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ВСТУПНЕ СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ. 
Товариші робітники і робітниці! Від само¬ 

го ївстаноівленя в Росії совітської влади, влади 
робітників й селян —- сеї правдивої й най¬ 
кращої фюрми дійсно демократичного устрою, 
—- устрою, котрий боронить прав усього тру¬ 
дового народу країни, а нищить дармоїдів ка¬ 
піталістичного устрою — від тої пори як ро¬ 
сійські товариші робітники скинули панське 
ярмо і взяли свою долю в свої власні руки, — 
буржуазна преса ріжних відтінків, поверх 
три роки стараєть ся впоїти, вмовити в тутеш- 
них робітників, що совітське, радянське праіви- 
тельство се шайка Жидів-розбишак. Ріжні бур¬ 
жуазні шмати, які за окрушини з капіталістич¬ 
ного стола продали свою совість, згубили вся¬ 
кий слід сумлїня а правду давно вкинули до 
редакторських кошів, — вони увесь час стара- 
ють ся вмовити в робітників, що нїби-то росій¬ 
ські ' большевикщ маючи під своєю контролею 
найсильнїйшу в світі червону армію — самі 
шукають зачіпок з сусїдними націями і ніби¬ 
то ізза ради розбишацтва, морду й рабунків 
нападають то на Польщу, то на Литву, то на 
Україну, то знов на Вірменію і залюбки про¬ 
вадять безконечну війну; жовта1 преса раз-у-раз 
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повторяє, що союзники боронять меньші на¬ 
ції, котрих большеївики нїби-то хотять взяти 
в своє “ярмо”... Брехням продажних шма'т 
нема тай не видно ще кінця. І міного, є ще ду¬ 
же міного робітників, котрі вірять ще в 
такі брехливі байки. Дуже міного є ще та¬ 
ких, що не мають найменші ото понятя про те, 
що властиво дїєть ся в старім краю, хто напа¬ 
дає, хто боронить ся, аза чого і по чиїй винї 
лєть ся кроїв міл'іоиів робітників й селян в -вій¬ 
ськових мундурах ломимо того, що офіціаль¬ 
на війна “за демократію” скінчилась ще оди- 
найцятого листопада 1918 року. 

Помимо веїх трудностий в отримувана) 
правдивих, не цензурованих й не фалшованих 
від ом остий з рідних країв, головно з Росії й У- 
країни — всетаки час від часу вдаєть ся дещо 
отримати. 

Власне тепер дійшла до нас стенографічна 
копія промови, яку тов. Л. Троцький виголо¬ 
сив в Гомелю 10. мая 1920 року освітлюючи 
взаємні відносини між Совітською Росією і 
буржуазною Польщею. Промова ся була по¬ 
міщена в совітських часописях і надрукована 
осібною брошуркою в російській мові видав¬ 
ництвом “Правда”. 

Приступаючи до виданя сеї брошурки в у- 
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країнській моїві Т-во “Дзвін”, віїддїл У. Р. Д. в 
Гемілтонї, вірить, що українські робітники в 
Канаді' і Америцї радо приймуть сей наш по¬ 
сильний вклад до робітничої української літе¬ 
ратури, 'яка вказує нам, робітникам, якою до¬ 
рогою йти й чого триматись та як розуміти 
світові події, щоби осягнути нашу ціль — рів¬ 
ність й братерство, та мир й спокій всіх наро¬ 
дів на світі, осягнути той устрій — комуністич¬ 
ний — при котрім не буде нї бідних, нї боїга- 
тих, нї господ, нї рабів, я) тільки повноправ¬ 
ний, свобідний, незалежний трудовий нарід, 
котрий ніколи не буде воювати друг з дру- 
ром, бо не буде більше тих капіталістів, 
що для особистих зисків, маючи в своїх руках 
всї богацтва і власть, — творять армії й на- 
тровлюють людий на людий, націю на націю, 
брата на брата... 

Читайте, товариші, читайте уважно, а по 
перечитаню дайте вашим знакомим робітни¬ 
кам, головно тим, котрі ще затуманені дурма¬ 
ном й отруйними, брехливими байками тих Га¬ 

зет й часописий, що за марне жовте золото від 
богачів — продали їм свою честь й совість і в 
угоду богачам оббріхують робітничі прави- 
тельства радянських републик. Читайте, бо хто 
читає, той знає... Гр. Ч-но. 
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Товариші! Позвольте піриівитати Вас в чер¬ 
вонім Гомелю від- імени Ради Народних Комі¬ 
сарів і від імени нашої робітничої і селянської 
червоної армії. 

Товариші! Гомель тепер являєть ся не про¬ 
сто одним з наших ґубернїяльних міст — Го¬ 
мель в сей час один з наших узлових пунктіїв 
на нашім західнім фронті, де рішаєте ся судьба- 
доля Робітничіо-селянської України і Робітни¬ 
чо-селянської Росії. 

Західний фронт довго був в тїни. 

Після наших побід на Сходї над Кольчаком, 
на Полудни над Денїкіном, на Півнючи над Мі- 
лєраном і Юденїчом — ми хотіли надіятись 
еаі то, що на західнім фронті ми будемо захи¬ 
щені від необхідносте провадити довгу, упор¬ 
ну й кровопролитну борбу. Ми хотіли надія¬ 
тись на те, що польська шляхта — чванлива, 
легкодушна й кровожерна — все-ж найде в 
собі достаїточно здорового змислу для того, 
щоби відмовитись від нападу на нас після то¬ 
го, як ми чесно й відкрито признали свободу 
і независимість Польщі і відмовились від яко- 
го-б то не було вмішуваня ся у внутрішні поль¬ 
ські справи. 
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Історики В будуччинї будуть ЗІ ЗДИВО'ВанеМ 

читати книгу про взаємини Совітської Росії 
і буржуазно-шляхецької Польщі. 

Я думаю, що тут, на сім многотисячнім зі- 
браню, найдеть ся немного горожан, котрі 
сумнївали би ся <в тім, хто еильнїйший, хто 
кріпший: Робітничо-селянська Росія чи шля- 
хецька Польща? 

Ми незрівняно сильнішім, і ми се скоро до¬ 
кажемо панам у Варшаві. 

Але ми хотіли і хочемо мира. 
Ми готові були той мир купити, заплати¬ 

ти за него дорогою ціною, тільки щоби уникну¬ 
ти пролитя крови робітників і селян. Ми йшли 
на самі тяжкі уступки. Возьміть Газети послїд- 
них місяців останного року і ви не найдете не 
то що місяця, ви не найдете тижня, щоби Со¬ 
вітське правиїтельетво не робило кроку, на¬ 
правленого на заключенє мира з Варшавою. 

Ми звертали ся через радіо-депеші, ми по¬ 
користувались ївсїми нагодами, всякою оказією, 
ми звертали ся просто у Варшаву, і також че¬ 
рез посередництво Лондону і Парижа. 

В наших відозвах ми 'говорили їм: 
“Ви, панове з Варшави, хочете ограбити У- 

країну і зрабувагги Росію. Скажіть точно, чого 
ви хочете, то, мюже бути ми дамо вам добром 
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ТО, ЩО ВИ хочете осягнути силою’’ — такий був 
постійний 'і незмінний голос Совітської Влади. 

Коли Польща стогнала під ярмом Гогейцо- 
лєрнів — Совітська Влада перша на дїлий світ 
признала право Польщі на самостійність і під¬ 
няла голос протесту проти насильств німецько¬ 
го мілітаризму над польським народом. Коли-ж 
-німецька революція оевободила Польщу від 
німецьких кайданів, тоді ми негайно, відкри¬ 
то й торжеств енно признали Польщу самостій¬ 
ною і заявили, що ніколи ні одна совітська вій¬ 
ськова частина не посягне на границі Польщі. 

В той час там було правитєльство дрібно¬ 
буржуазного шовініста Морам енського. Ми 
звернулись до него з предложенєм розпочати 
негайно мирові переговори. Се було при кінци 
1918 роїку. Як-же відповіло нам правитєльство 
Морачевєького? Воно відповіло нам не слова¬ 
ми, — воно відповіло ділами. 

Наша місія червоного хреста верталась з Ні¬ 
меччини через Польщу. Се був гурток зовсім 
мирних людий, — серед них були женщини — 
котрий вертав ся в Росію після того, як вони 
оказали посильну поміч нашим хорим поло¬ 
неним жовнірам в Німеччині. І ось това¬ 
риші, коли ся місія червоного хреста на чо¬ 
лі котрої стояв тов. Весоловський, гуманній- 
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ший і благороднійший чоловік, сам польської 
національности, один з осноівателїв польської 
робітничої партії, — коли юя місія проходила 
через Польщу з розрішеня польського прави- 
тельства, — на ню напали іаіґенти Мораченсько¬ 
го і вся міїсія червоного хреста була замордова¬ 
на, а в тім числї і одна стара женщина. Крик 
негодованя польської робітничої «ляси заста¬ 
вив польське правительство доперва після року 
а й то тільки про людське око потягнути убій- 
ників до суду. 

Польський буржуазний суд всіх оправдав... 
Ось 'як відповіло нам правительство увільненої 
польської републики на наше предложенє ми¬ 
рових переговорів! 

Товариші! Чи ми відмовились після того 
від надїї і бажаня заключити мир? Нї, наша ди¬ 
пломатія йшла дальше по тій-же лїнїї, добива¬ 
ючись мира за що-б то не стало. 

Правительство Морачевеького впало, на йо¬ 
го місце стало правительство Падер енського. 
Оно, здавалось, як нїби готове було прийти нам 
на зустріч. 

В Москву до нас прибув уповажнений поль¬ 
ського червоного хреста Олекеандер Венцков- 
сьїкий. Наш народний комісар для заграничних 
справ тов. Чічсрін негайно заявив йому: “Дїла 
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о полонених самі по собі, але ми Вам пропону¬ 
ємо сейчас, негайно, сісти за отсей стіл, щоби 
о б судити всі питаня, котрі тичать ся відношень 
між Польщею а Росією. І я, Чічершн, заявляю 
Вам від імени Совітського правительства — 
так сказав він їм — нема анї одного питаня, 
зза котрого нам варто-б воювати. Єсли 
діло тичить ся торговельних зносин — ми у- 
мовимось; єсли — спірної території, землї, то 
ми звернемось до нас ел єн я, зробимо плебісцит 
(всенародне лолосованє), то є запитаємо самих 
горожаїн спірних Губерній, чи країв: — до ко¬ 
трої країни вони хотять належати -— до 
Польщі, чи до Росії”. 

Таке було предлісженє Чічеріна, і нема та й 
не може бути нї одного чесного чоловіка, зі 
здоровими (глуздами в голові, котрий сказав 
би, що се було недоетойне (або несправедливе 
предложенє. 

Що-ж сказав Венцковський? 

Він обіцяв, що польське правительство по¬ 
думає. Він поїхав у Варшаву. Ми чекали від- 
позіди, ми посилали запит за запитом, але в 
Варшаві хитались І “думали”. 

В кїнци минулого 1919 року 22-го грудня, 
коли гіамять мене не зраджує, народний комі¬ 
сар для заграй ячних оправ тов. Чічерін, знова 
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звернув ся що ірадіо-телеграфу — так що увесь 
світ се читав — з нотою до правительстіва Піл- 
судського, в котрій пропонував приступити до 
мирових переговорів. Діло в тім, що в по¬ 
чатку чи в половині грудня в польськім 
сонмі —- в польськім лже-парляментї това¬ 
риш міністра заграничних справ Скаржин- 
ський, на запит “чому не розпочинаєте 
мирових переговорів з Росією”, відповів: “Ро¬ 
сія ніяких мирових предложень нам не ро¬ 
била”. Се після всего того, що нами було зро¬ 
блено! У відповідь на се тов. Чічерін по радіо 
на увесь світ заявив: “Мирові предложеня ми 
вам робили і робимо, і в дванадцятий чи пят- 
найцятий раз повторяємо: независимість Поль¬ 
щі признаємо, нападати на вас не збираємось, 
перемирє пропонуємо установити негайно й за- 
раз-же розпочати мирові переговори”. 

Яка-ж була відповідь? — Жадної відповіди 
не було. На сей раз не було вже нашої місії 
червоного хреста в Польщі, щоби вимордува¬ 
ти ЇЇ на місци відповіди. 28-го січня ми зверну¬ 
лись з новим предложенєм за підписом предсї- 
дателя Ради ^Народних Комісарів, тов. Леніна, 
тов. Чічеріна, як комісара заграничних справ, 
і з моїм підписом, як комісара військових справ 
— ми звернулись у Варшаву по радіо і відти 
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отримали іпо радіо 'потверджене дорученя на¬ 
шої депеші. І весь світ приймив сю депешу, 
весь світ читаїв її і обговорював. Що ми заяви¬ 
ли? Ми заявили, що Польща стоїть зараз на пе- 
редодни крайіно відповідального рішеня: війна 
чи мир. Ми пропонували з Москви о б судити 
й обдумати теїпер-же, перш ніж пролєть ся кров: 
“Чого ви жадаєте? Независимости Польщі? — 
Ми її вже признали. Ви боїтесь, що ми скине¬ 
мо буржуазне правительство Варшави? Нї, ми 
не будемо вмішуватись у ваші внутрішні справи,. 
— вас скине польська 'робітнича кляса, наколи 
тільки найде ся потрібним. Ви захопили чу¬ 
жі землї: Білорусь, Литву, литовську столицю 
Вільно, — ви боїтесь, що ми се відберем? Ми за¬ 
являємо вам, що ми готові примиритись з сим, 
тому, що руський народ більш за усе потребує 
мира і чесної працї, щоби відбудувати своє на¬ 
родне хазяйство. Ви боїтесь, що у нас є поро- 
зуміня з німецьким правительством проти 
вас? Ми вам заявляємо всеголосно, що нї з 
Німцями, нї з яким би то не було иньшим пра¬ 
вительством у нас нема ніякої гайної або явної 
угоди, котра була би звернена впрост, або по¬ 

середнє проти Польщі. Ми пропонуємо вам 
пєремирє й негайний перехід до мирових пере¬ 

говорів”. Ось яка, товариші, наша нота до 
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Польщі з двайцять осьмого січня. 
Я питаю ся — знов таки всіх горожан, всіх 

горожанок, — розуміеть ся, тут може бути є 
присутні особисті агенти пана Пілсудського, але 
вони натурально, не обовязані відповідати, 
вони по своїй професії нарід тихий, вони мов¬ 
чать... Але решта всі, чесні горожани, робітники, 
селяни, *червоноармійцї,—вони всі скажуть, як 
один чоловік, що нота, котру ми пїслали вар- 
ша/вському правительству, була ділом народ¬ 
ного лравительства, котре хотіло мира за що-б 
то не стало, чесно й відкрито і йшло до сеї сво¬ 
єї задачі. 

Яка-ж була відповідь? 

Ми не отримали жадної відповідні.. 
Другого лютого 'зібрав ся Всеросійський 

Центральний Виконавчий Комітет Совітів 
найвища влада в нашім краю — іі він першим ді¬ 
лом потвердив нашу ноту до польського прави¬ 
те льства і звернув ся з відозвою до польського 
народу, закликаючи його стати під прапором 
мира. Повторяю: — се було другого лютого. 
Яка була відповідь? До 27-го марта ми не ма¬ 
ли жадної відповіди. Тілько 27-го марта з Вар¬ 
шави отрималась радіотелеграма, в котрій нам 
приказували (так, приказували!) в дееять- 
дневнїм терміні прислати наших делегатів в мі- 
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сто Борисів. Наша дипльоіматія на се відповіла!: 
“Ми пропонуємо перш уїсего перемирє на цілім 
фронті. Раз ви самі, польське правительство, 
признаєте, 'що можна провадити мирові перего¬ 
вори, то в такім разі пащо-ж проливати хоть- 
би одну лишню каплю «рови? Перемирє по ці¬ 
лім фронті!” Польське правительство відповіло: 
“Ні, перемир'я не буде!” Вони, значить, хотіли 
провадити переговори тільки для відводу очий, 
а в той самий час провадити війну для гра біжи 
на Україні, для захоплена частин Совітської Ро¬ 
сії та Радянської України. На се ми їм відпові¬ 
ли, що ми згідні навіть і наї се, але в такім случа- 
ю ми не можемо провадити переговорів в Бо¬ 
рисові, тому що Борисів — місто, яке є 
на самій лінії фронту. Ми згідні провадити пе¬ 
реговори у нас в Москві, чи Петрограді, чи у вас 
у Варшаві, ми згідні провадити переговори в 
Естонії — в нейтральній країні — чи в Лондоні, 
чи в Парижу — у ваших союзників. І ми відпо¬ 
віли їм семого цвітна, що ми навіть готові ве¬ 
сти переговори в Білостоку, в Гродні, але лише 
не на лінії фронту, бю если нас заставлять би¬ 
тись, то нам прийдеть ся битись там, де ми най¬ 

демо потрібним. Польське правительство відпо¬ 

віло: “Ні, ми назначили вам перемирє коло Бю- 

рисова, а битись будемо там, де нам, польським 
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панам, буде вгодно”. На се вже ми, товариші, 
не могли згодитись, бо польська шляхта обчи¬ 
слила, де у нас більше сили, і, очевидно, добачу- 
вала що наша шістьнаїйцята армія під Борнео - 
вом може нанести Полякам серіозний удар, і 
там польська команда; при казала бути переми- 
рю, а битись сї гіанки хотіли там, де по їх сто¬ 
роні' була перевага сили. Розумієть ся, для нас 
сталю ясним, що про перемирє і мир польські 
пани зовсім анї не думають, що вони тільки хо- 
тять використати лозунг мирових переговорів, 
щоби приспати своїх польських робітників, ба¬ 
жаючих мира, а з другої сторони, обманути на¬ 
шу червону армію. Тоді ми звернулись в Лон¬ 
дон і Париж по радіотелеграфу і заявили: “Ви, 
панове, Лойд Джордж, Мілєран і всі прочі по¬ 
кровителі' і благодїтелї пана Пілсудськюго, — 
ви хочете провадити з нами торговельні зноси¬ 
ни, в такім случаю накажіть вашому наймитови, 
вашому поелугачеви Пілсудському заключити 
з нами мировий договір!” Мовчали в Парижи, 
мовчали і в Лондоні. Європейські біржовики ві¬ 
дійшовши на бік, зложили руки хрестом і ска¬ 
зали собі: — “Ми ще подивимось, може бути 
руський народ стече кровю під ударами Поля¬ 

ків, може нам в інаслїдство лишить ся труп то¬ 

го тіла, котре перш було Росією”. Ось як обчи- 
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сляли біржові магнати новий наступ на нас. 

Тодї, товариші, для нас стало ясним, що з 
заходу нам грозить велика небезпека, і ми ста¬ 
ли готовитись до оборони. Але вже у Пілсуд- 
ського була перевага: він під гомін мирових пе¬ 
реговорів зібрав свої дивізії, підготовив ся до 
наступу і перший наніс нам удар: заволодів наха 
бно столицею України — сестри Росії — Київом. 

Товариші, ми вправі запитати себе, що о- 
значає така політика навіть для безглуздих, 
хвальковатих, в ід о рваних від народа шляхтичів 
і магнатів, що означає сей глупий і підлий на¬ 
тиск? Невже-ж Пілсудський і його свора серіоз- 
но надїють єя диктувати свою волю трудовюму 
народови? Вони виступають під натиском самої 
реакційної хижої кліки польських поміщиків- 
аґраріїв, магнатів. На їх приказ польська армія 
захопила Волинь, Поділе і велику часть Київ¬ 
щини. Скілько там Поляків? Загляньте в ста¬ 
тистику, а окажеть ся, що в подільській губер¬ 
нії Поляків меньше трох процентів, — два 1 
одна десята процент, то є насто душ мешканців 
два й кавальчик Поляків або 21 Поляків на тися¬ 
чу мешканців загалюм. У волинській губернії 
трошки більше, там Поляків около 8 на сто. В 
Київщині Поляків веесо півтора процент, — 
круглим рахунком півтора чоловіка на сотку 
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людий. В цїлій тій Юбласти безсумнівна біль¬ 
шість нарада українська — сего навіть й поль¬ 
ська статистика не заперечує, — там від 75 до 
80 процент Українців. В Київщині 87 процент У- 
країнцїв на півтора процент Поляків. Але до 
того, товариші, «сї півтора процент Поляків, се 
особливий гатунок “народу”, се не прості пра¬ 
цьовиті Поляїки-селяни, не прості чесні робіт¬ 
ники, — ні, се “народ” першоїсортний, се земле¬ 
власники, се цукрозаводчики, се дїдичі-магнати, 
се богаті-капіталїсти ріжних Гатунків. Радян¬ 
ська революція відобрала від них землі, заводи, 
фабрики, цукроварні. Вони, сї магнати, в сути 
річи плювати хотіли й на Польщу і на весь 
світ. Один у них є бог — «се бариш, се при¬ 
ватна власність, се капітал. Задля сего бога но¬ 
ни готові перевернути догори дном і Польщу, і 
Україну і увесь світ. І от ся хижа свісра магна¬ 
тів, котра хоче вернути собі землі, заводи, філь¬ 
варки і природні богацтва, ся хижа ісвора 
кинула чесний трудовий польський народ до 
війни проти Радянської України, проти Робіт¬ 
ничо-селянської Совітської Росії. 

Раз війна нам накинена після того як ми зро¬ 
били все для уникненя її, ми будемо вою¬ 
вати, і ми будемо воювати до кінця. Не для то¬ 
го ми скинули панованє Романових, панованє 

^ 7 
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наших паиів поміщиків і капіталістів, щоби по¬ 
тім просунути свою шию в нрмо пана Пілсуд- 
ського і польських магнатів. Ні!... Ми йшли на 
уступки, ми пропонували мир, ми готові були 
той мир оплатити дорогою ціною. Але раз нам 
накинули війну, то ми будемо провадити її так 
само, як вели діло боротьби за мир, то є основ¬ 
но й твердю. Ми звернулись до широких тру¬ 
дових мас Росії й України і сі маси піднялись, 
— вони підоймають ся кождий день все в біль¬ 
шім числі. На сен раз війна не промине безкар¬ 
но для польської шляхти. 

Ви знаєте, товариші, буржуазія і дворян¬ 
ство в усіх краях — хижа й розпустна кляса, але 
в її '.осередку є ріжницї. Єсли польський робо¬ 
чий народ, чесний, енергічний, революційний, 
має величаві заслуги в боротьбі, єсли поль¬ 
ське селянство терпіло найтяжші насильства, 
найтяжший гнет, то польська шляхта й поль¬ 
ська буржуазія — се зі всіх дворянських каст, зі 
всеї світової буржуазної кляси найбільше циніч¬ 
ний, безтолк'свий, хвастливий, наглий, хижий та 
авантурничий народ. Хто-ж погубив Поль¬ 
щу в XIII столїтю, хто довів її до повного розпа¬ 
ду? Розумієть ся, її розграбили королі і царі. 
Але хто ослабив її поіпередно? Польська шлях¬ 
та. Вона довела Польщу до розділу і загибелі. 
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І внуки 'і правнуки панів вісімнадцятого столїтя 
лишились вірними політиці своїх дідів і праді¬ 
дів. 

Вони кинули нам визов. Вони прорахува¬ 
лись. Вони думали, що се буде одна з тих воєн, 
зо котру кровю своєю заплатять робітники і се¬ 
ляни Росії, України і Польщі, а шляхта й бур¬ 
жуазія пожнуть бариші. Польська шляхта бу¬ 
ла завше войовничою за рахунок польського 
трудового народа, за рахунок робітників й хло¬ 
пів. І ви знаєте, що істнує навіть приповідка, про 
те, як “пани бють ся, а у хлопів чуби тріщать”. 
Ся приповідка відносить ся до тих воєн, котрі 
польська буржуазія провадила з руським і укра¬ 
їнським дворянством. “Пани бють ся, а у хло¬ 
пів чуби тріщать”, так гюворив розбитий, роз¬ 
питий польський, український, білоруський, ли¬ 
товський і великоруський мужик. 

І ось сі забияцькі пани зробили визов уже 
не панам українським, білоруським і велико¬ 
руським, а робітникам і селянам Совітських ре- 
публик. І тут ми говоримо: “НІ,івластителї Вар¬ 
шави, ся війна не буде подібна до всіх старих 
попередних воєн, коли бились пани і коли у хло¬ 
пів, у мужиків, у робітників чуби тріщали. НІ! 
Совітська Росія і Радянська Україна покажуть 
вам нову війну, ми будемо воювати так що на 
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всю Польщу, на всю Європу, на увесь світ затрі¬ 
щать чуби й потилиці польських панів і магна¬ 
тів. 

Товариші, приступаючи до сеї тяжкої бо¬ 
ротьби після перших невдач, ми повинні свою 
душу, свою совість очистити від ворожнечі й 
ненависти до польського народу, єсли хто мо- 
ЖЛИВЮ СИМИ ПОЧуТ'Я'МИ зачеплений. 

Польський трудовий нарід нам друг і брат. 
Частина його обманена, одурманена, друга ча¬ 
стина його розуміє великі переступства своєї 
власти, але здавлена насильством. Наша 
війна скерована не проти польських робітників 
і селян — ні, вена скерована за них проти спіль¬ 
ного ворога, магнатів. 

Колись польські повстанці проти царя, 
проти царизму, говорили руським револю¬ 
ціонерам, руським перожанам: “За нашу й ва¬ 
шу свободу”. Польські повстанці проти само¬ 
державна рахували, що ведуть бій “за -нашу 
польську і вашу руську свободу”, — і вони бу¬ 
ли вповні праві тодї. Тепер ми змушені до війни 
проти польських магнатів. І ми заявляємо 
польських робітникам і селянам: “Не проти вас, 
друзіяки і братя — але за нашу й іваціу свободу, 
проти наших і вашйх ворогів запеклих, проти 
гнобителів, магнатів, насильників — ведемо ми 
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боротьбу”. І сего, товариші, не слід забувати 
школи. Черв он о армієць в розгарі битви, коли 
він наносить вороговй удар за ударом, повинен 
памятати, що, коли вже буде скинена польська 
буржуазія, Польща лишить ся свобідною, на 
Польщу ми не покусимось, з робітничо-селян¬ 
ською Польщею ми заключимо братерський со¬ 
юз в інтересах як нашого, так і польського на¬ 
роду. 

Правда, товариші, що Пілсудський, захватив- 
ши Волинь, Поділе і Київ, і загрожуючи Гомелю 
і Вітебску і Смоленську, зазначуючи увесь свій 
шлях насильствами, грабіжами, розстрілами і 
погромами, — Пілсудський говорить, що його 
задача — освободити Україну! Від кого? пита- 
ю ся. 

Від українських робітників і селян! І він най¬ 
шов для свого розбишацького походу вивіску, 
правда, стару, обірвану і не дуже охарну, але 
все-ж “освободительську” вивіску, котра нази- 
ваєть ся — Петлюра. Він, Пілсудський, признає 
на Україні право Петлюри, і він воює Для Пе¬ 
тлюри. Він проливає кров руських і польських 
робітників і селян тільки ради власти сего “ве¬ 
ликого” чоловіка з Сорочинської ярмарки (Го¬ 
голя) — гетьмана Петлюри. 

Товариші, хто-ж такий Петлюра, заступни- 
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ком котрого виступає Пілсудський? Петлюру 
ми знаємо — за послїдеі роки імя його згадува¬ 
лось нераз. Я наперед перепрошаю, если тут 
є два-три з його приятелів, але я повинен ска¬ 
зати про него кілька отвертих слів. 

Ви памятаєте, товариші, ті найтяжші дні, ко¬ 
ли ми провадили переговори з німецьким пра- 
вительством в Брест-Литовському. 

Тоді з Київа, з київської так званої централь¬ 
ної ради, роздав ся зазив до австро-нїмецьких 
цїсарсько-кайзерських військ — прийти на У- 
країну задля її “освободженя”. І кайзер Віль- 
гельм “освободив” Україну на зазив київської 
“ради” ©ід правительства українських робітни¬ 
ків і селян. Хто був в київській радї? Всяка 
збиранина зі всіх кляс, а головну перевагу мали 
елементи консервативні і відкрито реакційні. 
Військовими справами кермував в ній Петлюра. 
Він закликав кайзера і той прийшов, обдер У- 
країну, розпняв українських робітників і селян, 
а Петлюру опісля сего викинув на смітник, 
як стару, брудну й непотрібну більше онучу, 
котра свою службу вже відслужила, а на 
місце него поставив царського льбкая гетьмана 
Скоропадського — більш певного і вірного слу¬ 
гу... Впав в листопадаї 1918 року кайзер Віль- 
гельм. Слідом за ним впав і гетьман Скоропад- 
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ськии. 
Тодї Петлюра випетлював ся зі смітника і 

ввернув ся до антанти, — до Франції і Анґлїї, то 
є до їх біржовиків-капіталгстів і запропонував їм 
свої услуги; він кляв ся, що йото фірма, са¬ 
ма найліпша фірма — сам кайзер Вільгельм о- 
добрив. І що-ж? Антанта, котра в той час по¬ 
силала -свої війська в Одесу, дала йому трий- 
цять срібняків, або трийцять мілїонів карбован- 
цїв чи гривен, — сего ми з вами точно не раху¬ 
вали, — на збудоване петлюрівської армії. І 
він вже почав будувати її під прапорюм англьо- 
француськото капіталу, але українські робітни¬ 
ки і селяни скоро вкоротили сю його зрадницьку 
забаву, а на Україні' встановилась дійсна Радян¬ 
ська влада і Петлюра по раз другий був викине- 
ний самим народом на смітник. Він там лежав 
до тої пори, поки пан Пілсудський не рішивсь 
ограбити Україну. Пілсудський вдарив себе в 
лоб і сказав: “Є для -сего підходяща вивіска, 
пімнята, подерта і дещо обхаркана, але 
в сій комерції без нечистих середників не об і й - 
деть ся”. Він витягнув за вуха зі смітника 
прогнившого вже Петлюру. І так то Україна бу¬ 

де “освободжуватись” пораз третий: з початку 
кайзер, потім анґльо-француський капітал, а 

тепер польські магнати. 
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В подяку за се Петлюра наперед (на завда¬ 
ток) продав на власність тіанови Пілсудському 
землї на захід від Стира і Збруча. Які се землі? 
Се, значить, ціла східна Галичина заселена У- 
країнцями, се західна Волинь, Полісе і Холмщи- 
на. В сих краях жиють сім і чверть мілїонів 
мешканців, з них пять і чверть мілїонів Україн¬ 
ців, з малою домішкою Білоросів і Великоросів. 
Поляків в сих краях незначна меншість, їх майже 
непримітно там. Петлюра не має нічого до 
страчена, і він великодушно віддає цілий про¬ 
сторий край на поталу, — бо ся область більша 
Швайцарії, більша Голяндії, більша за Швецію, 
— він віддає цілий сей великий край як дарунок 
панови Пілсудському, котрий витягнув його 
з гною, з смітника. 

Ось, товариші, ким тепер рішаєть ся доля У- 
країни, ось в чиїх брудних змочених братською 
кровю руках знаходить ся місто Київ і ось про¬ 
ти кого ми є змушені провадити безпощадну, 
завзяту боротьбу. Так, напружену і завзяту 
війну, бо, товариші, вюни покористують ся під¬ 
держкою антанти, у них прекрасна техніка і во¬ 
ни знають, що єсли вони на сім провадять ся, то 
Польща стане совітською републикою. Совіт¬ 
ська република Польщі стане мостом між на¬ 
шим краєм і цілою Европою, і через сей міст ре- 
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волюційні ідеї російських робітників і селян пе¬ 
рейдуть в инші краї і держави. Ось чому поль¬ 
ська шляхта буде битись до кінця і буде мати 
піддержку буржуазної антанти, і ось чому бо¬ 
ротьба буде суворою і нам треба готовитись 
до упертої і безпощадної боротьби. І до се- 
го ми вас взиваємо, горожани і горожанки! 

Місто Гомель, котре стоїть майже на виду 
нашого фронту, одно з міст, котрому грозить 
можлива небезпека. Длятого, щоб ся можлива 
небезпека не обернулась в дійсну небезпеку по¬ 
трібно, щоби за нашим фронтом був твердий і 
певний тил. 

Польська шляхта має немало агентів в на¬ 
шім власнім краю. Я не дурно і не для жарту го¬ 
ворив про тих пілсудчиків і петлюрівців, ко¬ 
трі в невеликім числі можливо знаходять ся тут 
на сім мітінґу. -Вони є на наших зелїзницях, во¬ 
ни несуть брехню, отруту і клевету та провока¬ 
цію між руських робітників і селян, і червоно- 
армійцїв. Сї шпіони стремлять ся причинити 
шкоду скрізь, де можуть, і як можуть. Наша за¬ 
дача, найсвятїйший обовязок усїх чесних горо- 
жан, чим тільки можливо помогти червюній ар¬ 
мії в сих тяжких умовинах. Уважно слідити за 
діяльністю підозрілих осіб, агентів Пілсудсько- 
го і контрреволюції і класти на них безпо- 
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щадну руку революційного трибуналу, наколи їм 
докажеть ся замах або шкоду Робітничо-селян¬ 
ським Соціалістичним Републикам. 

Я, товариші, був сього дня під Речицею. Ме¬ 
ні оповідали там, на нашім фронті, про ті не до- 
описаня звірства, яких допускають ся польські 
білогвардійські офіцири і польська білогвардій¬ 
ська розбишацька банда над полоненими і ра¬ 
неними нашими товаришами червоноармійцями. 
Вони не признають більше полонених взагалі. 
Вони вішають не тілько комуністів, вони віша¬ 
ють кождого безпартійного середного червоно- 
армійця, попадаючого до них в руки, і вони у- 
бивають навіть ранених і тяжко хорих, котрі 
часом попадають разом в їх руки з шпиталем. 

Товариші, я питав ся, чи не переборщено, 
чи не побільшено, чи часом не клевета се, 
бо й на ворога найгіршого не можна клеветати. 
Мені сказали: “тоді прийшов такий-то, а тут 
пробрав ся до нас такий-то, — всі вони люди за- 
слугуючі на довірє, всі вони, виділи і всі вони 
потверджують ті страшні звірства”. 

Чим ми відповіли? Сьогодня-ж від Револю¬ 
ційного Воєнного С о віту Републики видасть 
ся нами приказ до всіх військ західного фронту 
не мститись за всі сі злодійства панів на безпо¬ 
мічних полонених жовнірах, бели ми візьмемо 
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польського робітника або селянина в полон, то, 
товариші, най буде відрубана рука того черво- 
ноармійця, котрий на полоненого безоружного, 
хорого і раненого підійме ніж. Ми боремось 
тільки проти узброених. Чому розстрілює 
польська шляхта наших полонених червоноар- 
мійіцїв, робітників і седян? Тому, що знає, що 
чесний черв он о армієць завше остаєть ся закля¬ 
тим ворогом панів, магнатів і насильників. Але 
єсли польського робітника і польського селяни¬ 
на, котрого ми візьмемо в полон, єсли ми того 
нещасного польського жовніра посадимо ря¬ 
дом з собою і ми йому скажемо нашу правду 
проти брехні Пілсудського і його магна¬ 
тів, то сей польський робітник чи польський се¬ 
лянин через кілька днів або через пару тижнів 
стане самим найзавзятїйшим порогом Пілсуд¬ 
ського. Так ми обернули в революціонерів ні¬ 
мецьких салдатів, котрі опісля збунтувались 
проти кайзера Вільгельма і австрійських і ма¬ 
дярських і кольчаківців і денікінців, — вони всі 
пройшли через нашу школу. Ми полонених не 
розстрілювали, а переробляли в свідомих бор¬ 
ців. Тому то і польські легіонери, польські ро¬ 

бітники і селяни, котрі попадають до нас в по¬ 

лон, не повинні б/зяти ся жорстокостий і кари, 

— ні, ми принесемо їм світло комунізму, світло 
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науки про братерство всіх трудящих ся людий. 
бели вони прийшли до нас під жовтим прапо¬ 
ром хижого імперіялїзму, то ©оіни підуть від нас 
під червоним прапором комунізму. Потрібна 
безпощадна боротьба в битві а правдива вели¬ 
кодушність у відношених наших до полонених 
в)орогів. 

Безпощадна ворожість до магната, капіталі¬ 
ста, а братерськи протягнута рука польським 
робочим масам! Ми не позволимо нападати на 
нас, але ми не піднесемо і своєї руки на неза- 
висимість польського .народу. І ми віримо, ми 
знаємо, що польська република з сієї війни вий¬ 
де другою, инакшою. 

Наш край — Росія — на протягу многих ві¬ 
ків стояв під прапором, на котрім виднів дво¬ 
головий орел. [Цю означали ті дві його голови? 
Одна клювала і терзала руський трудовий на¬ 
род, а друга була скерована на окраїни — на По¬ 
ляків, Литовців, Естонців, Фінів, Українців і за¬ 
грожувала иншим народам поза межами цар¬ 
ської Росії. Такі- то дві полови хижого царсько¬ 
го орла! 

Ми одним замахом відсікли об і ті голови, ми 
жиємо під новим прапором, на котрім видніє 
серп і молот — символ праці, а праця прова¬ 
дить до братерства людий. 
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Польська република не є ще републикою 
працї, — нї, се република буржуазії і шляхти, 
магнатів і єзуїтських ксьондзів. На її гербі зо¬ 
бражений білий орел, що правда, одноголовий,, 
але се голова хижака, котра повертаєть ся на лї- 
но і на право, щоби клювати й терзати своїх 
польських робітників і українських і білору¬ 
ських робітників і селян. Сей “білий” орел — він 
уже увесь замазаний кровю, кровю польсько¬ 
го трудового народа. І наша задача тепер, наш 
Об'ОВЯЗОК — відсікти голову сего хижого поль¬ 
ського орла і тим самим помогти польським ро¬ 
бітникам і польським селянам підоймити над 
польською републикою прапор, на котрім бу¬ 
дуть, як у нас, символи освободженої праці. 

І тоді між Польщею і Росією вже не буде во¬ 
рожнечі — а буде союз, буде братерство, і ми 
зможемо всї наші сили віддати спокійній, мир¬ 
ній, чесній праці. І ми видвигнемо наш край з 
нужди і розрухи, бідноти і слабостий, і ми пере¬ 
будуємо його працею соток тисяч робітників і 
селян, котрі нині проливають свою кров на 
фронтах, — ми перетворимо нашу країну в цви- 
тучий сад, де люди будуть вдоволені, в спокій¬ 
ній і щасливій праці плекати ся наукою і мис¬ 
тецтвом, творити ліпші, кращі умо'вини для на¬ 
ступаючих поколінь, так, що усе людство стане, 
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накінець, правдиво с в обідним і повноправним 
господарем нашої планети — землї. 
От, товариші, в імя чого ми змушені дати 

ВІД'ПІр польській шляхтї. 
І ми сей відпар дамо. 
Вони кинули нам чзизов, і ми підемо в сїй бо¬ 

ротьбі до кінця. 
“За нашу і за вашу свободу”, — говоримо 

ми польським робітникам і селянам, — ми іде¬ 
мо вам на зустріч! 

Най жиє робітничо-селянська комуністична 
Польща! 
Най жиє Радянська Україна! 
Най жиє робітничо-селянська Совітська 

Росія! 
І най жиє всесвітна велика Революція, осво- 

бодителька всіх трудящих ся! 
Пролетарі, робітники всіх країв, єднайте ся, 

вставайте і боріть ся за вашу свободу! 

Най жиє Всесвітна Соціальна Революція! 

і 






