олександр Кондратюк, “Щодо мовного питання здійснення судочинства на території
Галичини у складі Австро-Угорщини,” Науковий вісник Львівського державного університету
внутрішніх справ. Серія юридична 1 (2014): 25–35.

5 Володимир Марковський, “Правовий статус української мови у Австро-Угорській імперії,”
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична 1
(2010): 48–61.

6 Богдан Сокіл, “Боротьба за розширення статусу “руської” (української) мови в галицькому
крайовому сеймі,” Слов’янський збірник 18 (2014): 233–240.

* До прикладу, відповідно до декрету Палати юстиції від 19 липня 1841 р. № 550, у Богемії
запроваджувалось обов’язкове знання крайовими адвокатами чеської мови, що відбулося раніше,
ніж запровадження подібного наказу в Галичині.
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апеляційного суду від 16 січня 1849 р., на виконання наказу міністерства юстиції
від 8 січня 1849 р., судові службовці Галичини та Буковини мали вільно володіти
трьома крайовими мовами – німецькою, польською та українською. Таким чином,
забезпечувалася комунікація судів “з місцевим населенням його рідною мовою”7.

Лібералізація суспільно-політичного життя в Австрійській імперії, яка
розпочалася після запровадження Лютневої конституції 1861 р., спонукала
представників слов’янських народів у Державній Раді висувати вимоги про
розширення сфери застосування національних мов у публічному управлінні та
навчальному процесі на крайовому рівні. Виступаючи на підтримку внеску
словенця Ловро Томана, о. Михайло Куземський 23 червня 1862 р. уперше
спробував привернути увагу Палати послів Державної Ради до мовного питання
у Східній Галичині. Він констатував, що галицькому наміснику Аґенору
Ґолуховському Старшому (1849–1859) вдалось переконати офіційний Відень у
тому, що кирилицею у Східній Галичині “повсюдно не володіють та вона не
перебуває у вжитку”. Згідно наказу державного міністерства від
20 грудня 1859 р. Z. 12.466, урядові структури обмежили офіційний обіг
документації, укладеної “руським письмом”. Непродумана мовна політика
австрійського уряду спричинила в Галичині “азбучну війну”, яка тривала понад
30 років. Засуджуючи штучно запроваджене використання крайовими органами
влади та судами латинських літер для української мови, о. М. Куземський
переконував імперський політикум у тому, що українська мова з кирилицею на
даний час вже достатньо розвинута для того, щоб її використовувати у
шкільництві та публічному управлінні, а тому “…дайте нам вільні народні
інституції і тоді кожна нація прислужиться з любов’ю нашій великій
батьківщині”8.

У зв’язку зі становленням в Австро-Угорщині системи дуалістичного
федералізму, упродовж 1866–1873 рр. у Галичині завершилося законодавче
оформлення польської національно-територіальної автономії, внаслідок чого
польська мова здобула статус офіційної службової мови діловодства в усіх
державних органах влади та установах, судах, відбулася полонізація середнього
та вищого шкільництва. На виконання рішення імператора від 4 червня 1869 р.,
згідно § 1 спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р.,
польська мова запроваджувалась в “ц. к. органах влади та службах, а також
у ц. к. Крайовій шкільній раді та ц. к. судах у внутрішнє діловодство, в
мовний обіг між крайовими невійськовими органами влади, службами та

7 ”Kundmachung vom 16. Jänner 1849 des Appellazionsgerichts-Präsidiums, womit alle
Gerichtsbeamten aufgefordert werden, sich die vollkommene Kenntnis der landesüblichen Sprachen in
möglichst kürzester Frist zu erwerben,” Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Galizien
und Lodomerien mit den Herzogsthümern Auschwitz und Zator und der Großherzogthume Krakau
(L. G. Bl.) (Jahrgang 1849, Nr. 188), 50.

8 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten  (I. Session,
134. Sitzung, am 23. Juni 1862), 3186–3189.
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судами”. Водночас § 5 згаданого розпорядження закріплював мовні права
крайових національних спільнот, які діяли ще до оформлення польської автономії:
“Приписи [накази] про мовний обіг між органами влади, службами та
судами зі сторонами, […] корпораціями та громадами залишаються за
цим розпорядженням незмінними”9. Таким чином, склалася парадоксальна
ситуація, коли сфера застосування польської, як офіційної службової мови,
обмежували численні накази-приписи окремих міністерств. Наприклад, мовні
права у галицьких органах юстиції та судах забезпечувались розпорядженнями
міністерства юстиції від 8 червня 1860 р. Z. 4.244, від 9 липня 1860 р. Z. 10.340,
від 7 серпня 1860 р. Z. 11.947, від 28 жовтня 1860 р. Z. 13.987, від 21 квітня 1861 р.
Z. 3.297, від 23 листопада 1861 р. Z. 1.124, 11 серпня 1869 р. Z. 9.973, від
4 березня 1873 р. Z. 2520. При цьому ці накази офіційно не оприлюднювали; вони
курсували виключно у внутрішньому вжитку, формуючи особливу мовну практику
на території Вищих крайових судів (ВКС) у Львові та Кракові.

На виконання спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р.
галицький намісник Людвіґ Поссінґер фон Хоборскі 11 червня 1869 р. видав
припис (Z. 2354), який до 1 жовтня 1869 р. вимагав забезпечити друк
польськомовних бланків, здійснити відповідну заміну вивісок і печаток в усіх
державних органах влади та установах. Виняток становила митниця, де
запровадження польськомовних декларацій відбувалося упродовж наступних
трьох років. Крім цього, намісник нагадував чиновникам, що накази міністерства
внутрішніх справ від 20 грудня 1859 р. Z. 12.466 та 4 липня 1860 р. Z. 2.166
залишилися діючими у комунікації крайових органів влади зі сторонами та
прирівняними до них органами влади, у тому числі конфесійними органами та
службами, а також корпораціями та громадами, для яких гарантувалася свобода
вживання однієї з трьох крайових мов. Зокрема, йшлося про те, що державні
чиновники на заяву сторони зобов’язані готувати відповідь, рішення, свідоцтво
тією ж крайовою мовою, якою подавалося усне / письмове звернення або
внесення протокольованого запису. Сторонам видавались документи їхньою
рідною мовою за умови, якщо існувала альтернатива наявних бланків двома
мовами, як, наприклад, паспортів чи службових анкетних книг тощо10.

У відповідності до наказу міністерства юстиції від 11 серпня 1869 р. Z. 9.973,
Президія ВКС у Львові видала свій припис від 19 серпня 1869 р. Z. 8.222, який
роз’яснював порядок виконання спільного міністеріального розпорядження від
5 червня 1869 р. Усі східногалицькі суди мали змінити вивіски, написи та
оголошення на двомовні польсько-німецькі, а в повітах, де проживало українське

9“Verordnung der Minister des Innern, des Cultus und Unterrichts, der Justiz, der Finanzen, des
Handels und Ackerbaues, dann der Landes-Vertheidigung und öffentlichen Sicherheit vom 5. Juni 1869
Z. 2334, betreffend die Amtssprache der k. k. Behörden, Aemter und Gerichte im inneren Dienste und
im Verkehre mit anderen Behörden,” L. G. Bl. (Jahrgang 1869, Stück 9, Nr. 24.), 69–70.

10 Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), Justizministerium
(JM) I–HI/4, Karton 907. Ordner Nr. 12.568/1976, Nr. 12.649/2104 vom 7./10. Oktober 1869.
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населення, застосувати ще й українську мову. Записи у реєстраційних книгах
вихідної, вхідної кореспонденції, реєстри рішень та правил велися польською
мовою. Протоколювання допитів та свідчень у судах відбувалося тією мовою,
якою вони виголошувалися сторонами. Затребувані колегіальними судами витяги
з протоколів готувалися мовою їхніх оригіналів. Рішення про встановлення права
власності на табулярну маєтність видавалося тією ж мовою, якою був укладений
позов. Так само виконувався запис у ґрунтовій книзі та виготовлялося відповідне
свідоцтво. Подання ц. к. нотаріусів, як судових комісарів, до закріплених за ними
судових органів укладалися польською мовою. Проте для своїх клієнтів нотаріуси
готували подання, запити, декрети мовою сторони. Публікація судами оголошень
у галицькій пресі щодо справ сторін відбувалася однією з трьох крайових мов,
залежно від мови сторони, якої воно стосувалося. Якщо у кримінальному
провадженні всі акти були укладені однією мовою, то вирок виносився тією ж
мовою. Якщо використовувалися обидві мови, то текст вироку готували цими
двома мовами. У кримінальних справах звинувачених, свідків та експертів
заслуховували їхньою рідною мовою, заключні дебати відбувалися рідною мовою
звинуваченого, тією ж мовою оголошувалось рішення. У випадку наявності
кількох звинувачених, провадження відбувалося мовою, яку розуміли всі учасники
процесу, але заслуховування звинувачених та вирок – їхньою рідною мовою, а
заключні дебати – польською. У комунікації невійськових крайових служб,
органів влади та судів із крайовими нотаріальною та адвокатською палатами,
Президією ВКС, а також для виготовлення службових посвідчень
використовували польську мову. Відповіді на запити державних служб, органів
влади та судів, які надходили з-поза меж Галичини, виконували німецькою11.

Згаданий наказ Президії ВКС у Львові викликав протест галицьких поляків,
оскільки вони сподівалися на значне розширення функцій польської мови. На
засіданні Галицького сейму 28 вересня 1869 р. від польської більшості граф
Антоній Ґолеєвський* вніс інтерпеляцію до уряду та міністерства юстиції про
оскарження наказу Президії ВКС у Львові від 19 серпня 1869 р. Z. 8.222. У
своїх вимогах інтерпелянти покликалися: 1) на наказ міністерства юстиції від
19 червня 1962 р. Z. 6.067, за яким Президіям ВСУ у Львові та Кракові
тимчасово заборонялося видавати будь-які приписи та роз’яснювати спірні
правові норми, допоки “вони не будуть змінені конституційним шляхом”; 2) на
оприлюднені урядовим комісаром 2 вересня 1868 р. розширені повноваження

11 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 12.568/1976, Nr. 12.649/2104 vom 7./10. Oktober
1869.

* Інтерпеляцію підписали др. Віктор Збишевський, граф Каєтан Аґопсович де Гассо, Леон
Хжановський, Францішек Торосевич, Альфред Гауснер, о. Тома Баревич, Конрад Фігаузер,
о. Антоній Дітріх, Ян Томуш, Іґнацій Якублік, др. Міколай Зиблікевич, Казімеж Ґрохольський,
др. Юзеф Шуйський, граф Станіслав Тарновський, граф Влодзімеж Лось, Томаш Городиський,
Людвік Шуманчовський, Алоізій Бохенський, Зенон Цивінський, Єнджей Мінькович, Юзеф
Яблоновський.



475

У. Уська
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 470–512

Галицького сейму, відповідно до яких суть § 5 спільного міністеріального
розпорядження від 5 червня 1869 р. мав право роз’яснювати лише Сейм12.
Урядовий комісар у Галицькому сеймі Адольф Паулі обіцяв якнайшвидше
з’ясувати це питання у Відні.

12 жовтня 1869 р. міністр юстиції Едуард Гербст скерував до Крайового
відділу офіційну відповідь, яка 22 жовтня була оприлюднена у Галицькому сеймі.
Міністр зобов’язував Президію ВКС у Львові неухильно дотримуватися
положень спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р., а також
виконати наказ міністерства про “Вказівки стосовно маніпуляцій щодо іншої,
ніж дотеперішньої мови урядування, а саме про підготовку до друку відповідних
актів”13. Представники польської більшості тріумфували і на засіданні вигукували
“Браво!”. Позаяк їм стало відомо, що згідно наказу міністерства юстиції від
12 жовтня 1869 р. Z. 12.508, визначення порядку мовного обігу відтепер
потрапило у сферу повноважень галицької крайової адміністрації. На підставі
цього намісництво видало повітовим староствам наказ від 11 червня 1869 р.
Z. 3.085 про те, що написи у крайових органах влади та судах повинні
виконуватися виключно польською мовою14. На вимогу міністерства юстиції
Президія ВКС у Львові видала наказ від 8 жовтня 1869 р. Z. 9.785 про скасування
лише ч. 2 § 3 оскаржуваного польською сеймовою більшістю наказу Президії
ВКС у Львові від 19 серпня 1869 р. Z. 8.22215, а саме: “затребувані
колегіальними судами витяги з протоколів готуються мовою їхніх
оригіналів”. Замість цього положення відтепер застосовувався § 3 спільного
міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р.: “якщо закони та
розпорядження передбачають рішення судів іншою мовою, аніж польська, то в
таких випадках виступи та дебати відбуваються тією мовою, якою
виголошуватиметься рішення”16.

Політичні аспірації міністерства юстиції не вплинули на зміну суті мовних
норм. Завдяки незначному розширенню повноважень галицького намісництва
австрійському уряду вдалося заспокоїти польських чиновників державної
прокуратури у Станиславові та Самборі, які домагалися додаткового роз’яснення
§§ 1, 3, 4 спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р. Крім
цього, у краї вживалися заходи для придушення польської ультранаціоналістичної
агітації, яка розгорнулася на підтримку вимог автономістичної Галицької

12 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja II, sesja III,
9 pos. z dnia 28 września 1869 r.), 110–111.

13 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja II, sesja III,
22 pos. z dnia 22 października 1869 r.), 492.

14 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 24.724/1773 vom 23. November 1894.
15 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 15.373/1976 vom 3. Oktober 1882.
16“Verordnung der Minister des Innern, des Cultus und Unterrichts, der Justiz, der Finanzen, des

Handels und Ackerbaues, dann der Landes-Vertheidigung und öffentlichen Sicherheit vom 5. Juni 1869
Z. 2334, betreffend die Amtssprache der k. k. Behörden, Aemter und Gerichte im inneren Dienste und
im Verkehre mit anderen Behörden,” L. G. Bl. (Jahrgang 1869, Stück 9, Nr. 24.), 69–70.
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резолюції, ухваленої Сеймом 24 вересня 1868 р. Проти чиновників-ініціаторів
заворушень розпочалися дисциплінарні слідства на підставі норм ч. с, d § 132
Кримінально-процесуального кодексу17.

Намагання офіційного Відня довершити управлінську архітектуру польської
національно-територіальної автономії в Галичині із одночасним збереженням
існуючих мовних прав наштовхнулося на пасивний опір польського чиновництва
східногалицьких судів та прокуратури. За відсутності впорядкування мовних
норм у межах одного законодавчого акту, раніше створена множина усіляких
суперечливих положень надалі використовувалася галицькими крайовими
органами влади та судами для збереження плутанини та маніпуляцій, що у 1870-
х роках було спрямовано на закріплення виняткового статусу польської мови та
ігнорування мовних прав українського та німецького населення.

Першим вагомим здобутком українців на шляху відновлення порушених прав
та у забезпеченні гарантованої конституцією “рівноправності націй” стала
постанова Імперського суду у Відні від 25 квітня 1882 р., як результат розгляду
касаційної скарги русофільського товариства “Народний дім” у Львові від
16–17 березня 1882 р. Z. 23-24 / R. G., поданої на незаконне рішення ВКС у
Львові. Адміністративний позов старорусинів був спровокований наказом
галицького намісництва від 5 вересня 1881 р. Z. 38.343, підтвердженим приписом
міністерства внутрішніх справ від 12 лютого 1882 р. Z. 17.683, у яких
спотворювалася суть §§ 1 та 5 міністеріального розпорядження від 5 червня
1869 р. у напрямку подальшого обмеження мовних прав українців та вживання
“латинки”.

Постанова Імперського суду від 25 квітня 1882 р. підтвердила правомірність
офіційного застосування кирилиці в галицьких крайових органах влади та судах.
У її мотиваційній частині роз’яснювалося, що згідно наказу державного
міністерства від 10 квітня 1861 р. Z. 2.025 в усіх органах влади Галичини та
Буковини повинно вживатися кириличне письмо, а саме: “…кириличні літери є
дозволено застосовувати при записі руських протоколів у судових провадженнях
чи при видачі сторонам руських рішень, узагалі – користуватися кириличними
літерами та вести ними записи; службовці зобов’язуються вільно
послуговуватися знанням кириличних письмових символів у тих межах, щоб
ними вміти читати”18. Це твердження не можна було трактувати якось інакше,
навіть покликаючись на § 1 спільного міністеріального розпорядження від
5 червня 1869 р.

Крім цього, згаданий наказ Галицького намісництва від 5 вересня 1881 р.
Z. 38.343, підтверджений приписом міністерства внутрішніх справ від 12 лютого
1882 р. Z. 17.683, суперечив ст. 19 конституційного закону про загальні права
громадян держави від 21 грудня 1867 р.:

17 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 15.504/2574 vom 17./20. Dezember 1869.
18 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 568/2093 vom 7./10. Oktober 1869.
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“Усі народи держави є рівноправними, і кожен народ має невід’ємне право на
збереження, розвиток своєї національності та мови. Держава визнає рівноправність
усіх крайових мов у шкільництві, управлінні та публічному житті…”19. Вище
згаданий наказ намісництва створював підставу для відмови українцям у наданні
“...обраної копії службового рішення з руськими [кириличними] письмовими
знаками”20.

Оскільки постанова Імперського суду від 25 квітня 1882 р. не виконувалася,
галицькі українці продовжували скаржитися до Відня про те, що

“…більшість крайових органів влади оформлюють руські рішення латинськими
літерами, а деякі службовці дозволяють собі виправдовуватися тим, що рішення
Імперського суду не є зобов’язуючим, адже воно стосується лише конкретного
одиничного випадку”21.

 Так, 9 жовтня 1882 р. редактор гумористичного часопису “Зеркало” Корнило
Устиянович подав до міністерства юстиції скаргу на рішення ВКС у Львові від
17 вересня 1882 р. № 601422, яке суперечило згаданій постанові. Подібну скаргу
1 листопада 1882 р. надіслав парох о. Йосиф Гащиць на рішення Повітового
суду в Угневі від 11 липня 1882 р. № 4253, яке обмежувало офіційне вживання
кирилиці23.

Підбиваючи підсумки сеймової виборчої кампанії у Галичині, адвокат, доктор
права Адольф Добрянський, гімназійний професор, доктор філософії Микола
Антоневич, приват-інженер Василь Нагірний, редактор Корнило Устиянович,
журналіст Орест Авдиковський, гімназійний професор Анатоль Вахнянин,
кооператор Ярослав Литвинович, парохи о. Олекса Заклинський та
о. Лековацький 19 червня 1882 р. скликали у Львові збори “мужів довір’я”, на
які з провінції прибуло більше тисячі українських селян. Намагаючись надати
проблемі забезпечення мовних прав у Галичині загальнодержавного резонансу,
учасники зборів ухвалили резолюцію до австрійського міністра-президента з
такими вимогами: 1) забезпечити вживання крайовими органами влади
української мови у комунікації зі сторонами, оскільки відповідні приписи 1860-х років
не були скасовані; 2) вимагати від чиновників східногалицьких органів влади та
судів знання української мови для того, щоб “забезпечити захист інтересів русинів
та їх віру у правопорядок”; 3) зобов’язати східногалицьких чиновників, які
займалися процедурою банкрутства, вільно володіти українською мовою;

19 “Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder,” Reichsgesetzblatt für das Kaisertum Österreich (R. G. Bl.) (Jahrgang 1867,
Stück 51, Nr. 142.), 394–396.

20 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
21 Ibid.
22 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 16714/2138 vom 27. Oktober 1882.
23 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 15373/1976 vom 3. Oktober 1882.
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4) центральний уряд повинен скасувати наказ намісництва 1873 р. про
невживання кириличних літер в офіційному діловодстві, а також запровадити
норму про те, що суди мають обов’язково видавати стороні україномовне
рішення24.

Резолюція галицьких українців від 19 червня 1882 р. потрапила через
міністерство внутрішніх справ на розгляд у міністерство юстиції, яке здійснило
“вивчення питання руської мови з погляду правосуддя”. Референт міністерства,
поляк за національністю, Завадський цинічно зауважував, що українські селяни
у своїй масі – неписемні, а тому звертаються за допомогою до адвокатів, які
готують судові позови польською мовою. За цих обставин немає загрози
виникнення в українського народу почуття безправності. Відповідно, також
“нема жодних підстав нагадувати усім судам Східної Галичини про
найвищі рішення та міністеріальні розпорядження стосовно вживання
руської мови у службовому обігу зі сторонами”25. Водночас референт
констатував, що механізми захисту мовних прав, які передбачені для Галичини,
вважалися недостатньо випрацьованими у порівнянні з відповідними
розпорядженнями для Крайни, Ґьорца і Ґрадіски, Далмації.

Політика “нової ери” в Галичині (1890–1894) ознаменувала підтримку
офіційним Віднем українофільського напряму в суспільно-політичному русі, що
вивело боротьбу українців за захист їхніх національних прав на новий рівень.
Тепер “каменем спотикання” стали україномовні записи в ґрунтових книгах та
інших реєстрах, а також видача україномовних свідоцтв. Так, 18 листопада
1890 р. посол від Золочівщини, судовий радник Лонгин Рожанковський* подав
урядовому комісару Галицького сейму інтерпеляцію про порушення галицькими
судами норм щодо вживання української мови. У своїх вимогах інтерпелянти
доводили перманентне невиконання ст. 19 конституційного закону, ч. а § 2 наказу
міністерства юстиції від 9 липня 1860 р. Z. 10.340 про ведення записів у
ґрунтових книгах тією мовою, якою було укладене відповідне звернення, тобто
по суті усіма крайовими мовами. Галицькі органи юстиції та Президія ВКС у
Львові систематично ігнорували приписи, покликаючись на те, що у § 5 спільного
міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р. нібито не зазначено
відповідну вимогу, тому всі записи у ґрунтових книгах надалі здійснювалися
польською мовою. З метою підтвердження своїх вимог інтерпелянти навели

24 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 14268/1620 vom 31. August 1883.
25 Ibid.
* Інтерпеляцію підписали усі обрані українські депутати: гімназійний професор Юліан

Романчук, судовий ад’юнкт др. права Дем’ян Савчак, селяни Йосип Гурик та Олекса Барабаш,
парохи о. Іван Сірко та о. Микола Січинський, лікар, др. медицини Юліан Ольпінський, гімназійний
професор, др. філософії Микола Антоневич, нотаріус Костянтин Телішевський, кандидат
адвокатури, др. права Теофіл Окуневський, адвокат, др. права Микола Король, повітовий суддя
Микола Герасимович, парох о. Кирило Гаморак, ад’юнкт фінансової прокураторії Діонісій
Кулачковський, парох о. Корнило Мандичевський.



479

У. Уська
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 470–512

такий факт: президент Окружного суду в Золочеві Михальчевський на апеляційну
скаргу від 22 липня 1890 р. виніс рішення про ведення записів у ґрунтових книгах
виключно польською мовою, ігноруючи мовні права українського та німецького
населення. Внаслідок цього проти судді Повітового суду в Підбужі Тита
Риваковича безпідставно розпочалося дисциплінарне слідство за те, що він у
своєму рішенні “…вписи в книгах ґрунтових на подання руське казав
виконувати в язиці руськім”26.

Крім цього, судами у Східній Галичині, зокрема у Золочівському судовому
окрузі, систематично порушувалася ч. b § 2 наказу міністерства юстиції від
9 липня 1860 р. Z. 10.340 про те, що у кримінальних справах протоколи допитів
та свідчення, провадження, оголошення та укладення вироків мало відбуватися
рідною мовою звинуваченого. Проте на всіх стадіях кримінального процесу
використовували виключно польську мову. Східногалицькі суди ігнорували також
норму ч. с § 2 наказу міністерства юстиції від 9 липня 1860 р. Z. 10.340 про те,
що суд зобов’язаний видавати рішення та ухвали тією ж мовою, якою був
укладений позов, без додаткових клопотань позивача. Незважаючи на це, всі
рішення оголошували та укладали виключно польською. Як приклад
інтерпелянти навели польськомовні рішення за позовами українців Кіндрата
Захарчука та Луції Тарновської. Державна прокуратура у Золочеві жодного разу
не видала обвинувальних актів українською мовою. Українці також нарікали на
те, що її працівники “…при розправах з Русинами майже ніколи не уживають
язика руського”27.

Урядовий комісар у Галицькому сеймі Володзімеж Лось передав інтерпеляцію
Л. Рожанковського до міністерства юстиції, після чого перевірку наведених у
запиті фактів доручили міністерству внутрішніх справ, якому підлягало галицьке
намісництво. У результаті підтримуваної крайовою адміністрацією та Президією
ВКС у Львові політичної змови та кругової поруки, референт міністерства
передав до міністерства юстиції свій звіт, у якому було констатовано, що наведені
факти не підтвердилися. Попри це, відповідні референти міністерства
віросповідань та просвіти, міністерства юстиції визнали наявність порушення
мовних прав українців у Галичині. Вони покликалися на систематичні скарги
українців, подані до згаданих міністерств, унаслідок чого щоразу ініціювалося
вивчення зазначених у них фактів на різних управлінських рівнях. Галицькі органи
юстиції запевняли Відень у тому, що вони у своїй діяльності забезпечують
“відповідну рівноправність руської мови”. Проте у рефераті міністерства
юстиції

“...розвинулися міркування про те, що органи юстиції у цивільних та кримінальних
справах при детальному вивченні питання щодо вживання руської мови на всіх

26 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja VI, sesja II,
pos. 18 z dnia 18 paźdiernika 1890 r.), 649.

27 Ibid.
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стадіях судового процесу та в усіх без винятку галузях права в загальному не можуть
навіть припустити існування наявності навмисного незаконного обмеження руської
сторони у вживанні її мови”28.

Підставою для такого висновку стала незалежно зібрана міністерством
юстиції інформація, яка засвідчувала, що в Галичині записи у ґрунтових книгах
та протоколах допитів у кримінальних справах укладалися виключно польською
мовою. З метою зменшення нарікань з боку українців на незадовільну мовну
практику галицьких прокуратур та судів, міністр юстиції видав припис від 9 липня
1891 р. Z. 6.033, за яким державна прокуратура та Президія ВКС у Львові
зобов’язувалися донести підпорядкованим структурам вимогу про неухильне
виконання § 2 наказу міністерства юстиції від 9 липня 1860 р. Z. 10.34029. Таким
чином, у Східній Галичині додатково були підтверджені діючі з початку 1860-х років
правові норми щодо вживання української мови в органах юстиції та судах.

Паралельно із процесом врегулювання мовної практики у східногалицьких
судах на початку 1890-х років українці ставили вимогу про запровадження у
діловодство фонетичної орфографії української мови, що сприяло відмежуванню
галицьких українців від впливу “русского мира”, який ще традиційно
послуговувався етимологічним правописом. На звернення українофільського
політичного товариства “Народна рада” у Львові міністерство юстиції 9 червня
1891 р. скерувало відповідну ноту до канцелярії міністра-президента. Вивчення
питання орфографії доручили спеціальним референтам міністерства внутрішніх
справ і міністерства віросповідань та просвіти. На початку серпня 1892 р. у
відповідь на повторне звернення галицьких українців міністр юстиції удруге
скерував ноту до канцелярії австрійського міністра-президента з приводу
санкціонування нової орфографії української мови. Згідно наказу міністерства
віросповідань і просвіти від 25 листопада 1892 р. Z. 23.131, фонетичний правопис
української мови офіційно було запроваджено у шкільництво Галичини та
Буковини. Відповідні розпорядження оприлюднено 5 січня 1893 р. Z. 25.266
(ex 1892) для Галичини, а 11 травня 1894 р. Z. 9.780 – для Буковини. У супровідній
інструкції зазначалося, “що ці положення є діючими само по собі зрозуміло для
навчальних закладів, підпорядкованих освітньому міністерству”, тобто для всіх
навчальних закладів Галичини та Буковини, в тому числі університетів у Львові
та Чернівцях, а також для відповідних Крайових шкільних рад. Новий правопис
відразу ж імплементувався редакторами “Reichsgesetzblatt”* у Відні, який згідно
імператорського розпорядження від 7 грудня 1849 р. мав публікуватися десятьма
крайовими мовами, зокрема й українською30.

28 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
29 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893; Ordner Nr. 13.095

vom 13/18. Juni 1894 (Einführung der neuen Schriftregeln im Oberlandesgericht (OLG) in Lemberg).
 “Імперський збірник законів”.
30 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr.13.095 vom 28. Juni 1894 (Ministerium für Kultus

und Unterricht, vom 13. Juni 1894, Z. 669).
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Оскільки порушення галицькими крайовими органами влади та судами мовних
прав національних спільнот перетворилися на звиклу практику, то на цей раз
українці вирішили підготувати звернення до Відня з вимогою комплексного
вирішення питання. 30 червня 1892 р. провід Народної ради в особі Івана Белея
та Костя Левицького скерував у міністерство юстиції петицію, в якій було
обґрунтовано потребу нового регулювання у сфері мовного вжитку та обігу в
крайових органах влади та установах, судах, органах фінансового нагляду в
Галичині. Очільники товариства покликалися на ст. 19 конституційного закону
про загальні права громадян держави від 21 грудня 1867 р. для зміни положень
спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р. про
запровадження польської як службової мови в органах державної влади та судах
Галичини. Ці положення

“…досі унеможливлюють прийняття розпорядження про рівноправність руської,
як крайової мови, в Галичині. Тому вживання руської мови в службах та
громадському житті продовжує залишатися значно обмеженим; публічні
службовці не намагаються виявляти знання руської мови у Східній Галичині, де
населення краю майже виключно послуговується руською мовою”31.

Водночас зазначалося, що застаріле розпорядження державного міністерства
від 10 квітня 1861 р. Z. 2.325 щодо забезпечення прав української мови більше
не відповідало новим суспільно-політичним умовам і суперечило ст. 19
конституції. Приписи міністерства юстиції від 11 серпня 1869 р. Z. 9.773 та
9 червня 1891 р. Z. 6.033 додатково засвідчили наявність суперечностей у діючих
правових нормах, що сприяло їхньому подальшому ігноруванню та невиконанню
польською бюрократією в Галичині32.

Українські політики вимагали запровадження узагальнюючого мовного
розпорядження для Галичини за аналогією нових розпоряджень міністерства
внутрішніх справ та міністерства юстиції, санкціонованих 20 квітня 1872 р. для
Далмації, 19 квітня 1880 р. для Богемії та Моравії. Ці розпорядження містили
такі групи норм для забезпечення мовних прав: 1) крайові органи влади, суди та
прокуратура були зобов’язані відповідати на письмову / усну заяву сторони /
 громади тією ж мовою, якою було укладене звернення; протоколювання
пояснення сторони / громади відбувалося тією ж крайовою мовою, якою воно
виголошувалося; укладені крайовими мовами свідоцтва та додатки, доповнення,
подані до владних структур, не потребували перекладу на офіційну службову
мову діловодства; виготовлення примірників документів владними структурами
для сторони / громади відбувалося тією ж мовою, якою був укладений запит,
або тією, яку було додатково зазначено у запиті; якщо було невідомо, якою мовою
послуговується сторона, то примірник виготовляли мовою громади, де проживала

31 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
32 Ibid.
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особа (Богемія, Моравія), або офіційною службовою мовою крайових органів
влади, особливо, коли звернення не було укладене крайовою мовою (Далмація);
крайові оголошення публікували двома крайовими мовами, для окремих повітів
та громад, оголошення подавали тією ж мовою, якою користувалася сторона;
2) у кримінальних провадженнях суди та прокуратура зобов’язувалися видавати
запит, довідку, виносити вирок рідною мовою звинуваченого; провадження
відбувалося рідною мовою звинуваченого, прокурор та адвокат послуговувалися
цією ж мовою, вирок виготовлявся рідною мовою звинуваченого; так відбувалося
лише у випадку, коли присяжні не заперечували проти обраної мови, інакше –
використовували ту крайову мову, якою володіли всі учасники кримінального
процесу; у випадку, коли було кілька звинувачених і всі вони послуговувалися
різними крайовими мовами, суд сам міг визначати мову провадження, яку
вважав найвідповіднішою; у будь-яких випадках запис свідчень звинуваченого,
подання ним клопотань, висунення до нього вимог та виголошення вироку
відбувалися його рідною мовою (Богемія, Моравія); у Далмації прокурор та
адвокат мали право лише за згодою звинуваченого послуговуватися іншою
крайовою мовою, а у випадку наявності кількох звинувачених, які розмовляли
різними крайовими мовами, вирок виголошували офіційною службовою мовою
суду або на додаткову вимогу сторони – її мовою; 3) у цивільних справах сторони
мали право подавати клопотання тією мовою, якою велося провадження
(Богемія, Моравія), або рідною мовою сторони / громади (Далмація); у випадку
відсутності між сторонами згоди щодо мови, ведення провадження відбувалося
офіційною службовою мовою суду, рішення готували двома крайовими мовами;
4) записи у публічних книгах (крайових ресурсів, гірничій, ґрунтовій, водній та
інших) і у реєстрах торгових фірм, товариств тощо велися мовою, якою
послуговувалися відповідні сторони, або вибір мови відбувався за їхнім
бажанням; така норма також стосувалася запису інтабуляційних умов у
свідоцтвах; при виготовленні витягів з книг та реєстрів зберігали мову
оригінального запису (Богемія, Моравія); 5) у комунікації органів державної влади,
судів та прокуратури з автономними органами влади використовували мову
громади; якщо управа громади додатково виконувала ще й політичні функції
повітового староства, то застосовували офіційну службову мову; 6) водночас
норми щодо функцій визначеної офіційної службової мови внутрішнього
діловодства крайових органів влади, судів, прокуратури залишалися
незмінними33.

33 “Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz vom 20. April 1872, betreffend den
Gebrauch der in Dalmatien landesüblichen Sprachen im äussern Dienste der politischen
Verwaltungsbehörden, der Gerichte und der Staatsanwaltschaften,” Landesgesetz- und Verordnungsblatt
für Dalmatien (Jahrgang 1872, Stück 6, Nr. 17.), 37–39; “Verordnung der k. k. Minister des Innern und
der Justiz vom 19. April 1880, betreffend den Gebrauch der Landessprachen im Verkehre der politischen,
Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen Behörden im Königreiche Böhmen mit den Parteien und
autonomen Organen,” Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen (Jahrgang 1880, Stück 5, Nr. 14),
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Українські правники І. Белей та К. Левицький запропонували свій
законопроект для Галичини, який відтворював основні засади прогресивніших
мовних розпоряджень – для Богемії та Моравії. У свій законопроект вони ввели
ще й особливі норми для Галичини, які відтворювали потребу додаткового
правового регулювання: 1) під поняттям “крайова мова” невід’ємно розуміти
вживання її власного письма (українська мова передбачала виключно
кирилицю); 2) написи на будівлях крайових служб та їхніх філій, оголошення
всередині приміщень здійснювати обома крайовими мовами – польською та
українською; 3) у комунікаційному процесі автономні органи, громади та
конфесійні управи трактувати зі сторонами ідентично; 4) усі державні службовці
у Східній Галичині зобов’язані вільно (у слові та письмі) володіти українською
мовою34.

Референт міністерства юстиції, на загал, погодився з положеннями
законопроекту Белея–Левицького, за винятком кількох незначних застережень:
зміст ст. V доцільно скорегувати так, щоб рішення судів у цивільних справах
одразу готувались у двомовному варіанті – польсько-українському або польсько-
німецькому, а не для кожної сторони окремо її мовою; зі VІ ст. планувалося
вилучити норму, яка передбачала у кримінальних провадженнях укладання
протоколів допиту свідків і співзвинувачених одразу двома-трьома мовами,
позаяк це не відповідало можливостям судів. Водночас референт визнавав
необхідною норму ст. ХІІ, за якою східногалицькі чиновники зобов’язувались
вільно володіти українською мовою. Нагальність такої потреби була підкріплена
твердженням намісника про тотальне незнання галицькими чиновниками
української мови35.

Далі у своєму висновку референт міністерства юстиції зазначав, що із
середовища судових службовців йому відомо про те, що “…усі чиновники
східногалицьких органів юстиції володіють усно руською мовою
щонайменше на такому рівні, що між ними та руськими селянами взагалі
не виникає непорозумінь”. У кожному суді був службовець, здатний укласти
протокол українською мовою. Слушно констатовано факт, що в судах працювала
незначна кількість чиновників української національності. Проте через відсутність
законодавчо закріпленої норми про обов’язкове знання крайовими адвокатами
української мови надалі зберігатиметься незначне затребування застосування
української мови у судах. За даними міністерства юстиції у Львові було лише
два адвокати, які у своїй професійній діяльності послуговувалися українською

34–35; “Verordnung der k. k. Minister des Innern und der Justiz vom 19. April 1880, betreffend
den Gebrauch der Landessprachen im Verkehre der politischen, Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen
Behörden in der Markgrafschaft Mähren mit den Parteien und autonomen Organen,” Landesgesetz-
und Verordnungsblatt für Markgrafschaft Mähren. (Jahrgang 1880, Stück 11, Nr. 17.), 31–33.

34 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
35 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
36 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 22.414/1694 vom 10. November 1892.
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мовою, у той час, як у сільській місцевості – не було жодного36. Як звітувала
Президія ВСУ у Львові у 1891 р., із близько 16 тис. цивільних проваджень, які
впродовж 1887–1890 рр. оскаржувалися в апеляційному порядку, нараховувалося
лише 10 випадків, коли скарга була оформлена українською мовою. Посилаючись
на відсутність працівників, які володіли українською мовою, ВСУ у Львові у цих
10 справах видав польськомовні рішення37.

Обґрунтування потреби усунення суперечностей законодавства у сфері
забезпечення мовних прав у Галичині та сам текст законопроекту Белея–
Левицького міністерство юстиції передало на апробацію до міністерства
внутрішніх справ. Унаслідок скерування згаданих актів до Львова, 14 березня
1893 р. галицьке намісництво ініціювало збір повітовими староствами інформації
щодо вказаних українцями порушень. Поки тривало анкетування, намісник
Казімеж Бадені 5 лютого 1893 р. поспішно скерував до Відня звіт, в якому взагалі
заперечив потребу регулювання мовного обігу: “…категорично немає
необхідності для санкції мовного розпорядження даного роду з огляду на
існуючі відносини у політичному управлінні Галичиною”38. Мова йшла про
політико-правову некоректність втручання офіційного Відня у практику
діловодства владних структур польської національно-територіальної автономії.

Галицький намісник зазначав, що забезпечення прав української мови в
крайових органах влади здійснювалося з дотриманням міністерських наказів
від 20 грудня 1859 р. Z. 12.466, від 4 липня 1860 р. Z. 2.166, від 10 квітня 1861 р.
Z. 2.325, які залишались діючими згідно § 5 спільного міністеріального
розпорядження від 5 червня 1869 р. “…Усе це відбувається у той спосіб, що
стороні надано можливість подавати заяви руською мовою з кириличним
письмом, і цією ж мовою давати протокольні свідчення, під час чого органи
влади є зобов’язані на письмовий чи усний запит руською мовою видавати
копії прийнятих рішень також руською”39. Тому запропоновані міністерством
юстиції додаткові заходи регулювання оцінювались крайовим шефом як зайві.

Водночас К. Бадені постійно спростовував нарікання українців, висловлені
на адресу галицької адміністрації. Він доповідав до Відня про те, що “на будівлях
крайових органів влади написи руською мовою є представлені повною
мірою”, а органи влади у сфері мовного обігу трактують конфесійні органи,
громади та сторони однаково. Він виправдовував існуючу ситуацію тим, що “у
Галичині немає жодного державного чиновника польської чи руської
національності, який вільно володів би руською мовою у слові та письмі”
та “недостатньою кількістю чиновників, які знають руську мову на рівні
звиклої службової практики та службового обігу”. Запровадження для

37 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
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чиновників обов’язкового іспиту з української мови він уважав “з політичних
міркувань недоречним”40.

У Відні таке бачення К. Бадені вкотре підтримав референт міністерства
внутрішніх справ, представивши узагальнену позицію так: “Намісник вважає,
що стосовно вживання руської мови в Галичині існуючий стан є повністю
відповідним, і запевняє, що руське населення не відчуває практичної потреби в
зміні цього стану”41. Проте референт міністерства юстиції самостійно дійшов
протилежного висновку про те, що “…справа русинів стосовно вживання їхньої
мови схожим чином виглядає ідентично й в інших сферах управління, якою на
даний момент вона є в органах юстиції”. Така ситуація, на його думку, “була
спричинена наявним законодавством”42. Як вихід із управлінської кризи, що
склалася в Галичині на початку 1890-х років, він запропонував усім задіяним до
справи міністерствам підготувати спільне розпорядження, яке комплексно
регулювало би національні мовні права у Галичині, адже розрізнені накази
окремих міністерств та застарілі приписи були нездатними вирішити цю
проблему в принципі. На перехідний період дієвим залишався вже згаданий припис
міністерства юстиції від 9 липня 1891 р. Z. 6.033, стосовно виконання якого
українці більше не висували претензій.

Водночас, для усунення недоречностей при перекладі рішень
східногалицькими судами, у міністерстві юстиції розглядали також питання про
запровадження у діяльність ВКС у Львові нового німецько-українського словника
державно-правової термінології, авторства К. Левицького (укладений з
урахуванням фонетичної орфографії української мови). Підтримуючи вимоги
українофілів, міністерство юстиції скерувало до Президії ВКС у Львові припис
від 13 листопада 1892 р. про публікацію словника К. Левицького за її рахунок.
У документі констатувалося, що перший німецько-український словник
юридичної термінології, який у 1851 р. вийшов у Відні за державний кошт (згідно
припису державного міністерства від 10 липня 1849 р. Z. 5.266), на даний час є
застарілим і неповним*. Унаслідок розвитку правничої науки старий словник
більше не відповідав “науковим та практичним вимогам”, бо в німецькомовному

41 IÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
42 Ibid.
 За ініціативи уряду, 1 серпня 1849 р. у Відні створено комісію з розробки юридичної

термінології слов’янських мов для перекладу збірників імперських законів. Її очолив професор
Павел Йозеф Шафарик. Зокрема, у 5-й секції комісії, окремо утвореній для руської мови,
працювали Яків Головацький, Григорій Шашкевич та Юліан Вислобоцький. Вони підготували
руську частину словника “Юридично-політична термінологія слов’янських мов. Окреме
німецько-руське спеціальне видання” (Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen
Oesterreichs: Deutsch-ruthenische Separat-Ausgabe. Von der Commission für slavische juridisch-
politische Terminologie (Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1851), 294 s.), який
вважався офіційним виданням.

43 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 5918/360 vom 25. März 1893.
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“Reichsgesetzblatt” використовувалися нові юридичні поняття і терміни, які не
мали україномовних відповідників43.

Упродовж 1892 р., на вимогу міністерства юстиції, Президія ВКС у Львові
скерувала у підпорядковані суди 30 анкет-запитів для опитування думки
експертів з приводу доцільності використання словника К. Левицького. На
підставі зібраної інформації референт міністерства дійшов об’єктивного висновку:

“Словник видається мені вартим рекомендації, оскільки обрані технічні гасла
відповідають духові руської мови, а дуже привабливі запозичення з російської
мови, згідно моєї оцінки, ретельно, старанно усуваються. […] При цьому, відповідно
до обставин, словник можна рекомендувати органам юстиції у Східній Галичині
та Буковині, тимчасово дозволити його закупівлю за канцелярські кошти”44.

Вартість видання словника повним тиражем у міністерстві оцінили у
1 500 золотих ринських австрійської валюти, які Президія ВКС у Львові мала
би покрити за свій рахунок. 15 грудня 1892 р. шовіністично налаштована Президія
ВКС відповіла до Відня, що у бюджеті суду не передбачені видатки на
лексикографічні праці, тому в якості грошової допомоги автору може бути
запропоновано лише 300–400 золотих ринських за умови, що він надасть готовий
словник45. Унаслідок довготривалого листування з Президією ВКС у Львові
28 червня 1894 р. міністерство юстиції нарешті змирилося з тим, що воно не в
силі примусити її профінансувати публікацію нового термінологічного словника,
як офіційного видання, а галицькі органи юстиції та суди – зобов’язати ним
користуватися. Водночас 28 червня 1894 р. міністерство юстиції ухвалило, за
аналогією, рішення про запровадження фонетичної орфографії ще окремо у
діловодство судів Східної Галичини на підставі чинності нового правопису
української мови у шкільництві. Рішення стосувалося виключно території
повноважень ВКС у Львові з усією системою підпорядкованих йому окружних
та повітових судів46.

У середині 1890-х років у політичний фокус потрапило питання щодо
обов’язковості україномовних вивісок та оголошень у судах Східної Галичини.
Протестну акцію розпочало греко-католицьке парафіяльне духовенство, яке
вимагало виконання § 1 наказу міністерства юстиції від 12 жовтня 1869 р.
Z. 12.508. Так, після відкриття 1 листопада 1894 р. Повітового суду в с. Жаб’є
(нині – смт Верховина), на будівлі якого була лише польськомовна табличка,
місцевий парох о. Володимир Коржинський 8 листопада 1894 р. звернувся до
міністерства юстиції “...зъ просьбою о конечно потрcбне зарадженя, щоб

44 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 22.414/1694 vom 10. November 1892.
45 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 25.266/1879 vom 24. Dezember 1892.
46 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 13.095 vom 13/18. Juni 1894 (Einführung der neuen

Schriftregeln im Oberlandesgericht (OLG) in Lemberg).
47 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 24.724/1773 vom 23. November 1894.
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інструкція справедливости не кривдила автохтнфвъ въ ихъ языковфмъ
правc та зволила на мcсче польскихъ руськ написи помcщувати”47.

Уперше акція духовенства із захисту національних прав розгорнулась
синхронно з підтримкою заходів українського представництва у Галицькому сеймі
та Державній Раді. Зокрема сеймовий посол Олександр Барвінський ще за кілька
місяців до відкриття суду в Жабйому усно звернувся до президента ВКС у
Львові Олександра Мнішека Тхоржніцького з приводу запровадження у
східногалицьких судах подвійних польсько-українських написів. Сам
О. Тхоржніцький визнав таку доцільність і видав відповідне розпорядження, яке
через порушення компетенції скасувало міністерство юстиції. Відповідно до
висновку міністерства від 30 листопада 1894 р. це питання не належало до
повноважень президента ВКС. Тому, для полагодження спорів щодо мови
вивісок та оголошень у судах О. Тхоржніцький спершу мав звернутися до
міністерства юстиції з відповідним клопотанням. Водночас, згідно наказу
міністерства юстиції від 12 жовтня 1869 р. Z. 12.508., задоволення прохання
О. Барвінського про запровадження україномовних написів у приміщеннях
східногалицьких повітових староств належало до виключної компетенції
Галицького намісництва. На вимогу сеймового посла, галицький намісник повинен
був запровадити відповідне розпорядження. Скарга пароха с. Жаб’є могла б
також стати окремим предметом розгляду в міністерстві юстиції лише у тому
випадку, коли українська парламентська репрезентація підтримала би її своєю
інтерпеляцією. За цих обставин міністерство мало би підстави видати
розпорядження про вживання в усіх східногалицьких судах одночасно німецьких,
польських, а також українських написів з урахуванням нового правопису48.
Зрештою, міністерство юстиції розписало механізм, за яким українці в законний
спосіб могли забезпечити виконання вимоги про двомовні написи у
східногалицьких судах, унаслідок чого подібні скарги більше не надходили до
Відня.

Перманентно змагаючи до розширення сфери застосування польської, як
службової мови в Галичині, поляки-автономісти примусили офіційний Відень у
1896 р. піти на нові безпрецедентні поступки, які сколихнули суспільно-політичну
рівновагу в краї. Так, норма § 20 “Організаційного статуту” від 19 січня 1896 р. –
“Основне положення про службову мову в управлінні залізницями” визначала,
що у Цислейтанії “службовою мовою в управлінні залізницями є німецька”. Проте
ч. 2 §20 містила особливу норму:

“Утворені в Галичині дирекції державних залізниць і їм підпорядковані службові
структури в цьому краї, відповідно до розпорядження імператора від 4 червня
1869 р. і санкціонованого ним міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р.,
повинні сукупно послуговуватися польською мовою в обігу з крайовими,

48 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 24.724/1773 vom 23. November 1894.
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невійськовими органами, службами та судами в краї, а також із місцевими
автономними владами та органами”. Відповіді всіх дирекцій залізниць на запити
сторін здійснювалися крайовими мовами, в залежності від того, якою мовою було
укладене звернення. Всі оголошення, написи, циркуляри тощо публікувалися
“німецькою або відповідною крайовою мовою”49.

Водночас у Галичині відбулось додаткове запровадження у зовнішню
комунікацію військових структур польської та української мов. Міністерство
юстиції видало розпорядження від 12 серпня 1897 р. Z. 17.728, яке зобов’язувало
військові служби в Галичині на звернення сторін відповідати не лише німецькою,
як це було досі, а трьома крайовими мовами. В умовах загострення суспільної
ситуації у краї унаслідок “баденівських” виборів 1897 р., нові мовні норми значно
поглибили польсько-український конфлікт на ґрунті активнішого відстоювання
мовних прав українцями. Цього разу виник також спір щодо мови витягів із
метрикальних книг греко-католицьких парафіяльних урядів у Східній Галичині.

Згідно наказу міністерства внутрішніх справ від 16 вересня 1784 р. Z. 1.767,
усі метрикальні книги в імперії велись парафіяльними урядами католицьких
обрядів латинською мовою. 25 вересня 1875 р. (Z. 47.131) галицький намісник
оголосив про внесення доповнень до цієї практики, згідно яких сторони мали
право у метрикальні книги власноручно вписувати свої прізвища крайовими
мовами – польською, українською чи німецькою. Свідоцтво видавали стороні
на руки її рідною мовою лише після обов’язкової звірки тексту перекладу з
автентичним латиномовним записом. Проте крайові органи влади та
уповноважені сторони у своїх запитах до парафіяльних урядів з приводу
встановлення фактів хрещення, шлюбу чи смерті мали право зазначати крайову
мову, якою вони очікували отримати свідоцтво чи витяг із реєстраційної книги.
Парох мав враховувати таке побажання, за умови, якщо він володів вказаною
крайовою мовою. У решті випадків витяг із метрикальних книг виконували
латинською50. Отже, згідно згаданого розпорядження суди одержали право
самовільно обирати мову витягів із метрикальних книг, які на запит суду
витребувались із парафіяльних урядів. Греко-католицькі парохи категорично
відмовлялись акцептувати польськомовну кореспонденцію, а тим більше
укладати витяги польською мовою, унаслідок чого судді накладали на них санкції
за невиконання судового запиту.

У січні 1898 р. суспільно-політична ситуація у Східній Галичині загострилася
настільки, що часопис для греко-католицького духовенства “Прапор” оголосив

49“Kundmachung des Handelsministers und des Eisenbahnministers vom 19. Jänner 1896, betreffend
die Errichtung eines Eisenbahnministeriums und die Erlassung eines neuen Organisationsstatutes für
die staatliche Eisenbahnverwaltung in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern,”
R. G. Bl. (Jahrgang 1898, Stück 6, Nr. 16.), 21–33.

50 “Kundmachung der k. k. galizischen Staathalterei vom 25. September 1875 Zahl 47131, über die
Sprache in welcher die Matriken zu führen, sowie die Matrikenauszüge und Zeugnisse auszufertigen
sind,” L. G. Bl. (Jahrgang 1875, Stück 25, Nr. 66), 209–210.
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початок одностайної акції кліру на захист мовних прав українців. Зокрема,
Куликівський деканат поставив вимогу до парафіяльних урядів про невидання
жодного документа, “кoтрый бувъ бы въ чiиxъ нибудь рукaxъ свcдoцтвoмъ
легкoвaженя и пoгoрды для мoвы влaснoгo нaрoду”51. Відмовляючись
відповідати на польськомовні запити органів державної влади та судів, парохи
відсилали запечатані листи до oрдинaрiaтів УГКЦ. На деканальних синодах
вони виголошували звіти про кількість переадресованих конвертів. Тут також
відбувалася присяга парохів стосовно відстоювання ними прав української мови,
про що повідомлялися сусідні деканати, державні органи влади та установи,
суди. Деканати, які утримувалися від участі у мовній акції, наштовхнулися на
гостру критику національно свідомого кліру. Ординaрiaти у Львові та Перемишлі
відзначалися більшою активністю; вони зобов’язали парохів інформувати їх про
конфлікти з крайовими органами влади та судами. Протест духовенства
підтримала Митрополича консисторія у Львові, уперше виступивши виразником
інтересів греко-католицьких громад та парохів при вирішенні суперечок із ВКС
у Львові через посередництво галицького намісництва, міністерства
віросповідань та просвіти, міністерства юстиції. Безпрецедентна єдність позиції
всіх структур УГКЦ у процесі захисту національних прав українців пояснювалася
тим, що, крайові органи влади та суди наважились посягнути на автономний
статус Церкви та її мову, нав’язуючи парафіяльним урядам комунікацію
польською мовою.

Протестна акція греко-католицького духовенства співпала в часі із
законодавчими ініціативами Руського клубу в Галицькому сеймі. 17 січня 1898 р.
у Львові українські правники уклали “Projekt ustawy do uregolowania stosunków
językowzch w Królestwe Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem
Krakowskiem w urzędach państwowych”, який містив ключове положення,
відображене у § 1: “…польська та українська мови є ріноправними мовами
у внутрішньому та зовнішньому діловодстві державних органів та
установ у частинах краю, які є населені обома народами – польським та
українським”52. Цим параграфом українці по суті вперше визнали Східну
Галичину польсько-українською територією.

На засіданні 19 січня 1898 р. гімназійний професор А. Вахнянин* поставив
внесок про розгляд згаданого законопроекту у спеціально скликаній маршалком

51 “Священики деканата Куликôвского,” Дcло, 1898, ч. 113.
52 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi

wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1897/8 (Kadencja VII, sesja III, alegat 103), 1–3.
* Згідно регламенту Сейму, необхідна мінімальна кількість підписантів для внеску чи

інтерпеляції – 15 осіб. Внесок підтримали: перемишльський єпископ Костянтин Чехович, професор
Учительської семінарії у Львові Олександр Барвінський, парох о. Кирило Гаморак, голова суду
Михайло Кульчицький, бурмістр Дрогобича Ксенофонт Охримович, радник суду Тит
Заячківський, др. права Теофіл Окуневський, парох о. Василь Небилович, доктори медицини
Юліан Ольпінський та Шимон Бернадзіковський, селяни Яків Бойко, Григорій Мілян та Андрій
Среднявський, др. права Дем’ян Савчак.
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комісії, до якої мали увійти порівну по чотири польські та українські депутати. У
законопроекті українці вбачали “средство до привернення національного мира”,
“против експериментов винародовленя” за посередництвом “третього
роз’ємника” – уряду або парламенту53. Надаючи політичної ваги своєму внеску,
А. Вахнянин провів аналогію між новою ініціативою польсько-українського
примирення за посередництвом “справедливого” мовного законопроекту та
акцією Юліана Лаврівського 1869 р. у Галицькому сеймі. Блискавичне ухвалення
рішення про вивчення законопроекту в адміністративній комісії створило ілюзію
щодо наявності компромісу між польською сеймовою більшістю та Руським
клубом.

20 лютого 1898 р. адміністративна комісія Галицького сейму ухвалила
висновок, підготований утвореним у її складі спеціальним субкомітетом. Його
засадничі пункти відображали виключно інтереси польської більшості стосовно
розширення сфери застосування польської, як службової мови: 1) Державна Рада
повинна передати Галицькому сейму законотворчі повноваження щодо мовного
регулювання в краї; 2) крайові органи влади, як і сторони, – вільні у виборі мови
комунікації, що було відвертим спотворенням діючих норм; 2) пропонувалося
запровадження польської, як службової мови, у діяльність поштової, телеграфної,
залізничної служб, а також жандармерії. Водночас комісія виступила категорично
проти внесення будь-яких інших змін до спільного міністеріального
розпорядження від 5 червня 1869 р. При цьому положення законопроекту
Руського клубу спеціально окремо не аналізували; відносно них не виносили
жодних резолюцій54.

22 лютого 1898 р. Галицький сейм без розгляду справи по суті ухвалив
висновок адміністративної комісії: “Сейм звертається до уряду щодо
врегулювання існуючих норм стосовно прав польської та української мов у
політичних органах влади, фінансових установах та судах з огляду введення в
дію нового Цивільно-процесуального кодексу та Податкового закону”55.
17 червня 1898 р. Президія ВСУ у Львові нарешті передала внесок А. Вахнянина
до міністерства юстиції для ознайомлення. Відсутність у міністерських актах
оцінки мовного законопроекту наштовхує на думку: його проігнорували у зв’язку
з тим, що центральний уряд не влаштовувала позиція як польської, так і
української сторін, адже жодна з них не забезпечувала політичні інтереси
офіційного Відня у Галичині56.

53 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja VII, sesja III,
pos. 8 z dnia 19 stycznia 1898 r.), 212–216.

54 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1897/8 (Kadencja VII, sesja III, alegat 285), 1–5.

55 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja VII, sesja III,
pos. 31 z dnia 22 lutego 1898 r.), 5.

56 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 14.734/1091 vom 17. /21 Juni 1898, JM Präs. 9405/
1/98.
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Тим часом, упродовж першого півріччя 1898 р. протистояння між греко-
католицькими парафіяльними урядами та судами сягнуло апогею. 22 лютого
1898 р. Президія ВСУ у Львові була змушена повідомити міністерство юстиції
про причини виникнення цього конфлікту, зважаючи на подані українцями скарги.
Так, 10 травня 1898 р. парох с. Ямниця Тисменицького повіту подав скаргу до
Президії ВКС у Львові стосовно незаконної вимоги місцевого повітового суду
вести метрикальні книги польською мовою. Газета “Діло” опублікувала статтю
про суперечку між Повітовим судом у Бурштині та парохом с. Колоколин
о. Михайлом Петрицьким з приводу мови укладення витягів з метрикальних
книг. Реагуючи на напружену ситуацію в краї, міністерство юстиції відразу ж
доручило Президії ВКС у Львові перевірити оприлюднені у пресі факти. Проте
2 червня 1898 р. суд прозвітував до Відня, що інформація не підтвердилася57.

Греко-католицька Митрополича консисторія неодноразово зверталася до
Президії ВСУ у Львові з приводу порушення повітовими та окружними судами
мовних норм і вимагала виконання міністерських приписів повною мірою.
Жовківський, Щецинський, Перемиський деканальні уряди підготували спеціальні
відозви про зловживання судів, які консисторія передала до Президії ВСУ у
Львові для з’ясування наведених у них фактів. Зважаючи на це, Президія ВСУ
у Львові ініціювала анкетування судів у Жовкві, Винниках та Перемишлі. У
своїх відповідях голови повітових судів виправдовувались та стверджували, що
запити до парафіяльних урядів відсилалися лише українською мовою. Таку
інформацію Президія ВСУ у Львові 16 червня 1898 р. передала до міністерства
юстиції на його вимогу58.

22 червня 1898 р. міністерство юстиції скерувало до Президії ВКС у Львові
та до Ординаріату у Львові роз’яснення щодо вживання мовних норм у процесі
комунікації між конфліктуючими сторонами, в якому офіційний Відень підтримав
позицію парафіяльних урядів, як сторін. За парафіяльним духовенством було
закріплено обов’язок представляти у судах неповнолітніх і неповносправних
членів християнської релігійної спільноти у питаннях спадкування та
кримінальних справах. Згідно § 26 Кримінально-процесуального кодексу, парохи
були зобов’язані на запит повідомляти суди про факти хрещення, шлюбу та
смерті членів релігійної спільноти. Водночас не припускалося створення
парафіяльними урядами жодних перешкод для ведення судових проваджень,
оскільки це суперечило принципу “впорядкованої юстиції”. Парохи неухильно
мали виконувати свої обов’язки, покладені на них державою, і готувати витяги
з метрикальних книг, незважаючи на мову запитів59.

57 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 24.124/1834 vom 15. Juni 1900.
58 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907.Ordner Nr. 18.402/1320 –24.124/1800 vom 28. /31 Juli 1898,

JM Präs. 8940/25/98.
59 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 18.402/1320 –24.124/1800 vom 28. /31 Juli 1898,

JM Präs. 9405/1/98.
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Проте східногалицькі суди вперто відмовлялися виконувати припис
міністерства від 22 червня 1898 р. Z. 9405 про обов’язковість україномовних
запитів до парафіяльних урядів. Тому з 1 липня 1898 р. Східною Галичиною
прокотилася нова хвиля протестів духовенства, а на деканальних синодах знову
масово ухвалювались рішення про ігнорування польськомовних судових запитів
та про ведення метрикальних книг виключно українською. Ці питання
духовенство навмисно виносило на публічне обговорення, щоб привернути увагу
галицького політикуму та громадськості. Реагуючи на протести, чиновники
міністерства юстиції дійшли висновку про те, що Президія ВКС у Львові повною
мірою не виконує приписів, унаслідок чого далі триває протест священиків у
Східній Галичині. Водночас вони допускали лише можливість польськомовних
судових запитів до греко-католицьких парохів з території підсудності ВКС у
Кракові, тобто від судів Західної Галичини60.

28 липня 1898 р. Президія ВСУ у Львові ще раз звітувала до Відня про те,
що всі східногалицькі суди уже відкликали свої польськомовні запити до
деканальних та парафіяльних урядів. У відповідь на ноту Президії ВСУ у Львові
від 16 липня 1898 р. галицьке намісництво вжило таких кроків: 1) звернулося до
Повітового суду в Тлумачі з вимогою припинити кримінальні провадження проти
парохів, які відмовились укладати польськомовні витяги з метрикальних книг;
2) зобов’язало кожен східогалицький суд мати у своєму персоналі хоча б одного
службовця, який володів українською мовою. Міністру юстиції довелося нарешті
визнати, що проблема порушення мовних прав у Галичині перейшла в політичну
сферу, а її вирішення потребує нового законодавчого регулювання61.

Восени 1898 р. Руський клуб у парламенті виступив на підтримку протестних
акцій греко-католицького духовенства. 13 жовтня 1898 р. адвокат Теофіл
Окуневський* у Палаті послів Державної Ради подав інтерпеляцію на ім’я
міністра-президента та міністра юстиції з приводу порушення галицькими судами
мовних прав українців. На підтвердження своєї позиції інтерпелянти наводили
нещодавно видані повітовими староствами та судами акти: 1) припис повітового

60 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 1238/121 vom 15. Jänner 1899.
61 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 18.402/1320–24.124/1800 vom 28. /31 Juli 1898,

JM Präs. 11497/25/98.
* Інтерпеляцію підписали професор Віденського університету др. Ґустав Ґросс, радник

магістрату Відня др. Фердинанд Кронаветтер, секретар торговельної та промислової палати у
Брюнні др. Отто Лєхер, рантьє Ґустав Новак з Камніци (Богемія), адвокат та бурмістр
м. Ляйтмерітц др. Алоїз Функе (Богемія), міський лікар Роман др. Яросевич з Борщова
(Галичина), парох о. Данило Танячкевич з с. Закомар’я біля Ожидова (Галичина), землевласник
Вінценц Гофманн з Аугерцена (Богемія), адвокат др. Терфіл Окуневський з Городенки (Галичина),
палатний та судовий адвокат др. Антон Перґельт з Відня, селянин Венцель Ґресль з Худіви
(Богемія), землевласник Ернст Гербст з Кудратіци (Богемія), адвокат др. Зденко Шюкер з Еґера
(Богемія), палатний та судовий адвокат др. Йозеф Копп з Відня, лікар др. Франц Розер з Браунау
(Богемія), генеральний секретар фабричного відшкодувального страхового союзу у Відні
Константін Носке.
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староства від 6 серпня 1898 р. Z. 13736 та рішення Повітового суду в Заліщиках
від 28 липня 1898 р. Z. 320/2 про неприпустимість ігнорування греко-католицькими
парафіяльними урядами польськомовних запитів від органів влади та їх
зобов’язання відповідати польською мовою; 2) лист Президії окружного суду в
Тернополі до місцевого повітового староства від 14 липня 1898 р. Z. 1875/25, у
якому вимагалося, щоб греко-католицькі парафіяльні уряди “в інтересі державної
служби не чинили жодних перешкод та негайно приймали до відома судові офіційні
документи, укладені польською мовою”; 3) аналогічний припис Тисменицького
повітового суду до парафіяльних урядів Надвірнянського повіту від 10 липня 1898 р.
Z. 371/26, який видав радник крайового суду суддя Піскогуб62.

Українські парламентарі вимагали: 1) притягнення до адміністративної
відповідальності суддів повітових судів у Тисмениці та Заліщиках, членів Президії
окружного суду в Тернополі, повітового старости в Заліщиках за порушення
ними § 19 конституційного закону; 2) введення українців до керівництва судів,
оскільки, у зв’язку із реорганізацією Президії ВКС у Львові, яка відбувалася
відповідно до нового Цивільно-процесуального кодексу, до її складу не було
запропоновано жодного судді-українця; жодного українця не було і в складі
президій окружних судів; 3) запровадження в дію комплексного мовного закону
для Галичини на основі внеску А. Вахнянина; 4) оприлюднення урядом заходів
із обмеження свавілля галицького чиновництва у контексті захисту мовних прав
українців та греко-католицьких парохів у Галичині63.

Для підготовки відповіді на інтерпеляцію Т. Окуневського міністр-президент
і водночас виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ граф Франц фон Тун-
Гогенштайн через окремі міністерства ініціював внутрішнє розслідування. У
своєму звіті до міністерства внутрішніх справ від 24 жовтня 1898 р. галицький
намісник пояснював, що парафії трактуються як релігійні спільноти, а їхні органи –
парафіяльні уряди – як частково державні установи, адже виконують певні
державні функції – ведуть метрикальні книги та проводять переписи населення.
Тому, парохи під час виконання покладених на них державою повноважень
виступають як державні чиновники. Якщо розглядати парафіяльні уряди, як
сторони, то застосовувався § 2 припису міністерства юстиції від 9 липня 1860 р.
Z. 10.340 про те, що суд зобов’язаний звертатися до україномовного пароха
його рідною мовою. При виконані парафіяльними урядами державних функцій
парох, як чиновник, повинен приймати польськомовні звернення від суду, оскільки,
згідно § 1 спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р., мовний
обіг між крайовими органами влади, службами та судами відбувався польською
мовою64. Таким чином, намісництво поставило центральний уряд перед фактом

62 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XV. Session,
9. Sitzung am 13. Oktober 1898), 511–513.

63 Ibid.
64 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 18.402/1320–24.124/1800 vom 28. /31 Juli 1898,

JM Präs. 18.818/25/98.
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політико-правового компромісу, який мав би повною мірою влаштувати
конфліктуючі сторони: парохи безвідмовно приймають польськомовні звернення,
але відповідають на них – українською.

З метою заспокоєння українців Президія ВКС у Львові також пішла на деякі
кадрові поступки. 3 листопада 1898 р. у міністерстві юстиції констатували, що
вимога про призначення українців на керівні посади в судах, за умови
відповідності їх кваліфікації, була уже виконананою. Зокрема, нещодавно посаду
президента Окружного суду в Самборі обійняв Амброзій Яновський, а віце-
президента ВКС у Львові – Корнило Зубрицький65.

Протестуючи проти несанкціонованого розширення сфери застосування
польської, як службової мови в Галичині, 17 листопада 1898 р. Т. Окуневський
у парламенті повторив запит до міністра-президента. До відповіді він також
закликав міністра юстиції, міністра внутрішніх справ або міністра для Галичини.
Ілюструючи свавілля галицького чиновництва, він із парламентської трибуни
оприлюднив приватну думку намісника Леона Пінінського щодо поданої до уряду
українцями інтерпеляції: “Не робіть цього, мої панове! Я не знаю, чи це
людина є заслабкою для таких справ, чи то галицьке безправ’я є таким
сильним у тому, щоб змогти дати раду з галицькими чиновниками”66.

Гострі звинувачення на адресу уряду в його політичній неспроможності
сприяли пошукам нового компромісу у мовному питанні в Галичині. 20 листопада
1898 р. міністр-президент Ф. фон Тун-Гогенштайн напрацював засадничі пункти,
на підставі яких мав полагоджуватись конфлікт між східногалицькими судами
та парафіяльними урядами: 1) перегляд порядку мовного регулювання в
Галичині, зважаючи на внесок А. Вахнянина; 2) однозначне трактування
парафіяльних урядів як сторін, що передбачало комунікацію судів із ними
виключно українською мовою; 3) припинення протидії галицькими крайовими
органами влади та судами у веденні метрикальних книг українською мовою;
4) у Галицькому сеймі оголосити роз’яснення про те, що греко-католицький парох
не є зобов’язаний настільки добре володіти польською мовою, щоб укладати
нею витяги на запити крайових органів влади та судів; 5) з’ясування фактів,
викладених в інтерпеляції Т. Окуневського, напрацювання спільної політико-
правової позиції міністерства внутрішніх справ та міністерства юстиції67.
Виконання цих пунктів мало створити передумову для адекватної відповіді
міністра-президента на інтерпеляцію українських депутатів у парламенті.

Під тиском галицького намісництва у міністерстві внутрішніх справ
28 листопада 1898 р. сформувалося дещо відмінне правове трактування:

65 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 18.402/1320–24.124/1800 vom 28. /31 Juli 1898,
JM Präs. 18.818/25/98.

66 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XV. Session,
20. Sitzung am 17. November 1898), 1264.

67 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 27.321/2190 vom 20. /22. November 1898; 2126/
MJ vom 20. November 1898.
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1) ”парафіяльний уряд не є крайовим органом влади, […] коли він, як
представництво релігійної спільноти, виступає як душпастирський орган або від
імені церковних маєтностей, тоді ц. к. органи державної влади та служби з приводу
руських звернень повинні відповідати руською мовою, а також укладати руською
мовою деякий відгук, який вони скеровують до греко-католицького парафіяльного
уряду з власної ініціативи, оскільки для певного пароха дана мова є його рідною
мовою”; 2) ”…згідно існуючих приписів не всі судові накази та рішення, які
стосуються греко-католицьких парафіяльних урядів при реалізації їх властивості
“сторони”, повинні видаватись руською мовою, оскільки судові процеси та слухання
відбуваються мовою, якою подавався позов або скарга”. Міністерство юстиції в
загальному було змушене погодитись із цими твердженнями, проте через
посередництво міністерства внутрішніх справ просило додатково нагадати
галицькому намісництву, “…що органи юстиції у Східній Галичині у комунікації
з греко-католицькими парафіяльними урядами, коли вони виступають як
“сторони”, повинні настільки послуговуватися руською мовою, наскільки
це допускають існуючі приписи”68.

Не дочекавшись хоч якоїсь відповіді від міністрів у Палаті послів,
Т. Окуневський 31 січня 1899 р. ще раз поновив свій запит до уряду. Інтерпелянт
розкритикував національну політику офіційного Відня в Галичині, спрямовану
на задоволення лише односторонніх вимог поляків-автономістів щодо
розширення сфери застосування польської мови в офіційному діловодстві краю.
Зокрема, він констатував, що німецька поки що зберігається службовою мовою
лише в жандармерії, у той час, як у діловодство поштової, телеграфної та
залізничної служб уже відбулося самовільне запровадження польської мови.
Галицьку мовну практику доповідач описував так:

“…що стосується другої національності краю, русинів, та їхніх мовних прав, то
в нас панує справжня Вавилонська вежа. В окремих повітах до органів влади можна
писати руською мовою, і органи влади “можуть” дати відповідь теж руською,
проте сумнівно, якими літерами: латинськими чи руськими за етимологічним
правописом*. Органи державної влади навмисно сплутують офіційний кириличний
правопис та гражданський шрифт, і цим зневажають наше письмо, проте видають
його за сучасний курсивний шрифт**. В окремих повітах до повітових староств
можна писати руською, але латинськими буквами, а до судів у цих же повітах –
лише польською. Повітові староства відповідають нам часто руською на конверти,
підписані польською, та навпаки. Жодна людина не розбереться. І таким є сукупний
стан справ, який ці автономісти хочуть далі поглиблювати”69.

68 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 27.321/2190 vom 20. /22. November 1898.
* Внаслідок офіційного запровадження фонетичного правопису в 1892 р. у Галичині та

Буковині, з української мови зникли літери “йор – ъ”, “ять – c”, “юс малий – g”, “єр – ы”, а також
“” “к”, “ы” з дашкамими, характерні для етимологічної орфографії та гражданського шрифту.

** Йдеться про запроваджену 1892 р. фонетичну орфографію української мови.
69 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XV. Session,

36. Sitzung am 31. Jänner 1899), 2346–2347.
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Оскільки мовний конфлікт у Галичині не вщухав та поступово заполоняв увагу
загальноавстрійського політикуму, то центральний уряд у приписах міністра
внутрішніх справ до намісника та міністра юстиції до Президії ВКС у Львові
13 лютого 1899 р. продовжував наполягати на своїй вимозі про те, щоб крайові
органи влади комунікували з греко-католицькими ордаріатами та парафіяльними
урядами виключно українською мовою, як зі сторонами, а також припинили
чинити тиск на парохів з приводу примусового вживання ними польської мови,
навіть під час виконання державних функцій. У відповіді на цей припис намісник
Л. Пінінський 16 лютого 1899 р. знову доповідав до Відня, що факти порушень
за скаргами українських парламентарів не підтвердилися70.

Зважаючи на два повторні запити Т. Окуневського в парламенті, центральний
уряд доручив наміснику ініціювати в Галицькому сеймі публічні слухання,
оприлюднити позицію міністра-президента з цього питання, а також дати оцінку
фактам порушень. Проте Л. Пінінський проігнорував цю вказівку й не підготував
офіційної відповіді за окремими скаргами, хоча міністр-президент скерував йому
гнівного листа з вимогою негайно навести лад у мовному обігу. Президія ВКС
у Львові також не відреагувала на скарги від греко-католицьких ординаріатів.
У цій ситуації міністр юстиції Іґнац Едлер фон Рубер 6 лютого 1899 р. звернувся
до міністерства внутрішніх справ за підтримкою щодо: 1) ”переконування”
Президії ВКС у Львові у тому, щоб вона врешті-решт дала письмову відповідь
на скарги Ординаріату у Львові та причетних до конфлікту парохів; 2) здійснення
аналогічного впливу на галицьке намісництво, бо без його згоди Президія ВКС
у Львові надалі ігноруватиме всі приписи, отримані з Відня71.

Треба зазначити, що в цей період порушення галицькими судами мовного
законодавства не обмежувалося конфліктом із греко-католицькими парохами.
Так, 2–3 лютого 1899 р. керівництво 11 корпусу у Львові через міністерство війни
звернулося до міністерства юстиції зі скаргою на Окружний суд у Теребовлі,
який 1 жовтня 1898 р. видав військовим рішення польською мовою. У цьому
випадку 11 корпус виступав як сторона, тому, згідно наказу міністерства юстиції
від 12 серпня 1897 р. Z. 17.728 та § 1 спільного міністеріального розпорядження
від 5 червня 1869 р., він мав одержати німецькомовне рішення. Водночас судові
службовці безпідставно висунули вимогу стосовно оплати за переклад рішення
з польської мови на німецьку. 8 січня 1899 р. керівництво корпусу поскаржилося
до Президії ВКС у Львові на практику суду в Теребовлі, але це звернення було
проігнороване. Скарга надійшла у міністерство юстиції, яке дало фінансовій
прокуратурі припис щодо здійснення перевірки судів на предмет незаконних
стягнень коштів за переклад рішень72.

70 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 3844/339 vom 13. /14. Februar 1899.
71 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 1238/1899 vom 7. Februar 1899.
72 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 3.014/274 vom 2. / 3. Februar 1899.
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Підтримуючи акцію греко-католицького духовенства, Народна рада у
спеціальній відозві від 10 серпня 1899 р. закликала парафіяльні уряди об’єднатися
з громадами i продовжувати мовну акцію, як фронт у боротьбі за права
української мови у публічному житті73. Розмах протестів усе ж спонукав деякі
староства та суди в листуванні з парафіяльними урядами перейти на українську
мову74. У східногалицьких староствах почали з’являтися україномовні обіжники
та бланки75. Проте повітові чиновники надалі продовжували дискредитовувати
священиків, які домагалися україномовного листування з офіційних питань76.

Наступної парламентської сесії 12 березня 1900 р. Т. Окуневський* подав нову
інтерпеляцію до міністра-президента, як в. о. міністра внутрішніх справ , про
зловживання політичних органів влади в Галичині у їхній службовій діяльності.
Мовні питання також відображалися в наступній інтерпеляції Т. Окуневського**,
поданій 17 березня 1900 р. у парламенті до міністра залізниць про допущення
української мови в залізничну службу в Східній Галичині та Буковині. Зокрема,
йшлося про те, що в україномовному тексті оголошення про відкриття зупинки
на станції с. Мамаївці ц. к. Дирекція залізниць у Станиславові припустилася у
40 словах “не менше, як 26 помилок”. Інтерпелянти вимагали, щоб у персоналі

73 “Вôдозва Народнои Рады,” Дhло, 1899, ч. 168.
74“Руска переписка греко-кат. урядôвъ парохіяльныхъ зъ ц. к. властями,” Дhло, 1897, ч. 236;

Адріянъ, “Зъ Городка пишуть намъ,” Дhло, 1899, ч. 23; Ю. Гладиловичь, “Vigitalibus jura!,” Дhло,
1898, ч. 159.

75 “Борhте ся – поборете!,” Дhло, 1898, ч. 142; “Vigitalibus jura!,” Дhло, 1898, ч. 157; “Львôвска
митроп. Консисторія,” Дhло, 1897, ч. 291; “Въ справh друкôвъ въ языцh рускôмъ на выказы
умершихъ,” Львôвско-Архіепархіяльны Вhдомости, 1898, ч. 12.

76 “Допись з Гусятиньщини,” Руслан, 1898, ч. 258; “Борба о рускій языкъ,” Дcло, 1898, ч. 178;
“Урядова вôйна противъ руского языка,” Дhло, 1898, ч. 169.

* Під інтерпеляцією підписались: адвокат др. Радослав Квекіч з Трієсту, адвокат др. Душан
Бальяк із Зари (Далмація), селянин Францішек Кремпа із с. Падева (Галичина), селянин Яків
Бойко із с. Ґребошів, повіт Діброва (Галичина), селянин Роберт Цена із с. Моравско біля Ярослава
(Галичина), землевласник Франц Кіттель з Брюксу (Богемія), палатний та судовий адвокат др. Карл
Фохлер з Відня, письменник др. Ґеорґ Поповічі з Чернівців (Буковина), о. Данило Танячкевич,
селянин Йоган Забуда із с. Явіщовіце (Галичина), вікарій о. Андреас Шпондер з Кракова
(Галичина), редактор др. Михайло Даниляк з Кракова (Галичина), селянин Йоган Кубік із
с. Яновіце біля Бествіни (Галичина), власник газети Йоган Лоренц Гофер з Еґера (Богемія).

** Під інтерпеляцією підписались: землевласник Франц Повше з Ляйбаху (Крайна), Ф. Кремпа,
голова повітового суду Модест Каратницький з Калуша (Галичина), головний повітовий лікар
др. Еміль Ґладишовський з Тернополя (Галичина), великий землевласник Микола Василько з
Чернівців (Буковина), редактор газети “Народні ліст” у Зарі о. Юрей Б’янкіні (Далмація),
професор теології др. Анон Ґреґорчіч з Ґьорца (Ґьорц і Ґрадіска), гімназійний професор Лукас
Зоре з Дубровніка (Далмація), великий землевласник Оскар Періч з Ґенстенберґа (Богемія),
Р. Цена, Й. Кубік, редактор Ян Стапінський зі Львова (Галичина), др. М. Даниляк, О. Барвінський,
канонік і декан о. др. Леопольд Ґреґорец з Нойкірхена (Штирія), професор єпископського
дієцезіального навчального закладу (євангелістичного) в Ляйбаху (Любляна) др. Йоган Крек
(Крайна), радник крайового суду Йоган Ванцайц з Ляйбаху (Крайна).
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дирекцій залізниць з’явився хоча би один службовець, який вільно володів
українською мовою77.

Зважаючи на те, що парламентський запит до міністра-президента вкотре
залишився без відповіді, 6 квітня 1900 р. Т. Окуневський* звернувся з
інтерпеляцією до урядового комісара у Галицькому сеймі графа Станислава
Бадені з приводу незаконного примусу греко-католицьких парохів подавати у
суди документи польською мовою. Українці оприлюднили нові факти
“національного шовінізму в судах”. Так, 4 грудня 1899 р. ад’юнкт Повітового
суду в Новому Селі Збаразького повіту Александр Козловський звернувся із
польськомовним запитом до пароха Нового Села о. Онуфрія Зарицького з
приводу обов’язкового видання ним витягу з метрикальної книги про народження
Федорка Кірика, проти якого було відкрите кримінальне провадження. У
судовому запиті зазначалося, що витяг повинен обов’язково укладатися
польською мовою. Після того, як о. О. Зарицький відповів, що “жаден закон
не приневолює руського священика писати по польськи”, А. Козловський
поскаржився на пароха у повітове староство в Збаражі. Повітовий староста
“наказав на то о. Зарицькому, щоби на будуще в справах метрикальних
відповідав властям по польськи”. Відчуваючи підтримку повітової влади,
А. Козловський 18 грудня 1899 р. звернувся також польською мовою до пароха
с. Терпилівка о. Володимира Гарасимовича із “слідчим зазивом” L. 24/99, аби
парафіяльний уряд негайно видав польськомовний витяг із метрикальної книги
про народження Гриця Мотласа зі с. Климківці, проти якого було порушено
кримінальне провадження за звинуваченням в організованому грабежі78. Парох
подав витяг українською мовою, на що А. Козловський знову поскаржився у
повітове староство в Збаражі. Проте цього разу його скарга не була задоволена.
Обурюючись приписами Повітового суду в Новому Селі, о. О. Зарицький 3 січня
1900 р. поскаржився на А. Козловського до Президії ВСУ у Львові. Парох
закидав судовому ад’юнкту зневажливе ставлення до духовенства, яке
виявлялося у застосуванні ним у запиті неприйнятного звернення “шановний”
замість загальновживаного обов’язкового для католицького кліру
“високодостойний”. 9 січня 1900 р. о. В. Герасимович також поскаржився на
А. Козловського до Президії ВСУ у Львові79.

77 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVІ. Session,
48. Sitzung am 17. März 1900), 3291.

 Під інтерпеляцією підписались: о. К. Гаморак, К. Охримович, М. Кульчицький,
О. Барвінський, о. В. Небилович, А. Вахнянин, др. Д. Савчак, о. К. Мандичевський,
Т. Заячківський, М. Каратницький, Г. Мілян, др. Ш. Бернадзіковський, Я. Бойко, Ф. Кремпа,
селяни Стефан Новаківський, Дмитро Остапчук та Лазар Вінничук, Антоній Стила.

78 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja VII, sesja V,
pos. 7 z dnia 6 kwietnia 1900 r.), 274–275.

79 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 15.223/00 vom 15. Juni 1900, Präs. 11595 vom
17 Jänner 1900.
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Реагуючи на інтерпеляцію Т. Окуневського від 6 квітня 1900 р., міністерство
юстиції видало припис ВСУ у Львові роз’яснити повітовому староству в Збаражі,
а також парохам о. О. Зарицькому та о. В. Герасимовичу, що згідно наказу
міністерства юстиції від 9 липня 1860 р. Z. 10.340, від 21 квітня 1861 р. Z. 3.297,
спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р. (R. G. Bl. № 24),
“суди на свій вибір можуть звертатися до парафіяльних урядів польською чи
руською, а парохи мають право укладати витяги руською мовою”. У листі до
повітового староства в Збаражі Президія ВСУ у Львові кваліфікувала дії
А. Козловського “вищою мірою безтактними, незаконними та провокативними
випадами проти греко-католицьких парафіяльних урядів у Новому Селі та
Терпилівці” з приміткою: “суворо присікати”. 15 та 17 квітня 1900 р. Президія
ВСУ у Львові скерувала згаданим парохам листи, в яких повідомляла, що голова
суду в Новому Селі одержав вказівку “провчити” А. Козловського, тобто
застосувати проти нього дисциплінарне стягнення. 8 жовтня 1900 р. міністерство
юстиції не оминуло знову нагадати Президії ВСУ у Львові на майбутнє про
сувору боротьбу із зловживаннями в судах і постійний нагляд за діями
А. Козловського80.

Зважаючи на безпрецедентний для Галичини випадок покарання судового
службовця за порушення ним мовного законодавства, у травні 1900 р. часопис
“Прaпoр” сформулював чіткішу позицію греко-католицького духовенства в
мовному питанні: парафіяльні уряди вважаються підзвітними лише Церкві та
мають право винятково послуговуватися її урядовою мовою, тобто українською.
Заперечення чи порушення цього права надалі трактуватиметься як зазіхання
на автономний статус Церкви. Тому священики продовжували наполягати на
тому, що вони мають повне право не відповідати на польськомовні звернення дo
“метрикaльниx урядiв”, a в кожному окремому випадку порушення мовних норм
одразу звертатися зі скаргами до вищої політичної та духовної влади. Водночас
греко-католицьке духовенство знову поставило вимогу про дозвіл на офіційне
ведення записів у метрикальних книгах українською мовою81.

20 червня 1900 р. міністерство юстиції визнало, що йому не під силу
протидіяти розширенню сфери застосування польської як службової мови
діловодства в Галичині, а також забезпечити мовні права для українців у східній
частині краю82. Офіційний Відень нібито не помічав правової колізії у
запропонованій галицькою адміністрацією моделі, бо не міг забезпечити
легальний механізм врегулювання мовного конфлікту через політичні обставини
в краї. У результаті в Галичині сформувалася унікальна серед усіх країв імперії
практика, коли державні органи влади та суди укладали польською мовою запити

80 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 15.223/00 vom 15. Juni 1900, Präs. 11595 vom
17 Jänner 1900.

81 “Голосы клиру,” Прапоръ, 1900, ч. 5.
82 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 12.417/1834 vom 15. Juni 1900.
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до сторін, а сторони відповідали на них виключно українською мовою. Таким
чином, у системі Галицької автономії влада закріпила практику вільного вибору
мови зовнішньої комунікації, яка, зазвичай, була польською. Хоча міністерство
юстиції у своєму приписі до ВСУ у Львові від 27 жовтня 1902 р. Z. 2.128
зазначило, що воно ніколи не визнає розширення функцій польської мови в судах,
позаяк мовою комунікації залишаються три крайові мови – польська, українська
та німецька. У службовій записці референт міністерства юстиції у галицьких
питаннях др. П’єнтак доповідав міністрові, що польські чиновники в Галичині
систематично порушують мовне законодавство та практично вже в усі служби
самовільно запровадили польську мову. “Оскільки міністерство юстиції не
видавало жодного такого розпорядження, то воно і не може його
відкликати”. Тому єдиним виходом з цієї ситуації він вбачав встановлення
контролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні судів із службами в
Галичині, які ще у внутрішньому діловодстві продовжували послуговуватися
німецькою, – з дирекціями державних залізниць, жандармерією та управлінням
держаними доменами83.

Якісно новий виток у відстоюванні мовних прав започаткувала інтерпеляція
О. Барвінського та товаришів* у Палаті панів Державної Ради від 18 лютого
1902 р. Вперше українці поскаржилися до міністра-президента та усіх
міністерств одразу на систематичне невиконання галицькими чиновниками
мовного законодавства, яким регламентувалося вживання української мови в
крайових органах влади. Зокрема, йшлося про розпорядження міністерства
юстиції від 9 липня 1860 р., Z. 10.340 та від 30 жовтня 1861 р., Z. 9.962, спільне
міністеріальне розпорядження від 5 червня 1869 р., Z. 2.354. В інтерпеляції
наводилися факти про комунікацію Крайової шкільної ради з українськими
сторонами виключно польською мовою. Про невиконання галицькими судами
вимоги щодо ведення протоколу допиту підозрюваних у злочинах їх рідною
мовою, а також відсутність практики ведення судових засідань та допиту свідків
українською мовою. Як доказ, до інтерпеляції додавався видрукований у
типографії польськомовний бланк допиту, який Президія ВКС у Львові
запровадила для нижчестоячих судів. При цьому в обіг не було запущено
аналогічного україномовного бланку. Найгостріше українці нарікали на діловодчу
практику крайових та повітових органів влади, дирекцій фінансів, податкову
службу, де українська мова повністю ігнорувалася. Вони вимагали від уряду
впорядкування мовного законодавства та імплементацію його в діяльність усіх
органів та служб у Галичині, а також усунення з посад чиновників, які не володіли

83 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 23.416/1731, Präs. 27. / 29. Oktober 1902 Z. 2128.
  Під інтерпеляцією підписались: Ю. Романчук, Василь Яворський, др. Іґнацій Жітнік (Крайна),

др. Е. Ґладишовський, др. Михайло Король, др. Іван Шустершіч (Крайна), Є. Пігуляк,
др. А. Ґреґорчіч, о. Йозеф Зічкар (Штирія), В’єкослав Спінчіц (Ґьорц і Ґрадіска), др. Антон
Кирил Стоян (Моравія), др. Морітц Грубан (Моравія), Йозеф Поґачнік (Крайна), Йозеф
Пфайфер (Богемія), Ф. Повше, Гуґо Беркс (Штирія).
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українською мовою84. Хоча вище згадана інтерпеляція знову залишилася без
відповіді, її резонанс в уряді був значним. Українці передали на розгляд до
міністерства фінансів папку з видрукованими в типографії зразками
україномовних бланків, що мало на меті засвідчити відповідність української
мови у її використаннї при фінансовій та податковій звітності. Зокрема, це були:
“Kнижочка платнича податку ґрунтового і домового”, “Зізнанє движимого
майна”, “Відносини найму в році”, “Фасия доходу чиншового”, “Виказ
належности і аркуш платничий”, “Заява для виміру загального податку
заробкового від вандрівних промислів”, “Зазив податкової власти”, “Наказ
заплати заробкового податку”, “Платничий зазив”, “Карта упоминаюча”,
“Повномочіє”, “Повідомленье”, “Оповіщенє”, “Легітимация” та ін.85

Водночас автономісти не полишали спроб законодавчого закріплення існуючої
діловодчої практики в Галичині. Так, 30 червня 1902 р. співредактор “Kuriera
Lwowskiego” Ян Стапінський у Галицькому сеймі поставив внесок “Про
запровадження польської мови, як урядової, у внутрішній службі та кореспонденції
до всіх урядів та урядових влад”. Він вимагав докладного виконання § 1
спільного міністеріального розпорядження від 5 червня 1869 р., який передбачав
запровадження польської мови у діловодство всіх державних органів влади,
установ та судів у Галичині, за винятком військових структур. У своїй доповіді
на підтримку внеску Я. Стапінський зазначив:

“У Прокуратурі – німчизна, на поштах – німчизна, і то така тверда німчизна,
що правникам, які мають усі екзамени, які подавалися на посади концептових
урядників у Дирекцію пошт, […] додатково сказано засвідчити знання німецької
мови. Так само на залізницях – німчизна, в обіжниках, касах і квитках державних
кас – німчизна, в жандармерії – німчизна, і повсюдно, де лише поткнешся, –
німчизна”86.

Підтримуючи вимогу Я. Стапінського, польська сеймова більшість ухвалила
передати його внесок на розгляд до правничої комісії.

У мотиваційній частині свого висновку від 3 липня 1902 р. згадана комісія
зазначала, що Галицький сейм уже неодноразово звертався до уряду з внесками
подібного змісту, які подавали у 1872 р. у зв’язку з греміальною петицією
повітових рад, а також як самостійні внески окремих депутатів: у 1895 р. і
1897 р. – Міхала Міхальського, у 1900 р. – Станіслава Яблонського, у 1901 р. –
Жиґмунта Яворського. Проте жодного разу уряд не брав до уваги сеймових
резолюцій із цього питання. Враховуючи постанови від 4 лютого 1895 р. та

84 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVІІ. Session,
96. Sitzung am 24. Februar 1902), 9287–9289.

85 ÖStA, AVA, FHKA, F. M., Präs., Beilagen. Z. 2.347. Jahr 1903.
86 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja VIIІ, sesja І,

pos. 7 z dnia 30 czerwca 1902 r.), 368–369.
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15 лютого 1897 р., комісія винесла на розгляд Сейму проект нової ухвали, в якій
висловлено заклик до уряду, щоб він “якнайшвидше впровадив польську, як
урядову мову, у внутрішню службу і у зносини з іншими владами в краї до
всіх ц. к. урядів і урядових влад […], що підлягають міністерствам:
внутрішніх справ, віросповідань та просвіти, справедливості, скарбу,
торгівлі, рільництва та крайової оборони…”87.

Під час обговорення на засіданні Галицького сейму висновку правничої комісії
19 вересня 1903 р. інженер Віктор Сколишевський привернув увагу польської
більшості також на потребі запровадження польської мови у структури
міністерства землеробства в Галичині – Дирекції доменів та лісів88. Водночас
незмінну позицію українців про “ріноправність націй” представив адвокат Євген
Олесницький: “Ми не єсьмо за язиком німецьким, німчини не хочемо в нашім
краю – але руського язика і прав тих, котрі язик руський має, боронити
будемо, і за тими правами на кождой точці життя політичного і
публічного стоїмо і постоїмо”89. Незважаючи на це, польська більшість
ухвалила запропонований комісією текст ухвали.

На підтримку внеску Я. Стапінського галицьке намісництво звернулося до
міністерства юстиції з проханням від 15 жовтня 1903 р. (Z. 12.434) про те, щоб
міністерство видало відповідну вказівку міністерствам торгівлі та крайової
оборони з приводу запровадження польської мови у їхні структури в Галичині.
Зі свого боку, намісництво вже підготувало своє одноосібне звернення до
згаданих міністерств, враховуючи резолюцію Галицького сейму від 19 вересня
1903 р., лист галицького крайового маршалка Анджея Потоцького від 19 вересня
1903 р., звіт намісника Л. Пінінського від 26 лютого 1902 р. Z. 436 / pr. Проте
міністр-президент і водночас виконувач обов’язків міністра юстиції Ернст фон
Кербер 6 січня 1904 р. висловив думку про те, що “згідно чинного
законодавства у державних залізницях, жандармерії та управлінні
держаними доменами, на майбутнє, усупереч обговорюваним мовним
розпорядженням, у службовому діловодстві повинна зберігатися німецька
мова”. При цьому мовні відносини у судах мають перебувати “під суворим
наглядом”90. Уряд укотре заблокував задоволення резолюції Сейму з приводу
розширення сфери застосування польської, як службової мови в Галичині.

Проте для збереження суспільно-політичної стабільності в краї офіційний
Відень усе ж був змушений вкотре піти на поступки полякам-автономістам та в
законі про мову автономних органів влади* від 9 квітня 1907 р. закріпити уже

87 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1901/02 (Kadencja VIIІ, sesja I, alegat 344), 1–2.

88 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego (Kadencja VIIІ, sesja І,
pos. 24 z dnia 19 wześnia 1903 r.), 1506.

89 Ibid., 1507.
90 ÖStA, AVA, JM I–HI/4, K. 907. Ordner Nr. 24.445/2141, Präs. 15. / 21. Oktober 1903, Präs.

Z. 12.434/3.
 Йдеться про органи повітового та місцевого самоврядування.
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сформовану правову практику, коли крайові органи влади та суди у зверненнях
до сторін / громад послуговувалися польською мовою. Громади мали
акцептувати усі звернення, які до них надходили, трьома крайовими мовами
(§ 3). При цьому громадські ради та громадські управи, а також повітові ради
та повітові комітети для зовнішньої комунікації зі сторонами, радами різних рівнів,
крайовими органами влади та судами закріпили право використовувати свою
мову діловодства (§ 4). Згідно норми ч. 3 § 5, під час виконання крайовими
органами влади наглядових функцій стосовно автономних органів влади
реалізовувалося їхнє право звертатися до громад офіційною службовою мовою,
тобто польською91. Законодавча фіксація польської мови у комунікації
намісництва, його повітових структур та установ із громадами усувала потребу
створення окремого штату перекладачів, як це, зокрема, було у Моравії.

Внаслідок запровадження 19 лютого 1907 р. загального голосування на
виборах до Палати послів Державної Ради92 відбулося майже трикратне
зростання представництва українців, що сприяло посиленню боротьби за
національні права. Відповідно до § 42 (11) закону про регламент Державної Ради
від 12 травня 1873 р. українцям став доступний новий політичний інструмент –
можливість самостійно ставити невідкладні внески, які у випадку підтримки
кваліфікаційною більшістю парламенту перетворювалися на пріоритетні питання
поточної сесії і мали обов’язково полагоджуватися урядом до її завершення93.
На засадах кооперативної співпраці Русько-українського клубу з опозиційним
блоком Слов’янською унією була обрана тактика лобіювання законопроектів,
які комплексно регулювали би мовні питання в межах Цислейтанії з урахуванням
конституційної засади про рівноправність націй. У такий спосіб українці
намагалися обмежити політичне домінування поляків у Галицькій автономії та
нарешті покласти край урядовій практиці регулювання політико-правових питань
у “ручному режимі”.

Так, політик нового покоління, кандидат на адвокатуру Євген Левицький*

8 квітня 1908 р. запропонував невідкладний внесок “Про вирішення мовного

91 “Gesetz vom 9. April 1907 über die Amtsprachen der autonomen Behörden,” L. G. Bl. (Jahrgang
1907, Stück 4, Nr. 21), 39–42.

92 ”Kundmachung des Ministers des Innern vom 19. Februar 1907, betreffend die Vornahme
allgemeiner Wahlen für das Abgeordnetenhaus des Reichsrates,” R. G. Bl. (Jahrgang 1907, Stück 18,
Nr. 32.), 271–272.

93 “Gesetz vom 12. Mai 1873, in Betreff der Geschäftsordnung des Reichsrathes,” R. G. Bl. (Jahrgang
1873, Stück 34, Nr. 94.), 353–358.

 Невідкладний внесок підписали: др. Євген Левицький, др. Кирило Трильовський, Михайло
Петрицький, В’ячеслав Будзиновський, др. Данило Стахура, др. Микола Лагодинський,
др. Станіслав Дністрянський, Тимофій Старух, о. Степан Онишкевич, крайовий та судовий
адвокат, др. Бенно Штраухер (Буковина), др. Володимир Бачинський, др. Олександр Колесса,
о. Тит Войнаровський, о. Йосиф Фолис, Григорій Цеглинський, др. Євген Петрушевич, др. Кость
Левицький, журналіст Адольф Штанд (Галичина), адвокат, др. Генріх Ґабель (Галичина), др. Євген
Олесницький, приват-доцент, др. Артур Малер (Галичина).
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питання в усій державі шляхом імперського закону”, який 9 квітня 1908 р. був
внесений на розгляд парламенту. Українці зверталися до уряду з вимогою, щоб
до осені поточного року був розроблений мовний законопроект із врахуванням
таких засад: 1) державна територія повинна розділятися на національні мовні
райони, утворені за етнічним принципом; 2) відповідно до національних мовних
районів потрібно провести новий територіально-адміністративний поділ на
політичні та судові повіти; 3) у внутрішньому діловодстві політичних органів
влади та судів у межах національних мовних районів необхідно використовувати
мову району; у зовнішній комунікації зі сторонами використовуються усі крайові
мови на рівноправних засадах; крайова мова певного повіту визначається за
наявністю більше ніж 15% населення, яке нею послуговується; 4) великим містам
має бути наданий статус багатомовних територій, і запроваджене особливе
регулювання сфери вжитку службової мови; 5) закон поширюється на всі владні
органи першої та другої інстанцій; службову мову органів другої інстанції
національних мовних районів визначають із врахуванням тієї службової мови,
якою користується більшість підлеглих їм органів; 6) за потреби, для Богемії на
перехідний період можуть бути передбачені окремі положення; 7) тривалість
перехідного періоду – не більше 10 років94. Проте 26 травня 1908 р. німецько-
польська більшість не підтримала внесок Є. Левицького, не погодившись без
першого читання передати його на розгляд комітетові оборони95. Таким чином,
мовний законопроект “завис” у парламенті.

Враховуючи загальноавстрійську компетенцію Державної Ради, українці були
змушені дещо відкоригувати тактику своєї політичної боротьби, зосередившись
на мовному регулюванні в окремих загальнодержавних службах. Так, 17 грудня
1908 р. Є. Левицький* поставив на розгляд Палати послів невідкладний внесок:
“Звернутися до уряду з приводу негайного запровадження на залізницях у
Галичині і Буковині проїзних квитків руською мовою, а також виголошення
назв зупинок руською мовою”96. 20 січня 1909 р. Є. Левицький відкликав цей
внесок97, а 21 січня 1909 р. він* поставив його знову, але вже з уточненим

94 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVIII Session,
62. Sitzung am 9. April 1908), 4157–4158.

95 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVIII Session,
76. Sitzung am 26. Mai 1908), 4938.

 Невідкладний внесок підписали: др. Є. Левицький, др. Т. Окуневський, др. О. Колесса,
др. Д. Стахура, Г. Цеглинський, Микола Василько (Чернівці), о. Й. Фолис, Василь Спенул
(Чернівці), Ілля Семака (Кіцмань), др. В. Бачинський, Ю. Романчук, др. С. Дністрянський,
др. Є. Петрушевич, Антін Лукашевич (Чернівці), М. Петрицький, Т. Старух.

96 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVIII Session,
122. Sitzung am 17. Dezember 1908.), 8167.

97 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVIII Session,
20. Jänner 1909), 8355.

 Невідкладний внесок підписали: др. Є. Левицький, др. В. Бачинський, В. Будзиновський,
о. Й. Фолис, о. С. Онишкевич, Т. Старух, др. К. Левицький, др. М. Лагодинський,
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формулюванням: 1) запровадити україномовні проїзні квитки на залізницях у
Галичині та Буковині; 2) виголошувати на цих залізницях назви станцій та час
відправлення поїздів українською мовою98.

Зважаючи на розпочаті переговори уряду з Русько-українським клубом, це
питання усе ж не залишилося без уваги міністрів. Так, 9 червня 1909 р.
міністерство внутрішніх справ видало вказівку Галицькому намісництву щодо
подання до Відня переліку україномовних назв східногалицьких громад із
врахуванням фонетичного правопису. Зокрема, йшлося про громади, де українці
становили не менше 20% населення. Така інформація також була потрібна
для укладення топографічного видання “Allgemeines Verzeichnis der
Ortsgemeinden und Ortschaften in der im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder”*99. А 29 вересня 1909 р. директор державних залізниць у Львові
звернувся до президії намісництва з приводу виконання інструкції міністерства
залізниць щодо запровадження у Східній Галичині тримовних залізничних квитків.
На підставі цього намісник видав розпорядження до повітових староств від
5 листопада 1909 р. (Z. 1.635) з приводу підготовки ними переліку залізничних
станцій українською мовою, які знаходилися у ввірених їм повітах100.

22 січня 1909 р. Є. Левицький, К. Левицький та Станіслав Дністрянський*

знову поставили невідкладний внесок “Про вирішення мовного питання в усій
державі шляхом імперського закону”, який відтворював зміст попереднього
внеску від 8 квітня 1908 р., але з незначними уточненнями: 1) крайову мову
певного повіту визначають за наявністю більше ніж 10% населення; 2) перехідний
період для вступу закону в дію –  три роки101. Оскільки внесок був поставлений
на останньому сесійному засіданні, то наступної сесії Русько-український клуб
був змушений поновлювати свої вимоги, а в подальших внесках та інтерпеляціях
постійно покликатися на попередні акти.

М. Петрицький, др. Т. Окуневський, др. Д. Стахура, др. Є. Олесницький, Ю. Романчук,
др. С. Дністрянський, М. Василько, Василь Стефаник, др. О. Колесса, др. Є. Петрушевич,
І. Семака, А. Лукашевич, Єротей Пігуляк (Чернівці), В. Спенул, о. Т. Войнаровський.

98 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVIII Session,
126. Sitzung am 21. Jänner 1909.), 8415.

* “Загальний перелік територіальних громад та місцевостей, представлених у Державній Раді
королівств та земель”.

99 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у
м. Львові), ф. 146 (Галицьке намісництво), оп. 6, спр. 1349, арк. 390–392.

100 ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1327, арк. 1620.
* Невідкладний внесок підписали: др. Є. Левицький, др. К. Левицький, др. С. Дністрянський,

Ю. Романчук, Г. Цеглинський, о. Й. Фолис, о. С. Онишкевич, Т. Старух, др. В. Бачинський,
др. Д. Стахура, М. Василько, І. Семака, В. Спенул, др. Т. Окуневський, В. Будзиновський,
др. О. Колесса, М. Петрицький, о. Т. Войнаровський, др. М. Лагодинський, др. К. Трильовський,
А. Лукашевич, Є. Пігуляк, др. Є. Петрушевич, В. Стефаник, др. Є. Олесницький.

101 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XVIII Session,
127. Sitzung am 22. Jänner 1909), 8450–1851.
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26 березня 1909 р. К. Левицький та С. Дністрянський* від імені Русько-
українського клубу подали до парламенту невідкладний внесок про “Порушення
мовних приписів ц. к. судами в Галичині”. Вони просили Палату послів ухвалити
резолюцію: “Звернутися до ц. к. уряду з приводу вжиття негайних заходів з
протидії порушенню мовної рівноправності у дусі § 19 конституційного закону
про права громадян від 21 грудня 1867 р. R. G. Bl. № 142, і відповідних діючих
розпоряджень у ц. к. судах у Галичині на шкоду руській мові”102. На
обґрунтування своїх вимог 11 червня 1910 р. К. Левицький заявив, що “ми не
вимагаємо […] урізування прав польської нації в Галичині, оскільки ми
лише стверджуємо: рівні права для усіх націй імперії”, покликаючись на
внесок від 22 січня 1909 р.103

Під час дебатів стосовно невідкладності внеску К. Левицького та
С. Дністрянського 11 червня 1909 р. міністр юстиції Віктор фон Гохенбурґер
заявив, що галицькі суди повною мірою виконують мовні розпорядження104.
Внаслідок обурення українці зчинили шум у залі засідань та перешкоджали
міністрові виголосити свої роз’яснення. За декілька днів до цього у приватній
розмові з К. Левицьким міністр визнав незадовільний стан із дотриманням
мовного законодавства у східногалицьких судах та особисто обіцяв врегулювати
ці питання105.

Проти невідкладності внеску від Кола польського виступив крайовий адвокат
Владислав Віктор Чайковський, який переконував парламентарів у тому, що
галицькі суди більшою мірою порушують права польської мови, кількість судових
службовців української національності сягає 40%, а більшість польських
чиновників володіє українською мовою, чим і спричинив гострі “галицькі
дебати”106. Спростовуючи заяву попередника, С. Дністрянський зазначив, що
“галицьке управління юстицією, яке скерувало своє вістря проти русинів,
все більше перебирає на себе роль, яку раніше з успіхом відігравала
політична влада. У галицькому управлінні юстиції ми зіткнулися з
усвідомленою ворожою до русинів системою”; бо зловживання, які колись

 Íевідкладний внесок підписали: Ю. Романчук, Г. Цеглинський, о. Т. Войнаровський,
др. Д. Стахура, В. Спенул, др. Є. Олесницький, М. Петрицький, Т. Старух, о. Й. Фолис,
о. С. Онишкевич, В. Стефаник, А. Лукашевич, др. Є. Петрушевич, В. Будзиновський,
др. Т. Окуневський, др. М. Лагодинський, др. К. Левицький, др. С. Дністрянський,
др. О. Колесса, М. Василько, др. Є. Левицький, І. Семака.

102 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XIX Session,
Beilage 714), 9.

103 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XIX Session, 25.
Sitzung am 11. Juni 1909), 1362.

104 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (25. Sitzung am
11. Juni 1909), 1367.

105 Діло, 1909, № 126.
106 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XIX Session, 25.

Sitzung am 11. Juni 1909.), 1368.
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радше були винятком з правила, за адміністративної системи К. Бадені –
 А. Потоцького, а тепер і Міхала Бобжинського, перетворилися на звиклу
практику. У східногалицьких судах поляки розгорнули дискримінаційну акцію
проти українських службовців; їхня кількість не дотягувала навіть до 30%107.

Намагаючись не допустити відкритого конфлікту в парламенті між Колом
польським та Русько-українським клубом, головуючий на засіданні спробував
припинити дебати. Проте чеські посли підтримали українців і парламентська
більшість проголосувала за продовження обговорення внеску. Тоді Кирило
Трильовський навів промовисті випадки національної дискримінації русинів, які
масово здійснювалися у східногалицьких судах “панами шовіністами у
судівських мантіях”108. Від фракції австрійських соціал-демократів Семен Вітик
підтримав невідкладність внеску К. Левицького та С. Дністрянського, “оскільки
він є справедливим”109. Проте цей внесок так і не набрав кваліфікаційної
більшості голосів, тому невідкладність мовного законопроекту була знову
відхилена.

Зростання чисельності парламентських запитів українців стосовно
нерегульованої мовної ситуації у Східній Галичині та гострота їх обговорення в
Палаті послів спонукали міністра-президента Ріхарда фон Бінерта в липні 1909 р.
розпочати переговори з Русько-українським клубом. Українці вкотре висунули
свою давню вимогу про призначення у східногалицьких судах чиновників, які б
володіли українською мовою. Вони вимагали: 1) забезпечення виконання наказу
міністерства юстиції від 9 липня 1860 р., відповідно до якого українці могли вільно
користуватися рідною мовою під час судового процесу; 2) підтвердження
інструкцій державної Прокураторії про видачу актів оскарження на рідній мові
оскаржених; 3) запровадження постанови, за якою судові слухання між
українськими сторонами повинні відбуватись українською мовою110. Внаслідок
скарг українців на переговорах міністр юстиції вкотре скерував Президії ВСУ у
Львові припис про неухильне дотримання усіх існуючих правових норм стосовно
вживання української мови у судочинстві111.

Протестуючи проти розширення сфери застосування польської, як службової
мови у Галичині, українські депутати впродовж ХІХ–ХХІ парламентських сесій
поставили величезну кількість звичайних інтерпеляцій до центральних
міністерств про окремі випадки мовних порушень, здійснених повітовими
староствами, міськими управами, судами, прокуратурою, військовими

107 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XIX Session, 25.
Sitzung am 11. Juni 1909.),  1369.

108 Ibid, 1374–1377.
109 Ibid, 1377–1381.
110 Кость Левицький, Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. На підставі

споминів (Львів: Накладом власним з друкарні оо. Василіян у Жовкві, 1926), 518; “Erlass des
Justizministeriums vom 9. Juli 1860, Z. 10.340, Erlass des Justizministeriums vom 23. Februar 1868,
Z. 1.124,” Діло, 1909, № 52.

111 Діло, 1909, № 133.
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структурами, дирекціями залізниць та пошт, шкільними радами, навчальними
закладами, окремими посадовцями тощо. До загальних запитів можна зарахувати
інтерпеляції про недотримання прав української мови фінансовою і податковою
службами, на пошті. Так, 2 березня 1910 р. В. Будзиновський подав запит до
міністра фінансів “Про зневаження прав руської мови галицькими фінансовими
органами”; 25 листопада 1910 р. Є. Левицький – до міністра торгівлі “Про
запровадження штампів з руськими написами на поштах Галичини”;
26 листопада 1910 р. Є. Левицький – до міністра фінансів “Про переслідування
руської мови з боку галицьких податкових органів”. Низка скерованих до
міністра внутрішніх справ інтерпеляцій стосувалася проблеми незаконної
полонізації жандармерії в Галичині, зокрема, запити Т. Окуневського від 3 грудня
1910 р. та В. Будзиновського від 25 cічня 1911 р.

Зважаючи на системну політичну та бюджетну кризу в державі, розпочаті
переговори центральних міністерств із Русько-українським клубом усе ж
принесли деякі позитивні результати. 19 грудня 1910 р. уряд вирішив упродовж
двох років безпосередньо перевести на рахунок українського товариства
“Сільський господар” 133 333 крон як відшкодування східногалицьким
господарствам, які зазнали втрат унаслідок ратифікації Австро-Угорщиною
торгових договорів про експорт на її територію худоби з країн Балканського
півострова112. Парламентський підкомітет із відкриття нових університетів
8 лютого 1911 р. ухвалив рішення про заснування італійського правничого
факультету у Віденському університеті, а також створення словенського та
українського університетів113.

Забезпечуючи співзвучність своїх політичних вимог із позицією чеських
депутатів, під час другого читання закону про бюджет на перше півріччя 1911 р.,
Є. Левицький* 17 березня 1911 р. вніс до парламенту законопроект про
“Законодавче регулювання вживання мов у зовнішньому діловодчому обігу
владних та службових органів управління залізниць у Галичині”. Внесок
передбачав вживання трьох крайових мов у зовнішній комунікації залізничних
служб, у спілкуванні з пасажирами, у маршрутних планах і бланках (квитках,
підтвердженнях, накладних тощо), у виголошенні назв станцій на зупинках, у
написах на вокзалах, у службових оголошеннях. Кожен працівник залізниць у
Східній Галичині мав вільно володіти трьома мовами і підкріпити свої знання

112 Діло, 1911, № 19.
113 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XXI Session, 20.

Sitzung am 25. Oktober 1911), 1167–1171.
* Інтерпеляцію підписали: М. Петрицький, Т. Старух, др. К. Трильовський, о. С. Онишкевич,

др. В. Бачинський, о. Й. Фолис, о. Т. Войнаровський, В. Будзиновський, др. Д. Стахура,
Л. Цегельський, др. Є. Левицький, др. К. Левицький, Ю. Романчук, др. О. Колесса,
др. Т. Окуневський, др. Є. Олесницький, Г. Цеглинський, др. М. Лагодинський,
др. Є. Петрушевич, В. Стефаник і др. С. Дністрянський.
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відповідним посвідченням. У випадку порушення залізничником мовних прав
передбачався штраф у розмірі 50–300 крон114.

Водночас 17 березня 1911 р. парламент ухвалив передати внесок
К. Левицького* “Про запровадження руської службової мови (у внутрішній обіг)
в управління залізницями у Східній Галичині” до комітету залізниць на розгляд.
Українці просили комітет обговорити та схвалити резолюцію такого змісту:

“Звернутися до уряду з приводу внесення змін до § 20 Організаційного статуту
з 1896 р. для залізниць, згідно яких у владних та службових органах Східної Галичини,
тобто на території ВКС у Львові, а саме на території Дирекцій залізниць у Львові та
Станиславові, визнати діючою службовою мовою руську”.

Підставою для ухвали визначалося те, що “запровадження польської
службової мови в управління залізницями via facti порушує мовні права руського
населення Східної Галичини, яке становить тут більш аніж 2/3 сукупного
населення, і через це має повне право на запровадження руської, як службової
мови”115.

Зважаючи на згаданий запит, 28 квітня 1912 р. міністерство залізниць видало
наказ до Дирекцій залізниць у Львові та Станиславові про виголошення назв
станцій українською мовою у поїздах. У цей же день галицький намісник звітував
до міністерства залізниць про те, що він вважає недоцільним запровадження
україномовних назв на східногалицьких станціях. 31 жовтня 1912 р. міністерство
залізниць знову звернулося до галицького намісника з вимогою підготувати
україномовний перелік станцій для того, щоб забезпечити вживання української
мови на залізницях – у вивісках на станціях та в оголошеннях у поїздах назв
зупинок українською мовою116. 11 лютого 1914 р. міністерство залізниць
вимагало від намісника звіту про вживання української мови у вивісках та
оголошеннях на зупинках, оскільки відповідні накази міністерства не
виконувались117.

10 лютого 1912 р. міністерство внутрішніх справ знову повторило вимогу до
намісництв у Львові та Чернівцях про складення списку топонімів українською
мовою, адже справу до того часу так і не полагодили118. У своєму звіті від

114 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XX Session.
Beilage 1217), 129–134.

 * Внесок підписали: др. К. Трильовський, Т. Старух, о. С. Онишкевич, о. Й. Фолис,
В. Будзиновський, др. Д. Стахура, Ю. Романчук, др. Є. Петрушевич, др. М. Лагодинський,
В. Стефаник, Г. Цеглинський, М. Петрицький, др. В. Бачинський, о. Т. Войнаровський,
Л. Цегельський, др. Є. Левицький, др. К. Левицький, др. О. Колесса, др. Т. Окуневський,
др. Є. Олесницький і др. С. Дністрянський.

115 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten (XX Session.
Beilage 1218.), 135; Ibid. (98. Sitzung, am 23. März 1911), 5672.

116 ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1355, арк. 1118.
117 ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1366, арк. 129.
118 ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1349, арк. 390–392.
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5 квітня 1912 р. намісник заперечував потребу підготовки україномовного
переліку залізничних станцій, а крім того не визнавав доцільності використання
української мови у топографічних та статистичних публікаціях. Проте
міністерство внутрішніх справ частково вже самостійно сформувало такий
список, спираючись на низку раніше опублікованих офіційних німецькомовних
топонімічних видань за 1785 р., 1818 р., 1832 р. Укотре 1 червня 1912 р.
міністерство просило намісництво уніфікувати перелік назв східногалицьких
громад і вивірити зазначені в списку назви з реально існуючими119. Проте, до
початку Першої світової війни цей процес так і не завершився.

Політико-правове регулювання мовного вжитку та обігу в управлінських
структурах Галицької автономії здійснювалось на основі крайового
законодавства та наказів окремих міністерств. Після запровадження у 1869 р.
польської, як офіційної службової мови, у діловодство державних органів влади
та установ, а також судів, польська бюрократія перманентно ігнорувала норми
щодо забезпечення мовних прав національних спільнот. Галицька адміністрація,
представницький орган – Галицький сейм, судова система, намагалися
перманентно розширювати сфери застосування польської службової мови,
внаслідок чого німецьку мову на території Галичини поступово витісняли із
офіційного вжитку загальнодержавних поштової, телеграфної та залізничної
служб, а також жандармерії. Передавши мовні питання до компетенції крайової
адміністрації, австрійський уряд був змушений погодитись на формування
виняткової у Галичині практики, коли державні органи влади та суди одержали
право самостійно обирати мову комунікації зі сторонами, що підривало
конституційне положення про рівність націй. У 1898–1900 рр. у Галичині на цьому
ґрунті виник безпрецедентний конфлікт між державними органами влади, судами
та ординаріатами УГКЦ внаслідок того, що польська бюрократія намагалася
також нав’язати греко-католицькому духовенству у службовому діловодстві
польську мову.

У політичній сфері на захист національних прав виступило українське
представництво Галицького сейму та Державної Ради. Переломним моментом
у цій боротьбі можна вважати 1882 р., коли на імперському рівні було
підтверджено право офіційного вжитку кириличного письма. На початку 1890-х
років українці висунули до уряду вимогу про комплексне регулювання мовної
сфери в Галичині на основі застосування за аналогією мовного законодавства
запровадженого в 1882 р. у Богемії та Моравії. У цей період вони зуміли лише
добитися підтвердження мовних норм, які діяли ще з початку 1860-х років. Після
запровадження у 1907 р. загального голосування до Державної Ради, українське
представництво обрало тактику лобіювання законопроектів, які комплексно
регулювали би мовні питання в межах Цислейтанії із врахуванням конституційної
засади про рівноправність націй. У своїх вимогах українці спиралися у парламенті

119 ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1351, арк. 598.
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на ситуативну підтримку Слов’янської унії, до складу якої входили їхні давні
союзники – чехи, словенці та хорвати. У такий спосіб Русько-український клуб
намагався обмежити політичне домінування поляків у Галицькій автономії та
нарешті припинити урядову практику регулювання політико-правових питань у
“ручному режимі”, що, однак, до кінця існування імперії так і не принесло бажаних
результатів.
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17, Hilarion Swientsitskyi str, 79000, Lviv, Ukraine

Based on the introduction into the scientific circulation of unpublished archival materials of the
Austrian State Archives in Vienna and the Central Historical Archives of Ukraine in Lviv, the Austrian
imperial and regional legislation, the transcripts of the Galician Landtag and the Reichsrat, article
presents an analysis of the peculiarities of the political and legal regulation of language use and circulation
in managerial structures of the Galician autonomy. We have described the tactics of the political struggle
of Galician Ukrainians in the sphere of national rights protection, elucidated its stages and described
their characteristic.

Political and legal regulation of linguistic use and circulation in the administrative structures of
Galician autonomy carried out on the basis of regional legislation and orders of individual ministries.
After the introduction in 1869 of Polish as the official language in the clerical work of state authorities
and institutions, as well as courts, the Polish bureaucracy have permanently ignored the norms for
ensuring the language rights of national minorities. The Galician administration, the representative
body – the Galician Landtag, the judicial system, tried to gradually expand the scope of the Polish
official language, in result of which the German on the territory of Galicia was gradually replaced by the
official use of state postal, telegraph and rail services, as well as gendarmerie. After passing linguistic
questions to the competence of the regional administration, the Austrian government forced to agree on
the formation of an exceptional practice in Galicia. The state authorities and courts gained the right to
independently choose the language of communication with the parties, which was undermined the
constitutional provision of equality of nations and existing language norms for the protection of the
rights of national minorities. In 1898–1900 on this basis in Galicia arise a conflict between the state
authorities, the courts and Ordinarians of the Ukrainian Greek Catholic Church, in result of which the
Polish bureaucracy also tried to impose the Polish language in official clerical work of the rectory
service.

In the political sphere, the Ukrainian delegation of the Galician Landtag and the Reichsrat acted in
defense of national rights. The turning point in this struggle can be considered in 1882, when it was
confirmed the right to officially use the Cyrillic letter at the imperial level. In the early 1890’s,
Ukrainians put the government in demand for a comprehensive regulation of the linguistic sphere in
Galicia, based on the application of the language legislation analogous to that introduced in Bohemia
and Moravia in 1882. During this period, they managed only to achieve the confirmation of linguistic
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norms, which had been in place since the early 1860’s. After the general election to the Reichsrat in
1907, the Ukrainian representation chose tactics of lobbying for bills, which would comprehensively
regulate language issues within the framework of Cysleithania taking into account the constitutional
principle of equality of nations. In their demands, Ukrainians relied on situational support in the
Parliament of the Slavic Union, which included their long-time allies – Czechs, Slovenes and Croats. In
this way, the Ruthenian-Ukrainian Club tried to limit the political dominance of the Poles in the
Galician autonomy and to stop the government’s practice of regulating political and legal issues in the
“manual mode”, which until the end of the empire did not bring the desired results.

Key words: linguistic law, linguistic law, protection of the rights of national minorities, Eastern
Galicia, Austria-Hungary.


