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Т. Масарик.
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і
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в

історії Европи. Досить згадати, що Іван Гус був попередни
значну ролю
ком великих релігійних реформаторів, Лютера, Кальвіна, Цвінґлього, Мелянхтона
других, та що він був духовим батьком, досить згадати цілу низку чеських

засталив
народ
практичним,
розумним,

чеський

свою

волю

безнастанній
із

зденаціоналізувати,

в

і

з

і

артистів, щоби поставити тезу, що цей малий, що до числа, народ
учених
дав вселюдській
Окружений
усіх боків
культурі першої ваги цінности.
які силувались його
особливо
Поляками
Німцями,
Мадярами,
ворогами,
не утопічним
провідникам
дякуючи
маси, якою він був,
ще так здається недавно, бо ледви два
етнографічної
кляси,
покоління тому назад
на соціяльні
став надією, здіференціованою
свою
останніх
своє
десятиліттях
розвинув
промисловість
господарство
і

г:

став

в

і

і
в

-

бувшій

австро-угорській
чинники.

державні

монархії силою,

з

боротьбі

якою

мусіли

считатись

в

і

з

її

а

з

подивом приглядались дужому ростові
Другі славянські народи Австрії
національної чеської культури, котра почала конкурувати
могутньою німець
життя.
кою культуроюі витискати
особистрго
усіх позицій публичного
Всі славянські народи подивляли великі організаторські
інаціо
здібности
закладанню
нальну солідарність чеського народа, які проявилися особливо

можучи

і,

особливо галицькі Українці,
приватних шкіл під проводом „Маїісе“
останніх двох десятиліттях наслідувати чеські методи боротьби, не
одначе
перших початках їм дорівняти.
в

почали

в

чеських

_,
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7.

70 ліття уродин
березня святкував чеський народ великий празник
найбільших
своїх мужів Т. Масарика, теперішнього
одного
президента
чесько-словацької
республіки.
Братній нам, расово до нас далеко близчий народ як Поляки іМоскалі
не великий числом,
хоч
видав багато великих діячів,
котрі відіграли ви

Т. Масарик.

В

Число З.

чеського відрод
Дивна одначе річ. Ідейиих провідників національного
ження і то провідників
південний схід
давав Чехословакам
першого
ранґа
Словаччина, що стогнала під мадярським ярмом,
земель
чесько-словацьких

_

межуюча з нею Моравія. Ця обставина, дає наглядний доказ того, що не
дивлячись на діялєктичні ріжниці, які зауважується між Чехами і Словаками,
із
ці два племена творять
одну націю із спільною історічною традицією,

і

спільним

Т.
в цілім

соціяльно-політичним
найбільша
Масарик,
світі

найлютішими

також

родився
батьків.
вацьких
назад,
коли
то

на

ідеалом.
величина в чесько-словацькім

ворогами-Німцями,

південному

Ніхто

не

на

сході,
міг

знати,

цей

Моравії,

світі,

шанована
Іван

тріюмфуючий
від дуже убогах

пятьдесять

чотирі

роки

Гус,
сло
тому

хлопчик,

рідні
ремесла
слюсарського
покинув
ученик
неначе
щоби учитись серед злиднів у Відні,
що в цім хлопчику,
всі проміння
національних і соціяльних
зійдуться і зосередяться

сторони,
в фокусі

змагань

чеського народу.
великим ученим, великим

Ніхто

не міт знати, що

цей

хлопчик

стане

колись

врешті великим державним мужем.
Від слюсарської робітні, де, як звичайно хлопцем
учеником поштуркувано,
скільки веде
до крісла президента добре сконсолідованої
республіки
ступенів, і всі їх перейшов проф. Т. Масарик.

-
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гімназії
в академічній
готовився
університету,
котрий
студента віденського
на
як доцент фільозофії
карєруі зробив її. Габілітувався

Ми бачимо
у

письменником,

пізніше

Відні,

його

як

талановитого

ґімназиста,

як

робити учену
коли заложено чеський уні
університеті,
звідкіля в 1882. р.,
віденському
верситет покликано його професором до Праги, де розвиває живу наукову
письменник і стиліст, не є
Одначе проф. Масарик
діяльність.
блискучий
сухим, кабінетним ученим і не міг таким бути по своій природі. Хто за мо
лодих літ бореться за своє істнування, той не обмежується тільки на писані
і друковані
але пригоршами .пе
з могутнього
життя.
джерела,
джерела
Що більше сам життєвий досвід неначе рефлектором освітлює писані і дру
їх,
ковані документн,
після- чого бистрий, льоґічний ум уміє
аналізуючи
а

розложених

частин збудувати гармонійну цілість. Його книжка про Росію,
душу являється клясичною; такої ніхто досі не написав.

про російську
Проф. Масарик,

як фільозоф,

не є метафізиком,

а реалістом,
учеником
Він
Маха.
своїм
могутнім,льоґічним умом
іпослідовником віденського професора
є найчистішої води емпіриком, для
факти попередні і наслідні,
обсервує
якого не мають ваги ніякі апріорні тези, а тільки строга, наукова правда.
Він не іде на компроміси з фетишом національного почування, національних

_

коли вони спіраються на неправді.
Відома річ, що чим для нас
тим
Чехів
Ігоря“,
„Слово
для
Полку
був .до недавна „Короледворський
рукопис“ҐЦе неначе національна чеська святиня, котрої ображати не можна
гордощів,

о

проф. Масарикові він снятинею не був. Він розглядав його
і відважився доказати, що „Рукопис“, який мав свідчити про
з періоду чеської самостійности,
є нічим иншим,
стару чеську літературу
як тільки ґеніяльним фальсіфікатом, що вийшов зпід пера Ганки.
було. Одначе
оком ученого

„На

Число 3.

саме ця відвага

З

переломі“

непохитність,

цей,

_

ѕіі уепіа уегЬа

_

і

І

фанатизм
ви
якого
правди,
правди, споріднює проф. Масарика
фанатиком
Т.
Михайлом Драгомановим,
народ,
дав український
Масарик
котрим
знаходився
дружних зносинах. Він же видав по чеськи популярні брошури
в

з

з

знеменшим

і

М. Драгоманова такі, як: Про заздрих богів“, „Про рай за поступ“, „Шість
сот років швайцарської спілки“, бо уважав що ці, простою
ясною мовою
написані

книжочки,

чеському народові,
принести користь також
котрому теперішній президент посьятив ціле своє життя.
не освіта", відомий афоризм Драгоманова став для Маса
„Неправда
не
нілім його життю.
Розуміється, що правда
рика
дороговказом
конче приємна
бо
не
тішзтся
популярністю,
набу
жреці
популярність

і.

_

і

_

і

шляхом

підлизництва
маси
кидання

або шляхом

і

вається

сприяння

часами недуже гарним інстинктам,
кличів, шляхом соціяльної
фраз

блискучих
суґґестії. Таким суспільним магом ніколи не був проф. Масарик
тому до
війни він серед чеського
народа мав далеко більше ворогів як приятелів.
Скільки наклепів, їдких дотинків, посипалось' на голову шановного профе
він одначе як ібзенівський
справу;
сора за „краледворську“
Др. Стокман
і

і

в

у

з
і

і

г

її

в

і

можуть

сам",

І

і

„стоючи сам" почував свою моральну силу.
війною
він не знайшов серед чесьних політичних партій ні одної,
Перед
якої
він
міг
би
до
для того заложив він свою осібну партію, так
вступити.

„стояв

і

в

На його „реалізм“
одначе дивились політики
європейських
учених кол.
певного рода лехковаженням, уважаючи його більше теоретиком, як прак
тиком.
війни реаліст показався далеко
Одначе поназалося, що
вибухом
більшим практиком, як всі чеські практичні політики,
котрих дуже багато

з

з

'

з

'„ґ
„_

і

її

І

хоч „партія“ проф. Масарина налічувала найменше членів, вона була най
сильніша морально,
бо вона заступала інтереси правди, вона виховала полі
тично чеський народ, бо проф. Масарик,
ідеольог, умів залаго
провідник
-джувати партійні антагонізми, поборюючи партійну догматичність.
Ще до війни проф. Масарик був дуже шанований переважно серед

зійшло

їх слава, що греміла перед війною, померкла. Це тому,
манівці
політики чеські мали за собою гріх якогось „фільства“. Професор
він
свій власний народ, права котрого
Масарик любив тільки правду
чеських
на
самовизначення.
всіх
націй
правами
Серед других
ідентіфікував
і

на

всі

з

і

що

політичних

провідників,

які мали на меті виборення

самостійности,

чеському
народові
було
Проф. Масарик одначе умів зразу, зараз
же після вибуху війни, передбачити випадки
вибрати відповідний шлях.
Він знав, що центральні держави чекає поражения
він
першого дня війни
словом
по
письмом
держав,
де
боці
західноєвропейських
популяри
станув
він
на
сам
еміграції,
ідею.
зував державну чеську
Будучи
умів керувати проти
хитання.

.

протинімецьким

рухом

в

австрійським

і

з

і

і

і

замітне

Ч

Generated on 2015-04-21 18:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112070298275
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

в

звану партію „реалістів“, яка мала своїм органом „Саѕ“. Одначе це не була
властиве партія
соціяльному розумігню. Вона була неначе контролем гро
мадської політичної чеської думки, вона була неначе найвищим трибуналом,
якім знаходили. осуд програми
чеських партій.
тактика всіх політичних

самій

Чехії і-'на

Словаччині,
і

Р

він

4

В.

Лепкий.

0 мій рідний! безталанний

Число З.

краю!

причинився до організації військових чеських сил, які по всіх закутинах землі,
у Франції, в Росії, на Сибірі проливали свою кров за чеську державну ідею
по боці антантських держав.
стоючи раз по боці Антанти,
Поляки вели дволичну політику,
та
по
лєґіони і „нашим
держав,
боці
раз
центральних
орґанізували
другій
і вашим“,
чекаючи тільки, хто переможе і поможе їм збудувати шляхецьку
І коли

коли Поляки не вели самостійної політики, про Чехів
оліґархічну Польщу,
Вони раз станули на одній позиції і з цеї позиції
не
можно
сказати.
цего
непохитність
і
не зійшли. Цю твердість
завдячують вони легковаженому досі
став
який з першого
війни
політичної
„реалістові“,
дня
президентом
чеської

думки.
саме ця

твердість і непохітність, ця прінціповість в політиці, яка не
політиканства,
ніякого
ця бистра і правильна орієнтація в замотаннх,
допускає
високо
питаннях
піднесла
складних
авторітет теперішнього президента чесько
словацької республіки.
вірять Чехи, бо він завсігди гово
Проф. Масарикові
І

завсігди буде говорити
за те, що він, так як
сказати неправди.
рить
саме

і

правду. ”Проф.
колись Арістід,

Масарика

шанують чужинці
навіть в жарті

не поважився

~

І тому ми бачимо,
що всі ті політики,
котрі як акробати ходять по
тоненькій линовці крутійства, в решті решт падають. Впав Клємансо,
впаде
тільки проф. Масарик
Лойд Джордж, загубив свій авторітет Вільсон,
бо він „реаліст“, людина надпартійна,
не може загубити свого авторітету,
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_

не

заступас

еґоїстичних

інтересів

якоїсь

кляси,

інтересів цілої своєї демократичної
впаде,

вогдхн

старається

думки.

лвпкий.
О, мій рідний, безталанний краю!
я тебе? . . . Не знаю.
Вечір, зорі, трави, срібні роси

Чи побачу

_

Де не ступиш пахнуть сінокоси.
як в казку і сам ти, мов в казки

Йдеш,

Повний
Повний

тучи і щирої ласки.
ласки, що ніби водиця
край із серця твого ллється.

Через
Сам не знаєш,

'

боронити

проф. Масарик
на цілий чеській народ, ененаче символом збірної
`

бо він спірається
національної' чеське-словацької

не

але

нації. Тому

де ти, звідкіля ти?
Люди браття, а природа мати _ ..
О, мій рідний, безталанний краю!
Чи побачу я тебе? . . . Не знаю.

Число З.

„На

переломі'

5

ннтін кРушЕДьницвкий.

Думки Українця з приводу свята Масарика.
З

великим подивом звертаються
наші очі, письменників
української
на незвичайне народне свято чеського народа, , святковання 70 літних
уродин борця за волю людини, борця за волю нації, президента чеської
людини, яка ізза непохитности в стремлінню до по
Республіки Масарика,
ставленого собі ідеалу, гордощами кожної'нації могла би стати, яка в додатку
щаслива, бо на 70-тому році свого неутомимого життя, стоїть на вершинах
нації,

своєї слави, як голова відродженої

~

чеської

держави.
Не тільки з подивом дивимося ми на це свято великого мужа Чехії, диви
мося на нього з заздрістю, чому ми, як складова частина свого народа, не
можемо взяти участи в такомуж святі на рідній землі, дивимося з глибоким
ЩО Не СКОРО

ЖЗЛЄМ,

Така ХВШІЯ ПрШІаДЄ
*

Нам

В

*

ПаЮ.

*
Світова війна покликала три більші держави

_

й Україну.

до

нового

життя: Чехію,

_

з них
Найсильніща
це Чехія, наислабша
це наша
Україна. Цього ми свідомі і на це не вільно нам замикати очей. Чеський
народ, сильний політично
у себе в Чехії, і вишколений боротьбою за свої
та
сильний
національні
правно-державні права в австро-угорській Монархії,
економічно,
й
`в
і то
війни,
вже
й
до
творив державу
державі
культурно
Польщу
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національну

чеську державу, в якій тільки чеський національний
герб був
чеський національний
австрійським орлом,
прапор австрійськии

прикритий
прапором. В відповідному моменті вистарчило здерти австрій
чорно-жовтим
ського орла й перемалювати австрійський прапор на чеський, і перед очима
світа виступила
сильно
чеська
упорядкована,
зорґанізована
культурного

до тої міри кріпка, що зараз аачала і перевела успішно боротьбу
за зєдинення не тільки чесько-словацьких земель, але змогла навіть визволити

держава,

Україну спід мадярського ярма.
тут ясно виринає перед нашими очима успішна діяльність Масарика
його заходами побідна Антанта
увесь час світової війни. Приготована

й угорську

І

за

приймає

до

кола вольних

державу і закріпляе

її

європейських народів чеський народ,
в границях обєднаноі території.
Ж
*

визнає

його

Як гірко нам, синам великого народа, поселеного на багатій землі,
народа з великими завязками культури, народа, що на протязі цілих століть
давав чимало дуже сильних доказів своїх змагань до волі, як гірко нам
народа, дивлячися на відродження инших поневолених
синам українського
собі:
націй, сказати
чомуж нам так важко добитися тої волі, за яку стільки
крови нашої пролилось, за яку ми кісток наших стільки розсипали по світі.
Глянемо сумній правді в очі.
Головну ролю в будові держави грають, культурна сила народа, еконо
мічна

його

спроможність,

світовому ринку.

розвиток політичної
*
т
ш

думки

і

значіння

його на

-

6

А.

Крушельницькиіі:

З приводу свята

Число З.

Масарика.

культурної сили нашої нації в моменті, коли розси
Австро-Угорщина, ставить нам перед очі руїнну картину, яка
полишилася
нашій нації по тій тюрмі народів Росії. Коли взяти під увагу,
що український народ не зміг. виборити собі ані одної народньої української
Перегляд
паються Росія

і

школи

(щож говорити про середнє і вище шкільництво, щож далі згадувати
всякий ясно зрозуміє, `що народ, який не має своєї
про Академію наук і)
школи, не може витворити
своєї національної культури, на
національної
всякий спосіб не може стати тою культурною силою, без якої будова держави
іде

--

так тяжко,

так пиняво,

московська

як це у нас. Але
Україні повстає поверх

тюрма,
шкіл, не згадуючи
на

тільки

розсипалася

в

руїни

тисячсто

(1100) українських
майже селі організується

про те, що в кожному
українська народня школа, отвираються два університети: в Київі іКамянці,
Академія наук та Академія мистецтвау Київі, консерваторії і всякі ин. типи
І все те підчас страшної пожежі війни на всіх фронтах проти
шкільництва.
всіх завойовників. А щож якби укріпла українська держава, якби в столиці
ії Київі сходилися всі нитки великого могутьного, бо фундаментальною,
освітнього діла!
середніх

Коли взяти під розвагу дві дальші культурні сили: бюрократію і купецьку
обі вони українській нації чужі, моськовські
промислову
буржуазію
Їх роля в будові української держави тільки негативна.
або помосковщені.
Соціяльне питання, яке виступило незвичайно гостро зараз у перших днях

_
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та

державности,

української

української держави

і

до

поставило

її

одних

і

других

уряду. Бюрократія не
московських
русифікаторів

на

шлях

хотіла

опозиції

здавати

до

своїх

на Україні, купецька
позицій
упривілейованих
і промислова буржуазія затремтіла на вид марева української соціялістичної
Не маючи свого шкільництва,
не мав наш нарід приготованих
держави.
в
яка
бюрократії,
російській державі балакалаб і писалаб
кадрів української

московською

мовою,

але

думалаб-і

серцем відчувалаб по українськи, не мав
на увесь його розмах,
рух,
український

своєї бюрократії, яка пустилаб в
державний апарат. Навпаки, коли український уряд мусів користуватися працею
ворожої собі бюрократії, вона намагалася, і у великій мірі вспіла, безприкладним
саботажем,
підставляти урядові ногу в найважніщих для нього моменгах.
Роля купецької і промислової буржуазії'появилася в пасивности в моментах,

хоч як
державний інтерес заставив би свою національну буржуазію,
Зрозуміло, що безпереривна
ризикуючи, допомагати будові своєї держави.
війна і повна бльокада ні торговлі ні промислу розвинути не могли, а від

коли

людей,

які

годі було

тільки

дожидалися

розвалу

ждати. Це та друга культурна

української держави, ризика маєтку
сила, яка тільки негативно записалася

української держави.
Третій чинник: земельна буржуазія (власники великої земельної посілости),
як культурний чинник,
за часів поневолення України
Поляки й Москалі,
Московщиною, не приносили ніякої користи українській
ідеї,
національній
в будуванні

відродження української державности булиб відограли подібну ролю
як промислова буржуазія, колиб не те, що українська національна революція,
а в добі

'__ э-Іпт ""

„На переломі"

Число З.

'7

питанні тісно вязалася з соціяльною,
змела їх на всій
земельному
їх
позицій,
з
займали
у
досі.
що
Україні
Остають дві силі: народ із своерідньою національною племінною при
і духова
мітивною
інтелігенція.
Ці два чинники за
українська
культурою

яка

в

а

її,

доки не закріплять за собою
інтересовані в українській державі, здвигають
саме української назалежної суверенної
того, чого зректися їм не можна,
Республіки. Ці два чинники за весь час змагань за свою державу впливають

_-

А

А

доки

за

закріпить
)

спочине,

не

розвитку.

*

і

то

і

проявляється
рості україн
того хоче, мусить
народ
народ, це українська
це український
своєї держави. Це той культурний
коли

Держава,

держава
істнувати.
українська
яка мусить дійти до
селянська маса,
чинник, що довго не мав змоги проявити
не

в

мірі найсильніще

і:

у

першій

свідомости.

днях але

її

яка

ської національної

не

завзяттю
упертости
свобідному співжитті
годинах, скріпляє силу

своєї сили,
коли раз проявив,
собою условии дальшого
життя
а

із

своїми
своєї культури,

народ

у

оборони
духовими провідниками,
для

в

сил

духова інтелігенція черпає

своєї державности,

в

народа

себе:

в

на себе, підпомагають

*
й

и

е

и

к

в

З

он оміч
будові держави
культурним чинником звязаний тісно
стояли
себе
сили
на Україні.
Під цим ізглядом
дві ворожі
проти
безземельний
або
земельне
селян
народ,
пролєтарський
дрібно
Український

яке тільки на деяких землях доходило до рівня середнього господар
буржуазія,
проти нього стояла, чужа йому національно,
оперта на
Всякі
змагання
капітал.
до
українського
громадянства
організації
чужий
московським
власної торговлі
цілком
промислу побивалися
урядом
мала
служити предметом експльоатації
зрозумілих причин: Україна
огляду

із

з

і

ства,

а

ство,

сирівці;

і

у

і

мала бути тереном збуту для московського промислу,
або чужого
Можна ясно прослідити
купецький світ.
через московський
всіх державах, що опиралися крім своєї нації також на завойовані
їхнього
стає
їх національна
базою
територія,
що головною
промислу
на збіжжа

території

Коли українське
не могло

і

а

являються тереном збуту
Таке було
експльоатації.
Галичини,
польської
Галичини
західньої
супроти
становище Австрії супроти
східньої української, таке саме Московщини супроти України.
завойовані

громадянство,

не

маючи

своеї національної

своїх стремліннях

буржуазії,

у

і

і

й

в

в

в

до піднесення торговлі
опертися
промислу
своєї
воно ставить
областях
на свою буржуазію,
згаданих
основу
праці
кооперативну організацію. Але
тут московський уряд бачигь небезпеку для
своєї державности через скріплення чинників, на яких моглаб опертися
моменті українська
державність
поборює всіми силами
відповідному

і'

з

з

українську кооперативну організацію, даючи упривілейозанестановище
московській кооперації.
р
Таким способом відроджена українська держава не має твердих
економічній силі свого народа. Ця обставина, як
одної сторони не
помогти
так
державности,
будові
укріпленню
української

в
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чинник.

тільки

основ
може

другої

А.

8

Крушельницьвпв:

8 приводу

свята

Число 3.

Масарква.

її

перед крізою в наслідок заострення соціяльного питання. Без
малоземельне. селянство, коли має стати фундаментом української
силою. Це можливе тільки при наділенню
держави, мусить стати економічною
в огні
А
селянства
землею.
поміщицькою
що цей процес довершується
ставить

земельне

і

доводить тут і там до загострення особистих відносин між двором
та тут і там руйнує апарат земельної культури, яким користувалася
велика земельна¬посілість.
Економічна і фінансова кріза заострює відносини
між селом і містом. Промислова буржуазія, ворожа супроти свідомого націо
який теж
нально українського
робітнитцтва,
підпомагає процес соціялізації,
боротьби,
і селом

загострое відносини. Вся надія на кооперативну організацію, яка за першим
подихом свободи спалахнула могутнім огнем на всій Україні і обснувала
цілою сіткою
кооператив та позвязувала давні й нові кооперативи в великі
централі. Певна річ, що в нормальних відносинах ця організація, станувши
своєю
чисельністю,
на послуги державі,
праці
заступилаб
інтензивністю

її

--

ідеї української державности
для
вагу і силу
жертвами
і
і
Але безпо
капіталу, сприт
енергію чужого купця
промисловця.
чужого
нею
із
советською
бльокада,
що
щадна
покарали держави Антанти
ураз
Московщиною також і Україну, а в додатку боротьба на життя і смерть
і

безоглядними

з

совєтською
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території,

на

Московщиною,

яку

втрата і переміни
не дали змоги
уряд,
український
відограти ролі будуючого економічного

Польщею

і

Денікіном,

і спирається

опирався

українській кооперативній організації
Всеж таки українська кооперація це
чинника, який допомагав би державі.
чинник, зяким дуже близько прийдеться познакомитися всім тим, хто вибира
ється

на Україну

промислові

збіжжа,

по

З

або

поминенням

вироби.
напрямі _ успіху мати ніхто

хто

хотів

кооперації

би
ні

збувати
в одному,

на Україні свої
ні в другому

не зможе.
я:

І!

я:

.

в відродженню
чеської держави
Масарика
в
мае
клад, яку вагу
скристалізована,
організації держави
думка. Під цим оглядом Україна стояла дуже слабо,

Постать

це класичний

ясна

при

політична

оскільки

взяти на

політичних її провідників у Росії й Австро-угорщині. І тут і там
вершком їх змагань була автономія, яка в Галичині розширюється до стрем
лінь завойовання України і звязання її з австрійською
державою, на Україні
увагу

її

з Приддніпрянщиною в автономну оди
до завойовання Галичини і звязанния
Росії.
уПісля розвалу Росії цей ідеал помалу розширюється в
ницю в межах
федерацію, а йно що життяі обставини наказують офіціяльним політикам
на шлях

самостійної

України.
нас з національногоі державного становища
прикрий
Підношу
політичної
прояв
думки у офіціяльних чинників з тої рації, бо вони відпові
за
в часі сві-гової-війни,
дали
політику
українську
вони своєю неясністю,
і
конечности
незрозумін'ням
стреміти до самостійної української
нерішучістю
вступити

цей

для

держави причинилися в великій мірі до здезоріентовання
європейських ріша
ючих чинників в українській справі, а в питання про українську державність
внесли

багато

плутанини.

Вони

також

витискають

на нашихІ лицях вираз

Число 8.

„На

переломі"

9

заздрісти і жалю, чому ми не можемо їх, провідників, свого народу сьогодня'
величати так, як величають своїх провідників инчі народи, чому вони, визначні
учені, досвідні політики, старі громадські діячі, не повели свого народа тим
шляхом,

він станув опісля
тої, не цілком певної

Бо побіч
відників,

жила

~

сам.

на якому

і ясної політичної думки у старших про

_

ясно скристалізована
гасло: „земля і воля“.
думка самостійної України,
в народ молоді
Більш двох десятків літ несуть
політичні діячі, які в
в
політичних
двох
теперішню пору гуртуються
наймогутніших
партіях: соція
і

в

вкорінювалася

політична

одно

її

сильніще
опертої на

лістів-революціонерів і соціяльних демократів, які за царської Росії підполь
ною роботою, а від кількох років явною
неутомимою агітаціею і працею,

доводять до свідомости українського
народа волю, бажання і стремління до
незалежної самостійної України, а по думці політичних своїх програм соція
людина незрозуміє багато дечого, що діється
лістичної. Західно-европейська
на

Україні; незрозумілий

для

поява політичних

незрозуміла
економічних
ставників,

неї слабий

і урядових

заступників

_-

вплив давніх політичних провідників,
провідників,
дипльоматичних пред
які
людей часами цілком молодих,

в ніякій инчій державі не моглиб відограти як раз такої відпові
дальної ролі. Висунуло їх на ці позиції довіря народа, висказане чи то через
законодатні органи, чи через політичні організації. Висунуло їх, усуваючи старих
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можливо

досвідних діячів, бо непевне воно що до ясности політичної
думки цих
останніх. Довіри народа, висуваючи на передові місця представників змагань
за самостійну незалежну соціялістичну українську республіку, служить з дру
гого боку сильним і рішучим доказом, як ясно скристалізувався
і як твердо
в широких
закріпився
українських масах ідеал тоїж` самостійної суверенної
соціялістичної
української республіки.
Це здавалось неприродне, але доконечне, явище е подекуди причиною
великих помилок, що їх роблять ті мало досвідні молоді провідники народа,
нераз певно встереглисьби люде, що мають за собою великий життє
й практичне
вий досвід, глибоке теоретичне
знання. Але з другого боку
сильна воля народа, яка пробачить фагальні нераз помилки, але не пробачить

яких

зради свого політичного ідеалу, показує тим, що хочуть мати діло з Україною,
як до
типу, може не по тому шабльоні збудована,
що це країна инчого
з
силь
цього привикли представники старих європейських держав, але країна
ною волею, і коли тої волі не може накинути, то приневолить співконтрагентів
на Україну заводити на
зрозуміти,
доки сам не
старі
собі,
виплив
політичних
Але
того
на
обставин.
це
що
це для нас,
відчув
кости
свого
Инакше
і
кість
народа, цілком зрозуміле.
від
кров від крови,
бути не могло.
числиться

з

ній

порядки,

нею.

Що

не

того ніхто з тих, хто йшов

І

Чомуж

та Україна

не'міг

міг передбачувати,

несе стільки

І

4

несподіванок

західній

Европі?

Силою

дипльоматичній
факту,
що інтереси України
заступала
міждержавній арені стара Росія, представляючи себе, і тільки

..;.

„_

ізза,

-

с

на

А. Крушельницькиіі:

10

себе,

як

хазяїна
колись

цілої державної

Україна,

а

З приводу

території,

свята

сьогочасна

бачучи познак
навіть перед самою
не

Число 8.

Масарика,.

її

Европа

забула,

що

державного життя (вони
Росією, не то, щоб могла

істнувала
мусіли ховатися в підземеллю
не могла і в думку собі покладати,
бачити їх Европа)
що ця неістнуюча
їй
й
стільки
клопотів.
Вона
ще
сьогодня не прочу
Україна може наробити
й
няла з дива.
не
визнати
політично України,
до сьогодня
Ще
рішилася

_

Росією, забуваючи або
справах переговорює з совітською
ізза яких знесено бльокаду совітської Росії,
те, що продукти,
іґноруючи
і яких так прагне західна Европа, лежать під сімома замками в українському
шпіхлирі, звідки, як не добули їх Німці у Київі, Французи й Англичане в Одесі,
як не добула двічі совітська Московщина,
так не добуде й Антанта ні шляхом
польських
ні
московські
кооперативи, хочби які
через
карних експедицій,
а в економічних

І?

там договори
Росії. Віддасть їх
писала з представниками тоїж совітської'
за
добровільно Україна за ціну признания своєї політичної самостійности,
ліки, машини, за свою школу і книжку.
Одначе можна побоюватися,
що
незрозуміння структури політичного життя на Україні, незрозуміння обставин,
серед яких росла і затвердилася політична думка самостійницька на Україні,
ще довгий час не зможе промостити шляху між західньою Европою й Україною.
*
а:
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народня Республіка, попала від самого початку по
змагання держав Антанти відбудувати
поміж
стару
того
Росію
треба було знищити
(до
соціялістичну Україну),
монархічну
і поміж большевицьку Московщину, яка теж стреміла до обєднання Росії
Українська

між

дві

сили

її старих державних границях, до збудування єдиної совітської Росії (а до
того треба їй було знищити демократичну,
соціялістичну
Україну). Кинена
між ці дві сили Ураїна бореться на всі фронти, проголошує
свою демокра
а всього
того
комуністів,
веде війну проти московських
тичну плятформу,
в

не

бачать і не чують держави Антанти, бльокують Україну до тої міри, що
опиняється серед можливо найлютіщого тифу,
який собі лиш можна

вона

цілком без ліків. Пробуе говорити із совітською
нею самоозначення
народів
покликується на проголошене
лістичну будову; відновідь одна: це все добре, але Україна
самостійною з огляду на природні свої багацтва,
потрібні
подумати,

життя,

і

з огляду на доступ до моря.
чиж можна в таких відносинах

Московщиною,
на

свою

не може

соція
стати

Московщині до

і

дивуватися,

ників українського народа заблукалося:
Московщину. А українському

що багато провід
хто в Польщу, а хто

народові з того жаль один, що не має в нього
якого діяльність була-б синтедом стремлінь
увідродження Масарика,
усіх груп, що будують українську державу,
Та нам, що виросли не підпадаючи під культ сильних індивідуальностей,
в добі

немає

ізза

цього

і волю під поривом

приводу до зневіря.
ідеї. і бачимо одно:

нашої народьої
повну

аапоруку,

що

маси.

Ми виросли

і

висталили

ідея наша перейшла
психіки

нашого

свою думку
в

психіку

Зрозуміння
народа дає нам
на українській землі не осяде ніяка ворожа сила, що

і І'Н

Число З.

„На

переломі'

11

народ руйнуватиме
чужу силу на своїй землі так довго, доки
не прийде до тої рівноваги,
що руйнуючи, почне будувати свое власне дер
^
жавне життя.
_

український

Скільки то моглиб допомогти у будуванні української держави культурні
і инших західно-европейських
сили дружніх славянських (чеського),
народів!
би
на Україні чужий капітал, скільки поля
міг
виконати
Яку корисну роботу
промислу, в якій великій мірі
до праці, які ринки збуту для європейського

Україна облекшити

моглаб

загальний

європейський

голод,

-

якби

не зма

гання о фантоми.
І
0. ОЛЕСЬ.

Т. М а

к у,

Блажен сто крат, хто не стулив очей
І йшов в ночі все вище й далі...

Блажен

Хто як великий Мойсей

І стріти сонце полетів,
Коли була ще ніч глибока.

Приніс

народові

скрижалі.
Благословенне
Проводиря,

В

'
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с а р и

м.

цей

Слова

й

народ, що зрозумів
думки свого пророка,

будь імя,
титана

. борця,

І

без сліз журба
стогне моя рана.

день

І тихше

моя,

гвушввській.

В справі українського
Свого часу була звістка
гічного

інституту,

внесений

соціольоїічного

інституту.

про проект засновання українського соціольо
мною на розгляд правительства
Української

Народної Республіки. Інститут сей мав своїм завданням, слідити за соціяльним
за соціольогічними дослідами та популяризувати їх резуль
рухом світовим
тати для українського громадянства; утворювати звязки з інтернаціональними

та національними організаціями, котрі виражають собою сучасний соціяльний
національність;
рух, та представляти в них українську
інформувати їх про.
і
Як
найбільш бажаний
соціяльний український
рух
українську літературу.
І'
осідок для інституту
було вказано Женеву,
тому що там'мав відбутись
інтернаціональний соціялістичний конгрес в лютім 1920. р., там 'був призначений;
осідок Ліги Націй, та й традиції закордонної роботи українських революціо
таки були звязані.
нерів і инших народів бувшої Росії з Женевою
Тому1
з осени я тут осів і повів підготовчу' роботу: організацію звязків, збиранняА
бібліотеки й архіву, підготовку видань. Все се йшлоб добре, колиб нензайшлн
ріжні більш або меньш несподівані перешкоди.
Насамперед виявилось, що український уряд, рада міністрів-привсім

своїм спочутю

плянови, не може

фондів,

забезпечити

сьому
котрі моглиб

в

нинішніх

роботу інституту

обставинах

уділити таких
які були

в тих формах,

М.

12

мною
фондів
корон

Грушевський:

В справі Укр. содіольог. Івстітуту.

Число З.

Тільки міністерство заграничних справ уділило з своїх
проектовані.
невелику, як на тодішню валюту, суму чотириста тисяч австрійських
на тую роботу по організації
Обіцяв поміч і уділив дещо
інституту.

своїх невеликих фондів Комітет Незалежної України (3 тисячі французь
ських франків до тепер); були ще деякі обіцянки,
досі ще не зреалізовані.
валюта
незвичайно
так що ведучи
Тимчасом швайцарська
здорожіла,
в

роботу в Женеві, розтратилось би ті гроші дуже скоро. А Ріжні спеціяльні
трудности виникали з того здорожіння швайцарської валюти: напр. в Німеч
чині заведено дуже значні валютові додатки при продажі в краї з дорогою,
так що посилаючи книги до Швайцарії, книгарні стали додавати
валютою,
чого не робиться при посилках,скаябм, до Чехй,
20$@, 30$§ і бйплие

-

з співробітниками
інституту прийшов я до
переконання, що не зрікаючись
гадки-про Женеву, як про найкращий може
осідок інституту, в теперішній хвилі його бібліотеку складати й видавничу
роботу організувати треба в якійсь країні з дешевшою валютою, і з таких

Польщі

і т. и.

Тому конферуючи

місць ми спинились на Празі.
Отже складаючи на сім місці щиру подяку всім видавництвам і інстіту
ціям, які надсилали видання на мою женевську адресу я прошу їх надсилати
на отсю
на будуче
до
Праги
тимчасову
адресу бібліотеки
інституту:

УІІ., ОоЬгоуѕкепо 28, Тспеігоѕіоуаоиіе.
и р.. Тепіігіспа,
РгаІта,
прошу присилати все, що бажано зберігти для історії нашого громад
життя й національного руху
до архіву інституту.
наші
я
й
поодиноких
Заразом
українські організації
дуже прошу
гро
мадян, котрим на серці лежить будуччина нашого народу
памятати взагалі
М. Нгцспеуѕкі

_
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Тудиж
ського

_

про сю нашу національпу інституцію
„Українській Соціольогічний Інституг“.
але тим ціннійша
Вона тепер тільки в скромних завязках
для неї всяка,
хочби й невелика, поміч.
Ціль вона ставить собі дуже поважну,
таку що
вимогам, завданням, котрі будуччина ставить
відповідав найактуальнійшим

_

народам, які хочуть знайтись в нових
гпдбирати те,іцо инцп покинуть.

обставинах

життя, а не пасти задні та

Розуміється,
українське життя ставить инші ще більш пекучі потреби.
Дітям треба молока, робочому народові хліба й одежі, щоб не гинути від
певно
не буду вам
голоду. З тих фондів, що на се призначаються, я

_

радити щось

уривати

Ви на ціли політичні

_

на/соціольоґічний
інститут. Але з того, що відкладаете
на забезпечення кращої будуччини нашому

й національні,

не забувайте
уділяти щось і для сеї інституці, що працюватиме
часів,
коли
тих
для
доля народів рішатиметься не на полях битв і не в перед
покоях умундурованих слуг всесвітнього
капіталу, а на нарадах робочого
.
народу всього світу!

народові,

для

Памятайте про сю будуччину й приготовляйте
неї й „Український
Соціольогічний
Інстітут!"
Женева,

12.

ІІІ.

сили для неї. Спомагайте

1920.

и

=:Ї'.|

переломі'

„На

Величній памяти Пророка.
Вотавайте,

Кайдани порвіте

І вражою злого кров'ю
Волю окропіте!...
Т.

Співів не співано,

тернових вінків
На святі Пророка:
Не погасли огні вівтарів,
~Не затих похоронний
ще спів,
Не знімайте

Ще

ридає десь

туга

За упокій:
Тиша подзвіннями,
Серце

глибока....

Гей, не гоймо

Встаньмо,

сміх,

Коли чути ще ворога
Коли дике злочинство

Наше

давіЇіх ран!
хворий і здоровий,
В руки меч! на вражий стан!
Ми заллємо рідний лан

жалоби,

Ще справляють
Сонце

і гріх

скрізь оргію злоби!

кріваво
туманах,

Наше Щастя огнем розцвіло
У
оманах

зловістно-блиїкучиі:

Морем злої чорнокровиі
Позбіраєм рештки сил! _
Ще всміхаеться нам Доля.
Ми не спустим дужих крил,

зійшло

В червоних
Пісню ранку співав нам зло,
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журними тіннямн
давить докорами,
скрівавлене вабить у бій...
й
*

Лине просторами,

Не співайте пісень голосних
На святі

Шевченко.

сліз не проливано

і на заклик із могил
Встане

. . .

І!

славна наша Воля.

_

Труном засіяно, снігом завіяно
.
Мертві поля,
і
Снами потворнимн-круками чорними,

На шляху усе зметем,
Не спинити з гір потока,
і на волі не мечем

Дикими снищами, вражими
Снить і здрігається Рідна

Словом тихим спомянем
Ми Великого Пророка.

Відень, 9. березня

грищами

Земля...

_щп_

1920.

щ:
А.

-

~

ХОМИЕ4

Титан.
1.

. . . Я професор,
член усіх учених товариств і академій на світі, член
палати панів,'винахідник сполук водня, що, як відомо, зробили такий вели
кий переворот в авіяції.
Я багатий, дуже багатий, і велике майно я заробив геніяльними винаходами.
У мене в Парижі палата, а в Монтре і Ніцці
віллі, обставлені з най

більшим

4

комфортом.

у

_

В моїй приватнійі публичній лябораторії працюють студентиі асистенти
з усіх кінців світа.
Підлизники мої і мої, впрочім незіпсовані ще студенти називають мене
„Титаном” з огляду на незвичайно високий мій ріст і на мою геніяльиість . . .

А.

14

Хомии:

Титав.

Число З.

Я

чи іду пішки, зза кожного
Чи їду автомобілем,
дуже популярний.
на
сочки
мене
фільмових
апаратів і потім по всіх
рога вулиць стріляють
мою
світа
товпа
має
суху, довгу фігуру і читати:
оглядати
кінотеатрах
нагоду
світового
почесний
Безрідний,
президент
„Професор
конгресу химіків“, або

„Професор Безрідний їде на авдієнцію до президента“, хоч я у президента не буваю.
З того, що написано по газетах і журналах про мою особу, можна би
скласти велику літературу, а з портретів в ріжних позах- великий альбом.
Мене гнітить ця надзвичайна популярність, а вже прямо жити мені не

дають,

„спеціяльні

до моїх приватних
питаннями.

Вони

кореспонденти".
і

апартаментів

до моїх лябораторій,
своїми дрібничковими за

втискаються
мене

мозолять

3 безлічі статей і_ заміток про мою особу вибіраю те, що недавно на
писав про мене „спеціяльний кореспондент" в „Шиѕігііесі Ьопгіоп Ыешѕ“.
„Мене приняв в своїм суворо умебльованім кабінеті, який дуже гармо
особою, професор

з його

нізує

„Мимовільний,
маєстатичного

набожний

Безрідний .
ляк проняв

діда".

. .“

ціле

нутро,

коли

я

на

глянув

,

„Професор Безрідний, з довгою сивою бородою, з довгою, білою як
молоко, густою чуприною, нагадує, коли глянути на нього здалека, аскетичного
святого,

мальованого

на візантийський

спосіб

. . .“

блискучі молоді очі
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„Зблизька найбільше вражають бистрі, проникливі,
„Він дуже високий, неприродно високий.“

„Ноги

і

руки в великім маштабі,

як кістяк допотопного

„На високім, склепленім чолі можна
геніяльної думки . . _"
„Так мусів` виглядати Прометей,
але

звіра.“
болю і глибокої,

побачити морщини

„Вражіння, яке робить на людей професор Безрідний,
коли Геракль

-

. ._.“

сильне, потрясаюче.“
його

розбив

кайдани.“

„Орел Зевеса вижер йому печінку, розірвав серце, виссав всі живі соки,
позбавити величавої, божеської краси . . .“

не міг

„Професор Безрідний

_

дід,

-

але

прекрасний

дід

...“

спитав мене професор
„Чим можу служити ?“
ким і дуже милозвучним голосом.“

-

„Я

на вас,-я

. . .

я

уложив
забув . . .“

собі промову,

дуже гарну

своїм тихим, низь

промову,

але

глянувши

„На лиці геніального ученого заграла ледви помітна усмішка"
„Він простяг мені руку на пращання, котру я стиснув побожно

.

.

.“

Такої роз
поетичну інвенцію „спеціяльного кореспондента“.
спитав
мене
тільки,
Спеціяльний
де я купую
було.
кореспондент
нижню білизну, рукавички і який кравець шиє мені костюми. Я відповів, що
не знаю.
Нехай буде ласкавий звернутися до мойого лакея, який має 'Побо
-Подивляю

мови

не

-вязок про це все дбати.

Також

_руки

на пращання

я йому

не простяг.“

_-ъ'ї-Ђ
Числоз.

переломі'

„На

15

Як би це були часи Сократа, то „спеціяльного
кореспондента“,
чого
доброго, потягнулиб до суду за те, що він посмів порівняти смертну людину
Хто зна, чи не велілиб йомувипити отруту, як Сократові.
з богом.
Наші капіталістичні,

„добрі'І часи
не
не тільки волос з голови

дентові"

_ гуманніші.

„Спеціяльному кореспон
навпаки, йому заплатять
в тім же самім
поміщених
числі

спаде,

але,

штерлінги за іпіегуіеш і за анонси фірм,
хоч це неправда.
з додатком „доставець професора Безрідного“,
Він знає,
бо „Іа §Іоіге 0Ь1і§е“.
`що я цеї, нешкідливої неправди не заперечу публично,

Сократової чаші випє

І він замість
в

є

я

и

ц

.

ц

д

я

з

І

с

и

а

І

не одну чарку

н

е

а

е

ь

. . .

ь

о

Хоч

і як банальна „настроєна” стаття „спеціяльного
порівнання мене з Прометеєм в дечім вірне . . .

Як довго Прометей

„що

день

свідомість

довбав

до скали

був прикований

.

в

ц

І

е

кореспондента,

іорел жорстокого

його

Зевеса

його ребра і розривав серце", він був щасливий, бо
сили, вищої від сили його гнобителя . . .

мав

своєї моральної
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Він був щасливий, бо гордий . . .
І люде, яким він посмів принести з Олімпу огонь, славили його гордість,
його революційну непохитність

Та як тільки синові Зевеса, Гераклеві, прийшла
бити його кайдани і занести на Олімп, в товариство
померкла його слава . ..
_

_

думка, роз
богів,
безсмертних

нещаслива

,

Люде забули Прометея_страдальця, Прометея-революціонера, Проме
насильства,
і гордого, Прометея
тея непохитного
ненавистника Зевесового
людей”,
а славлять милосердного монарха,
і
Зевеса, „батька богів
котрий

уміє карати,

але уміє також

і

прощати

нещасний,

Прометей-тепер
амброзія-нудка, а нектар-гіркий
Бідний

Прометею!

.

жалкий

і

безмежно

самітний

бог,

. . .

В памяті людей убив тебе Зевес своїм жорстоким милосердям
$

І ти не вміраеш

у своїй

не вмреш

і

котрому

. . .

безмежній

самітности

.

. . .
_

. .

Я також Прометей,

_якого довгий час жорстокий лад прикував до скали
нестерпних злиднів за те, що я, як фанатик і як філянтроп, хотів видерти і видер
неодну тайну природи на користь людий. І я не йшов'на компроміси, не дав
себе заманити на службу експльоататорів
. . .

Та як тільки син капіталізму,
данів, зникла моя моральна

сила

Геракль-багацтво,
.

--

я щасливіщий

Мене остаточно
Душа моя умре

від Прометея
увільнить

. . .,

мене з кай

. .

Я тепер нещасний, жалкий і безмежно самітний
бачливіша кухня-нудка і найдобірніші
вина
гіркі
Та

розкував
багач,

котрому найви

. . .

. . .

сильніший

від багацтва

-

Геракль-смерть

але матерія, з якої складається мое тіло

. . .

безсмертна _..

А.

16

Моїм трупом
квіти, котрі

Число 8.

будуть плачуча береза, зелені
будуть в проміннях сонця, життєдавця

чудовий

Я від кількох днів
бібліотека,

Велика

Титан.

годуватись

купатись

Прегарний,

Хомик:

як

Служба
музей
тиші і поваги

травень в Монтре
своїй віллі.

.

і

трави

пишні

..

. .

жит

ґалерія образів, пишно прибрані салі
на пальцях ступає, щоб не нарушити

..

.

та це все

цеї

сумно і самітно в моїй віллі, і який контраст
зрівняної природи, де все радується життям ..
І ячасто кидаю мій музей . . .
Але як безмежно

музейної
до

не

_

Мої

нездібні до форсовних туристичних
шістьдесятьлітні
старі ноги
які
гулянок,
вирочім умів вбаналізувати міщанин . . .
Та по гладких швайцарських дорогах і стежках я люблю блукати серед
винниць, котрі щойно зачали зеленіти, і вдивлятиёь в блакітну глибину Лєман
ського

озера

. . .

.

Люблю блукати раннім ранком і приглядатись далеко пишнішим кили
мам квітів, як мої музейні, бо я, сам над гробом, люблю життя молоде, бадьоре . ..
Маленький,

скромненький
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гуси своїм кудкудаканням,

На подвіріо кури, качки,
дімок під горою
кваканням радуються весняному ранкові . . .
Двоє маленьких діток, хлопчик шести, дівчинка

ґеганням.

Заглядаю через паркан.
пяти літ, такі замурзані, засмаркані глолятка ліплять домики з глини.
Вийшла мати, висока, кароока, молода, з повною груддю жінка в стилю

Рембрандта . . .
Так і видко, що і троє нагодуе, як на те піде
Вона усміхнулась і гукнула дітей своїм згучним тепоѕоргапо . . .
Діти підбігли. а вона взяла кожне з них на руки, обтерла носики ілнчка
і поцілювала їх своїм довгим, святим материнським поцілунком . . .
І приі'ппли мені на думку слова- поета . . .
„Кого в життю хоч раз не поцілувала мати своїм довгим, святим, мате

ринським поцілунком, той недостойний нектару богів і ліжка богинь .. .“
Мене не цілувала мати . . .
Мабуть тому я випиваю до дна горе самітного життя, а „ліжка богинь"
позбавила мене моя гордість . . .

В моїх очах закрутились
Якась

сльози

. . .

дивна сила потягла мене до домика.

Мене
одягають парижські кравці-артисти
вже мабуть така доля старої людини, що щоб
виглядає старим, поношенним.

Я увійшов.
і мій
вона

одяг бездоганний.
не

надягнула,

її

Та
одяг

До того долучається ще у мене недбалість ученого. То краватка недбало
завязана, то ґузики не всі запняті.
Та це викликає довірчивість.
Молода жінка із здивованням глянула на мене і спитала, чого мені треба.

5'

-ІІ_Ђ'ЁЇ

„На

Число З.

'

переломі"

Я від довшого часу перебуваю

і

17

се реднайбільш добірного, сальонового
то
але
витонченнй,
мае
свій
вариства, котре
блідий жаргон.
казали мені, що, щоби вряту
„Я недавно приїхави
кажу
„лікарі
вати нікому не потрібне моє життя, „необхідно виїхати в гори
Яз про
'
стого егоїзму . . .“

-

--

-

-

_

„вам мешкання потрібне. -- Є, е!"
„А“
перервала вона мені
і вона показала маленьку, чистеньку кімнатку, в якій бачилося сліди її

трудящих рук . . .
Кімната мені подобалася і я заплатив з гори за два місяці 400 франків,
бо тільки зажадала від мене молода господиня.
Вона спитала мене, чи не хочу молока. Я приняв запросини, х'оч не був

_

голодний, до того

манила мене атмосфера

-

тихого

домика.

За сніданням ми розговорились.
Вона
вдова робітника на фабриці шоколяди,
і він помер

руку

платить

котрому машина урвала
а
оце мале господарство,
За чоловіком жаліє, але з долею погодилась.

від зараження

-

її

Лишив

крові.

її

малу ренту.
для неї
це діти . .
Маленький Жан і ще меньша Марго дуже скоро освоїлись зі мною.
Вони повилазили мені на коліна, тягли мене за бороду і називали

фабрика

Найбільшим щастям

„ягапіі-рара“.
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І перший

Та

життю я не був самотний .
йти,
неначеб то на залізницю.
треба було
в

раз

.

.

Я розпрощався

.

. .

Ідучи дорогою, я подумав . .
І тобі, старий, захотілось іділлі

.. . Не вже ти не знаєш, що „спеціяль
ний кореспонденти відкриє і прогиолосить сензацію: Професор Безрідний, який
мае в Монтре свою власну багату віллю, найняв-мешкання
у вдови, молодої
жінки, повногрудої і кароокої в стилю Рембрандта; Пікантно . . .
ще до 'гого споганять її материнську святість
та дотинки базарної публики.
договорювання
і зникла іділля тихого домика.

А

ж ображатимуть
своєю толеранціею
мені не скажуть, але в їх очах я читатиму

Мене
нічого

але плоть!

Ми вас розуміємо”

Виправдуватись,

пояснювати

-

безплодно.

В великому

місті день

чись серед байдужої
і він` ходить,

^

знаю

¬

з

Вони

товариства.
„Плоть, хоч стареча

У
.

. .

де.

молода людина, сподіваю
знайти, привітне слово і щире серце . ..

і ніч ходить чужинець,

міської публіки

заглядае в лиця- БЇЛЯ ЙОГО Пере
ситі буржуї і шелестять своїми шовками дами.
Про
бліозах робітники.
Кругом шум і гамір, але він його

і ходить,

суваються животаті,
ходять в заялозених

не

дами
думку:

погляди і не

острові, як Робінзон Крузе

Ах, чому я не живу на самітному
Десь то я читав тільки

глумливі

і ходить,

та

2

А.

Хомив:

Титаи.

Число

іі.

`

18

і

з

і

в

в

не чує, бо ціла його думка з'осоредилась
однім бажеиню,
однім стрем
ліиню, щоб то не було, знайти привітне слово
щире серце . ..
його
Иого душа сумна,
цей сум степенується ще тими контрастами

які він кругом бачить.
„Еіп јесіег Оеѕеііе еіп Маосііеп
Гайне.
становищем,

--у

Агти

пригадуються

слова

йому

,

іт

молодими дівчатами'і ведуть звичайну,
під ручку
Та суть не
тім
плоску,
розмові.
банальну розмову.
при
тіла
об
тіло
молоде
елєктриці дотику молодого
Суть
непогаслим бажанням
ходить,
ходить
душі.
Нераз
він ходить,
нічна
глипне на нього своїм безсоромним оком, наспівуючи тихим голосом,
з

Молоді хлопці ідуть

в

але

в

з

і

і

І

в

жартівливу,

,

і

звернеться до нього: „Котику, підем?!“
Він зразу відкидає пропозіцію, але врешті бере першу
четься йому витворити іллюзію, що він знайшов привітне слово

краю,

щасливіший

за мене, бо

.

щире серце . .
його серцю
в

.

одначе
опущений
мене
не має
. .

бо хо

'

ії

живе надія,

а
в

'

Нещасний,

і

з

повія

Його гнітить його опушеиість,

мене моя популярність
. . .
іду вулицею, не має жінки, котра би за мною не оглянулася.
Але вона так само оглянулабся, якби по вулиці ішов слон.
Коли їде презідент республіки,
він спиняється, щоби мене привітати
мені
.
.
.
стиснути
руку

дають

і

і

думати,

озерові,

горам

”

а

зелені

фан

,

.
.

..
0

ночі

..

зілля,

і

.

. . Засиули
листки дерев
Заснули яскраві, геліотропічні квіти
спочивають після цілоденної невпинної праці на користь життя
Яка предивиа, яка проста
яка нерозгадана праця листка . ..

і

я

в

Я А

місяця

і

блідого

феєричне освітлення .
тиха, иезрівняна, лагідна симфонія
неї вслухуюся,
нею впиваюсь

тастичне
-

сидіти

І

тер асі віллі

і

думати
Срібні проміння,

на обширній

.

думати,

вечері' люблю

.

В

е

тихі травневі

в

я

.
.

і

Але він знов таки робить це на людях, щоби всі бачили, як він цінить
тим скріпити своє політичне становище
.
Інауку,
Підлес-не слово
завсігди знайду, щирого серця мені не знайти, ніколи . . .
На мене завсігди глядітимуть люде, як на слона . . .

Вона

в

Я

далеко більш завершена, як праця иайславнішого хеміка
вглибився
иерозгадаиу загадку природи . . .
неначе
Нараз
могутня електрична струя пробігла через моє тіло,

я

.

в

в

кожнім здоровім
мені, як
Це ти збудила
теплом
на
маленьких
вид
діток . .
родинним

у

і

з

і

в

гордо
мені якась нелюдська сила
. .
випрямився
збудилась
тобою, природо, і-видеру тобі твою тайну . . .
ще поборюся
весни викликала
мене мо
Це ти своїми могутніми чарами життя
гильні настрої . . .

Я
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Коли

чоловіці, космічну тугу за

и-

...

„На

Число З.

Я ще поборюся
життя.
ціле

з тобою,

.

не

перестану

силою

боротись

волі

геть тихі домики, геть високогруді,

настрої,

ангелятка, геть іділля, геть!

Єсть у мене багацтво
сильна

з тобою

природо,

усі побажання, поборов в собі
вічну нову історію“ і як св. Антоній в Падуі не

нестерпну для мене „стару,
знав ніколи жінки.
Геть могильні

1!

'

Я умів здушити могутньою

тері, геть ясноволосі

перелом?

.

.

ма

кароокі,

.

цінне, е у мене збруя далеко більш

далеко більш

.

Єсть у мене наука, єсть у мене творчість .
Я ще поборюся з тобою, природо, і видеру тобі твою тайну, тайну життя.

Здоровля?
Що варто воно без творчої праці?
Впрочім я здоров, як ніколи . . .

І

μ

Скорими, майже молодечими кроками я зійшов по мраморних сходах і
довго ходив між плятанами з гордо піднесеним чолом, неначе погрожуючи

космосові -ц

До міста, до міста!
Там праця, праця, праця, невпинна, тяжка, але так захоплююча

Я наказав підготовити

все для відїзду досвіта

..

..

.

о
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2.

Тобі пісня моя!
пісня, могутній акорд праці міліонів .
саме
_Ти
Гремлять молоти, гудять сирени фабрик, дзвонять дзвінки трамваїв, ре
вуть і туркотять сотні автомобілів, атакують своїми колесами твердий брук
вози, тупотять коні, шумить вічно рухлива товпа . .
навантажені тягарові
в акорд, какофонічний іоглушуючий провінціяльного
зливається
І це все
О, місто, велике місто!

новика, привичного до тихих акордів лісу і поля, але так рідний для мене . ..
'
,
О, місто, велике місто! тобі образ мій!
Ти самобраз, малюваний і досі невикінчений великою кистю історії...
Стильні

музеї

і

--

церкви, високі палати багачів, обширні бібліотеки, в гору
свідки соціяльних рухів, документи
ви всі неначе букви великої інтерес

стріляючі вежі, продукт праці поколінь
національної творчости і її занепаду,
ної книги, коли хто вміє її читати . .

_

Ресторани, кафе-шантани, каварні,
правляються вакханалії, де річками ллются

сценерії

гулящого
вина . . .

життя,

де ви

дорогі
тут же рядом задушливі нори нещасного, часами злочинного, люду,
в яких неначе брудні хробаки товпляться в тісних темних коморах по кілька
родин, з блідими, виснаженими нуждою жінками і рахітичними дітьми . ..
А тут же рядом спелюнки злочинців і апашів, котрі в товаристві най

А

нище скотившихся повій ділять і пропивають загарбане добро . . .
А тут же рядом весь той'брУд› Який виділив і з себе перегнилий, жор
капіталістичиий лад
стокий і несправедливий
2*

20

А.

А

залитих

на широких,

Хомик:

електричним
складний

відправляє свій ріжнобарвний,
аранжує найбільш вишколений

Число

надувшись, їде в авреолі
лення ситий буржуа, а побіч нього

світлом
і

бульварах і вулицях життя
многобокий танок, якого не за

обличчам

.

..

своєї тупости і міщанского
самовдово
інтелігентний пролєтарій з блідим, сухіт

шелестять

ступає із спущеними стидливо очима монахиня
і
шовки і бархаті повії
міняться ріжнобарвні

ОГНЯМИ

рОЗПуСТНИХ

Ось
В

ОЧЗХ

З.

балєтмейстер.

Ось,

ннчим передуховленим

Титан.

а рядом з нею
з безсоромними

. . .

Побіч ума підлість, побіч розпустн_святість.
Обширні парки
естрадами

першого

і сади з тіністими

алєями, дискретними
акту життєвої' драми, котрої останній

альтанами, оцими
шпиталь . . .

_

Чого ж ця музика великого міста і цей яскравий його образ наводять
иа мою душу такий глибокий, такий бездонно глибокий сум?
осідку культури, де
Мабуть тому, що в тім, будь він благословенний,
праведники _фантасти,
стораз впавшиі стораз вставши, з надлюдським болем
в душі 'видумують
пляни ущасливлення
цілого людства і працюють
над
і в тім, будь він тричи
справедливости,
переведенням в життя соціяльної
своїми
токсинами
гнилі,
проклятий, осідку
що
затроює цілий край, знайшла
свою Г олгофу моя нещасна, безіменна мати, Соня Мармеладова .
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д

.

ь

а

-

в

І

.

.

І

-

-

и

а

.

я

ч

е

в

-

в

а

Ти принесла із собою свіжість і запах польових квітів, краще силу ши
~
роких нив . . .
Ти принесла з собою здоровля і етику українського села, котре одначе
не могло

кого

міста

тебе прогодувати

і викинуло тебе, як багато
`

чи доля привела тебе
Неминучість,
і способом життя.
етикою
ліберальною

иньших,

в найми у буржуазної

на

брук вели
родини з

її

Господар дому, великий фабрикант лікерів і спірту, який наживав майно
широких мас, тримав метреси, про що знала господиня, але
розпоюванням
на грішки свого чоловіка,
пальці
дивилась
крізь
віддячуючи
йому тим, що
І
сама також зміняла коханців частіше, як рукавички . . .
Син,

студент технольоґічного інституту, якого ще в дванадцятому році
навчила
життя
гувернантка чарів звірячого кохання, потопав в розпусті _ . .
Двоє дівчат з гусячими мозками нічим більше не займалися як тоалєтами,
і готовились
стати „матро
коханців,
підшукували як правдиві „пів-дівчата"
нами“, подібними до мамаші . . .
Надмірна їжа і напитки витворювали
велику кількість термохемічної
енергії, даючи надмірні лишки цереброспіни із шкодою для мозку
І тому ціла родина жила нездоровим, паразитським половим життям. ..
В таку атмосферу довелось тобі попасти, моя нещасна, моя безіменна мати!

Я не можу без лютого болю згадати про антагонізм, -який повстав
і сином, щоб тебе здобути
.. .

батьком

між

ггг-т _
У
_

-рг
_.
'
І І
':
ІІ

„На переломі'І

Число З.

Я

21

болю згадати оцих брудних залицянь, оцих під
ти
зразу опіралась . . .
купів подарунками, яким
Одначе чим довше ти перебувала в гнилій атмосфері, тим більше тра
тила ти моральну силу і відпорність
не можу

Занадто

без лютого

ти відкинула, але не могла опертись
І

цинічні пропозиції старого

-

. . .

молодому

Він зітхав, плакав, ставав на вколішки, присягав вічне кохання
обіцяв

женитись

і

вірність,

. . .

Поборола твій спротив

космічна сила відновленого життя весни, чар му
ночі
і ти йому віддалась, та себе погубила . . .
української
Ти носила мене під серцем. але для „моралі” „порядного дому” ти стала
скандалом . . .
І тебе випхали, використавши
твою сільську простоту, незнання законів,
зики

і

плястики

способом

дешевим

Тобі

`

-

. . .

яка здавалась тобі тоді незвичайно
малу суму грошей,
і дальша твоя доля запечатана
_Щож до твойого зводника, твойого найлютішого ворога і мойого про
клятого батька,
на нім пімстилась природа
заплатили

високою

.

_

Він оженився
гулящого,
Generated on 2015-04-21 18:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112070298275
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

І

_

.

на подібній

в

.

Я побачив

до

його

життя і скінчив

безжурного

є

в

.

в

.

світ в гінекольогічній

І ти, моя свята многострадальна
міста . . .

є

сестер „півдівчині“,
потонув
. ..
як паралітик-ідіот

в

багні

. . .
е

а

з

клініці .
мати, опинилась

після

родів

на

бруку

великого

Я так як бачу тебе, як ти, найнявши маленьку кімнатку, проїдаєш гроші,
тобі твоїм лютим ворогом . . .
Я так як бачу тебе, як 'ти бігаєш від бюра до бюра, шукаючи служби

кинуті
і

_
праці
Але я для тебе тягар . ..
Тебе не хотять нігде приняти, не тому, що ти покритка, але тому, що
не хочуть годувати двох ротів, а ще й до того обовязки матері обнижують

відсоток роботоздатности
І ти врешті приневолена віддати мене чужим людям, а сама знову вступаєш
' на службу, щоби мати змогу платити за моє утримання . ..
Одначе твої заробітки малі . . . Вони не вистарчають . . .
І ти зразу мусиш „заробляти” на боки, щоби покрити дефіцити . . .

І ти котишся,

і котишся, і котиіпся щораз то низше і низше,
саме дно життя
„в відсоток” павших дівчат . .
Дістаєш „жовтий білет”, хворієш, врешті гинені .
Безпомічним
кинула мене на світ лиха доля . . .

попадаєш

аж врешті

на

Моя нещасна, безіменна мати .
Я бачив тебе нерозумними очами немовлятиі не можу відтворити навіть
твоєї фізичної' особи. але тим виразніща для мене твоя душа . . .
уяві
в

22

0.

Тебе раз одурили, жорстоко
ний крок

гіршими

тортурами,

одурили, і ти заплатила

як їх готовила

Але ти почувала до мене
славу, здоровля, життя ..

Число З.

На чужииі.

Орлич:

безмежну

за свій

нерозум

інквізиція.

любов і посвятила

мене

для

все,

на те, що тобі довелось обмаратись усіми брудами вели
міста, ти стаєш перед моїми духовими очами як непорочна,
свята, як
символ посунутої до крайности саможертви
І не дивлячись

кого

Але оця саможертва,
тепер гнітить . . .

Я мимовільно
дині

мойого

яку ти принесла,

став твоїм

народження,

може

. . .

убійцем
інакше

гнітила мене

ціле

життя і ще й

бо, як би я помер зараз же в го
би твоя доля . ..

склалась

І саме оце почування витиснуло на моїм чолі незатерте пятно Ісуму і
поваги, та відібрало всяку радість життя . .
Цілим своїм життям я молився до тебе, моя безіменна, многострадальна,
свята мати, і молюсь

_ Прости

мені тобі мимовільно

заподіяну
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(Продовэк.

ОЛ.

моєї душі:

ще тепер всіми фібрами

кривду.

слідує.)

і

ОРЛИЧ.

.

На чужині.
Ідуть до

І він мені шевоче

мене в тиху пору

І дивиться

. . .

він на руїни,
величних дум

Моїх колись

І чую гострий, дикий глум,
Що бється крилами об стіни.

_

,

_

На край, де володіє

лихо

_

На смерть-заразу, Що без тями
Летить країною руін . .
І все зливає у проклін,

Що

йде

безмежними

Я прислухаюсь і даремно
Шукаю помочі кругом
Усе сповите чорним сном

_

І всюди

тихо:

„На спалені поглянь мости,
На купи згарищ і хрести,

Вечірних-ріжних мрій-задум
Давно не бачений мійсум
І заглядає в душу хвору

І

глухо, пусто темно

. . .

полями?

„На

Число З.

переломі"
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свРгій ііівлухин.

Визнання Української Республіки

Х-Хі

Росією.

В
віках Україна була великою могутньою европейською держа
вою і простягалася
м. Краків.
од Кавказу до карпатських гір, захоплюючи
Як се звичайно буває, та і нині водиться, вона мала кілька назв:
народну
назву Україну і книжні назви:
Київську Державу, Русь, Росію, Сарматію,
Роксолянію. Оскільку вона мала звязки з Европою можна бачити хоч би
з того, що дочка князя Ярослава, Ган'на, була одружена з королем Франції,
за королем
третя
Генрихом І, друга дочка булау за королем норвежським,
сам Ярослав
на
а
жонатий
прінцесі,
угорським,
шведській
був
внук його
на
англійського
жонатий
Польща
дочці
Гарольда.
короля
старалася за
був

_

свої приязні відносини з Україною

звязками

а

син його

_

родства
сестра князя
Ярослава
був жонатий на сестрі
була за польським королем,
помимо таких фактів,
польського короля.
Звязки з візантійською
імперією,
княгині Ользі,
можна бачити хочби
як сватання імператора
на київській
кріпити

з торговельних
945. роках.

договорів

і

Візантіею,
.

Московської держави,

і нині називається

яка засвоїла

складених

"М

собі імя Росії тілько з

Про саму Москву починаються

в 912. та

17. віку,

в ті

звістки,

як про неве
з 1147. року.
Народ, який жив на північ од України
руським, в ті часи немав спільного імени і звався по на

часи ще не істнувало.
личний городок, тілько
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між Україною

_

зві окремих городів
Ростовцями, Муромцями, Суздальцями, Володимирцями,
іт. п. Се було населення фінсько-монгольських племен, які перемішалися
з Словянами

утворили ту народність, що нині зветься руськ-им народом,
племен,
український
нарід не має в собі домішки
фінсько-монгольських
а инші, яких не має уруських.
Нинішні учені антропольоги відносять русь
ких до групи вістуло-східних
племен, а Українців до словянської групи адрія
і

тичних племен.
її. _Сим
напади на Україну Половців
Грабіжницькі
дуже знесилювали
нині
скористувалися ті, що
звуться руськими, і своїми нападами для грабунку
не
так понищили Україну,
що в 1169. році зруйнували Київ і ограбували
Навал
тільки мешканців, а іцеркви,
хоч самі були також православними.
орд в 1240. році довершив знесилення України, яка не мала при
меж
і вона, як держава, дійшла до повного занепаду,
для оборони,
родніх
бо нарід мусів навіть в поле виходити на. роботу зі зброєю в руках.
азіатських

В 14. віці Україна увійшла в склад литовської держави, майже зберігши
фактично свою незалежність, але польська шляхта давно вже мріяла про за
хват українських земель і в 1569. році в Люблині проти волі українського
було утворено акт по злуку Литви, Укра
народу і кращих його проводирів
в політичну унію.
їни і Польщі
Український нарід, який ніколи не зрікався
прав на власну державу, через що ніколи не визнавав цієї унії, повстав
проти Польщі.
Ці повстання тяглися трохи не сто років. В початку 17. віку
гетьман Сагайдачний досяг того, що Україна фактично стала істнувати, як
своїх

С. Ш е лух и в: Визнання
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Української

Росією.

Республіки

Число 3.

з якою увійшли взносини і сусідні
держава,
республіканська
закінчити його
держави. Несподівана смерть гетьмана не дала можливости
повстання
справу тоді-б і після його смерти, якою Польща скористувалася,
незалежна

В 1648. році на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким по
продовжилися.
встав проти Польші увесь українській нарід і Україна знову стала суверен
ною республіканською
державою.
В ті часи нинішня Росія звалася московським
царством.
Шукаючи
собі союзника проти Польщі іинших, гетьман Б. Хмельницький увійшов
в зносини зїмосковським царем і повів з ним переговори
про утворення со
юзу на підставах

протекторату.

В наслідок цього

року між українською
республікою
царем утворено було договір, по якому Україна прийняла його
Після того московський _ цар став зватися руським, а москов

і московським

_

протекторат.
ське царство

14. марта

1654.

Росією.

і

і

московського

рогами

та Турцією,

Польщею

царя.

На підставі

які вважалися

сього

_

незмінними

між

договору

во

українською

єдиний державно
був
істнував
установлений
обох
звязок
особа
Спільність
для
це
царя
царя.
держав устано
правний
особі вибра
влялася разом
існуванням на Україні своєї верховної влади
зоставалася
незалежною
ного народамн гетьмана.
остільки
збері
Україна
гала свою державність,
що зносини між московським
українським урядами
і

і

з

в

і

державами

і

з

і

з

гетьманами,
провадилися через міністерство закордонних справ
цар зносився
яких
вони
посилали
послів,
як
гетьман
другого, як
один
до
царем через
“З
се звичайно буває між головами держав.

і

в

у

в

з

Шве
Гетьман Богдан Хмельницький утворив особливо приязні відносини
війнах.
Неза
його був особливий договір
про взаїмну допомогу
1657. році, до його прибули посланні од москов
довго до смерти гетьмана,
ського царя
Московські посланці, претендуючи на
од шведського короля.
старшинство,
домагалися
бути прийняті першими. Алеж гетьман був неза
цією

і

в

а

і

доволений
відносинами царя до його другів
прийняв
потім,
їх присутности прийняв московських
послів,
реві його бажання, щоб він був другом його другів.

першими шведських
сказав передати ца

Одначе,
вони повели

лежности,

це

не одповідало

свою

політику

всякої' української'

напрямі

зносилася

московських

нищення

державности.

з

з

бажанням

і

нею міжнародові'договори
в

роною, складано

з

з

і

її

і

ті

(в

Все отсе свідчить про те, що Росія
часи звучись
Московією)
за субєкта міжнарод
вважала Україну незалежною державою
визнавала
ньо'го права остілько,
нею переговори,
як
сто
що вела
рівноправною

а
і

`П

і
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імосковською

з

зносинах

в

жила себе

в

з

і

в

і

1.,

6., 14.
ин. статтями того договору
_ Згідно з
(див. Повне Зібран. Ро
сійськ. Закон.) Україна
своїх внутрішніх
міжнародніх справах зосталася
своїм державним апаратом, за
незалежною республіканською
державою,
чім обме
т. д.,
тілько де
конодавством, військом, судом, адміністрацією

нею через послів.

(російських) царів
української неза

не тілько

Вони

справжували

те, проти

Число 3.

чого

в

„На

своїх

листах

переломі”

знаменитий

Англієць

25

Кромвель

гетьмана

попережав
'

Б. Хмельницького.

Користуючись скрутним становищем України в постійній боротьбі з По
ляками іТатарами, що український нарід страшенно знесилювано, бо він вів
оборонючі війни, царі все більше й більше касували державність України,
а в 1764. році цариця Катерина ІІ., використавши
скрутне становище україн
ського народу, особливо в відносинах з Поляками,
не допустила до вибору
Таким чином Україна, як держава,
скасувала гетьманство.
Польща, яка спричинилася цьому, теж не встояла і че
перестала істнувати.
рез кілька років теж перестала істнувати, як держава, поділена між Росією,
гетьмана

нового

Прусією

і

і

АвстрієюД

своїх прав на власну українську
нарід не зрікся
український
В
1847.
навіть
під на
спеціяльне товариство,
році було утворене
державу.
звою кирило-методієвського, яке мало своїм завданням відбудовання україн
ської незалежної республіки.
не завмірала іжила в душі
Ця ідея ніколи
Алеж

українського народу
люції 1917. року.
те,

того,

щоб з усією силою

проявити

себе

-

Революція 1917. року скасувала в Росії владу царя, а разом
що ним було утворено
свободи.
для позбавлення народів

Росії
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для

по революції стали однаково вільними.
не стало і того юридично-державного

Для

з нею

і все

Всі народи

Українців разом

звязку,

по рево

з упадком

який

царя
сполучав Україну
з Росією, український нарід з руським.
значилоб визнавати, що скасуванням влади царя, укра
Одкидати це
їнський нарід, замість царя, придбав над собою владу російського народу,
який уявляє більшість і може проявити
своє панування над порабощенними

_

меншостями

так,

як він

того

бо
схоче. Цим касувавбися
змисл революції,
тільки нове порабощення.
Цим ціл

вона українському народові
принеслаб
ком касувавбися прінціп самовизначення

народів. Тому, що український нарід
пішов під протекторат царя і став потім під його владою, то
царської влади він став вільним од неї і перейшов (повернувся)
своє попереднє правне становище 1654. року, то-б то Україна знову стала

в 1654. році
з упадком
в

незалежною,

демократичною

республікою.

свої державні права зараз же.по революції Укра
зреалізувати
їна не мала змоги. Причин для того було багато. Сама Росія не мала змоги
Одначе,

_

зреалізувати свої права по революції негайно о стілько, що тимчасовий уряд
чи республіку,
не знав навіть того, що саме уявлятиме з себе нова Росія
чи монархію, і через те назвав її просто російською державою. _Тілько зго
тимчасовий
дом, під впливом українського руху та соціялістів,
російський

Росію республікою.
всі народности
спільної
війни з армією, в якій були поміщані
Ведення
Росії; істнування централістичного російського уряду, який призначався на
місця відповідно вимогам політики централізації та русіфікації; неможливість
негайно зібрати а ріжних країв Росії українську інтелігенцію, щоб нею зараз
уряд став тітуловати

же замінити

чужинців

і

з

її участю

утворити

й пустити

в

роботу

свій дер

С.

26

жавний апарат,
реформи,

Шелухпн:
т. д.

і

_

все отсе

через що

денні
російський, тимчасовий уряд
на зреалізування

в

Визнання Української

Україна,

вимагало
як

Республіки

'інсло З.

Росією.

в прове
часу і пляномірности
тимчасово визнала спільний

імнші,

приступила до організаційної' роботи, направленої
найближчому часі державних прав українського
народу.
і

Тимчасовий російський

уряд сьому рішучо спротивився, через що Укра
їнці вступили з ним в боротьбу.
Утворивши тимчасовий парлямент з пра
вами установчих зборів, під назвою Українська Центральна Рада, Українці
твердо взялися за роботу і 10. червня 1917. р. Центральна Рада видала пер
ший універсал, який проголосив сю справу своїм ближчим завданням. Росій
ський тимчасовий уряд пішов на уступки і після переговорів з ним З. липня
На підставі сих актів, які
1917. р. Центральна Рада видала другий універсал.
свідчили, що Україна стала рішучо на шлях свого державного будівництва,
Центральна Рада прийнялася за утворення свого державного аппарату.
який по
Найперше всього утворено було свій державний Секретаріат,
винен був перетворитися в міністерства.
Прийнялнся також за організацію

-
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своєї армії, своєї школи, адміністрації, суду і т. д.
Инші народиости пішли тим же шляхом, як і Українці.
В наслідок
сього 8-15. сентября 1917. р, вКиїві одбувся зїзд представників народів був
шої російської імперії, скликаний Українською Центральною Радою, для роз
гляду питання про перебудову Росії і утворення між новими державами со
юзу. На той зїзд прибув і офіціяльний представник російського уряду. В сей
час Українська Центральна Рада і Секретаріят
сійським урядом за уряд автономної України.

були визнані

тимчасовим

ро

були представлені: Українці, Білоруси, Поляки, Москалі, Естонці,
Лотиші, бесарабські Румуни, Литовці, Турки, Татари, Грузини. Постановами
зїзду було визнано за кожною народністю право на самовизначення і визнано,
На з'їзді

на національнім прінціпі своєї
що кожна з них повинна йти до організації
незалежної держави і з сих демократичних республік
старатися утворити
спільний союз.
Уряд кожної у з сих держав повинен скликати негайно і не
залежно

од

нальних

меншостей

зборів

свої установчі

збори. Для націо
на національно-персональну
автономію
в кожній
з сих держав новітні' бути забезпеченнми особистою констітуцією.
Російський тимчасовий уряд спротивився цьому, бо не розумівмишої
російських установчих

Росії, як тілько

права

і по
тюрми народів з народностями,
порабощеними
на
свій
і
на
своє
життя.
Такий
національній розвиток
права
імавши своїм завданням тимчасово єднати всіх'
уряд, бувши тимчасовим
в Росії, не міг довго удержатися, алеж упадок його в додаток до того при
27. жовтня 1917. р. цей уряд було повалено
і владу
спішили большевики.

в ролі

збавленими

свої руки большевики.
Український уряд не визнав уряду большевиків

перейняли

в

над Україною навіть за
з
реалізацією державних прав України
справи
уряд
7. листопада 1917. р. Центральна Рада видала третій універсал,
приспішалася.
яким вже формально і офіціяльно проголосила незалежність Української На

тимчасовий

родної

і

Республіки.

таким чином

Число З.

Після

сього

в грудні

-

1917. р.

Франція

і

а;

переломі'т

„На

і Англія

аккрєдітували

-

до уряду

Української Народної Республіки своїх офіціальних дипльоматичних представ
ге
ників:
свого бувшого
Франція
генерала Табуі (ТаЬопіѕ), а Англія
в
Багге
Одесі
нерального консуля
(Рісіоп Ваддее).

_

Наука міжнароднього права визнає, що утворення дипльоматичних зно
син з новою державою являється актом визнання її. Окремий акт урочистого
'
визнання вже не потрібний.

Таким чином, стоячи на грунті науки міжнароднього права, треба вва
жати, що Англія і Франція
вже визнали Українську Республіку. В сім акті
те
вбачати
саме
іп іпіедгит, силою якого Україна, позбув
теѕіііпііо
треба
шись влади царя, повернулася в свое попереднє становище незалежної рес
публіки,

якого

була при утворенні

з царем договору

своїм вона мала звязки з Англією іФранцією,

вищі

Тепер вони поновилися.
Як же поставився до сього російський

1654. року,

як субєкт

в тім

стано

міжнароднього

права.

зостається

єдиним урядом

Росії?

уряд большевиків,
_

що й до нині
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Актом 4. грудня 1917. р., опублікованим б. грудня 1917. р. в Нр. 26 „Га
зеты Врем. Рабоч. и Крест. Правительства“,
а потім в Нр. 6 „Собран Узак.
и Распор. Рабоч. и Крест. Правит.“,
в ст. 90, Совїѕтъ Народнихъ Ко
мисаровъ, потверджуючи право на самовизначення за всіма націями, ви
знав українську народню республіку і її право на істнування

окремо
тральну

і

незалежно від російської республіки. Українську
він визнав буржуазною

Раду

і

обявив

їй війну,

як всьому

Цен

буржу

азному.

В Нр.

тогож

офіц. органу, в ст. 175, з 20. грудня 1917. р., в справі
з
мирових переговорів
Укр. Центр. Радою, большевицький уряд знову заявив,
що він визнає за Українською Ресцубликою право „на независимое го
12.

сударственноє
І
В грудні

неччиною

существованіе.“

уряд вступив в мирові переговори з Ні
Наобіцявши руському народові мир
він побачив, що цієї обіцянки не може виконати

1917. р. большевицький

і союзними

з нею державами.

„без анексій і контрібуцій“,
шукав собі виходу. Для того він штучно утворив в Харкові'групу больше
виків, які проголосили
себе урядом України, і в погодженню з нею рішив
од імени Росії і України, щоб
виступити в Бресті на мирових переговорах
і

на
мир коштами, майном, інтересами і працею українського
стоявши
Рада,
на
на
свого
сторожі інтересів
роду. Українська Центральна
і большевицьку
роду, щоб усунути сю шкодливу для України містіфікацію
аферу, послала своїх представників для мирових переговорів і 9. січня 1918. р.

купити уНімців

четвертим універсалом
Української Народної Рес
деклярувала суверенність
і
незалежність
Росіі.
від
публіки
повну
`
Після того навязані були в Київі переговори
про мир між Україною
і Росією.
Росії
Х.
Г.
Раковський і Д. З.
від
Представниками
виступили:

Мануїльський. В їх уповноважненнях від уряду Російської Совітської Фе
деративної Соціалістичної Республіки, з 25. травня 1918. р. за МНГЗОЮ і 3020.

у
Др. М.

Чи'иожливий

Бодруг.

що їх уповноважено

написано,

е союз

вести переговори

'Число З.

народів.

й

`

28

заключити

дого

мирний

„между Російськой Соціалистической Федератиівной `Со
и

вір
в'Ьтской Республикой
Украинской Державой“.
30. червня 1918. року
залі Педагогичного
переговори,
було утворено
урочисте засідання,
в

Музею, 'де

України, як двох незалежних держав

мирові

Росії

уповноважені
сторін, обмінялися

упов

на

протокола

ро

і

і

рівноправних
иоважуючими грамотами,
про що складено було такого
сійській
українській мовах:

і

велися

на якім

„1918.

року червня ЗО. дня. и. Київ.

волю

а

в

р

н

С.

і

та.

Мануїльский,

з

Раковський

З.

Х.

Д.

вітсьвої республіки,

Г.

одного

ні од кого незалежних держав зібралися
м. Київі,
саме: від
аїнсь
ої
жав
П.
Шелухин,
укр
_
уповноважений центральний суддя
_де
боку,
від уряду російської соціалістичної федеративиої со
к

яду

і

з у
р

стійних

і

своїх урядів про заключення мирового договору
підпис актів пере
Виконуючи
та
ніж українською державою та російською соціялистичною фе
мирового
договору
говорів
деративною совітською республікою, уповноважені
представники обох само

другого

боку,

в

С.

О.

Г.

_

визнаються правильними"

названі

вище

згідно
вязані були діпльоматичні

члени української де

12. липня між Україною
договором
зносини
одкриті консульства російські

і

лєгації.
Після свого,

уповноважені

і

призиачеивю

і

у!

Росією за
на Україні,

і

поставити собі завданням
свободи
нищення чужої держави,
життя та розвиток, коли бажати утворить порабощення народу.
МИКОЛА

права

на

БОДЕУҐ.

Чи можливий

є

Др.

й

і

і

в

а

Росії.
українські
Питання про визнання, на мою думку, вирішено, як правними фактами
історії, так
вище наведеними актами
документами нового походження. Пі
коли
можна
тільки
взагалі не визнавати ніяких прав
тоді,
діймати його наново

союз народів?

ІІ.

що

у

робітничій

між
поодиноких організаціях
ѕепѕп
ѕігісіо.
Так
міждержавних
приміром

вищім

організації

ступні

другого

Інтернаціоналу,

заснованого

в

ясно,

ще

відносинах

в

проявляється
чим

ар одніх,

в

н

момент

в

і

в

З

загального
дотеперішнього
перегляду ясно слідує, що рівно союзи
як міжнародні
оберталися
обертаються
узьких межах по
міждержавні
одиноких цілий суспільного життя країві народів.
Цей характеристичний'

році 1889.

і.

вазначений

моменти

пр едм етов

о

в

_

с

тах та корпораціях

І.

в

в

відогравали
роль клясово-робітничі мр
переважаючу
мая
1890. про восьмогодинний
т. п.
менти як установа
день роботи
міжнародніх організаціях иншого роду як
міжнародніх научних інститу

Парижі
В

ха..
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своему

акт підписали

Сей

і

одповідаютъ

з

діти-ґ

і

а

Г.

в

і

нинішнім
потверікення своїх уповноважень представити від своїх урядів грамоти, якими
П. Шелухнн _уповвоважеиому
засіданні обмінялися, вручивши свої акти: Уповноважений
Х.
Раковський
П. Шелухину.
Рановськону,
уповноважений
Розглянувши гра
ноти,
як Шелухии. так
Раковськнй заявили, що уповноваження, якими вони обмінялися.

_

здавалось

би

І
Число з.

„На

у

_

переломі”

›

29

був спільною духовою власністю всіх народів, та однак п і дм е т о в о об
німав лише, так сказатиб,
невеликі гуртки або тільки декотрих членів
світа
поодиноких
народів та меншу або більшу кількість фінан
наукового7
сових протекторів та „симпатиків“.

_

Тому що, як

думка про „союз народів” в теперішній добі її
має в історії трівкого та непохитнього
за
приміру
е
н
ика
Г
ІІІ.
мала
ліги,
р
про утворення
зусиль
котра

„вічний мир” та проби царя Ал ександра І. утворити
чи союз народів справді можливий,
то й метод розсліду,

_

утримати
лігу„

_

це сказано,

уродин по правді не
винатком безуспішних

„Святу

мусить
на дотеперішних загальних анал ь о гіч н их проявах суспільного
життя: можливий є отже тільки дедуктивний метод розсліду.
Такою ана
льогічною проявою для предметового обсерватора є безперечно с ам а дер
опертися

жава

_

її

як піддана під
історичній та. правно-політичній
структурі
своєрідно-первісну владу спільнота одиниць і людських союзів, а особливо
в

з населення

Не буде це парадокс,
коли уявимо
ріжнонароднім.
в
яких
би
вони
організми,
що
державні
пе обертались
фор
влади, споюючої
та якіб небудь вони мали характерні
знамена

держава

собі,
мах

й

_

це
цілість
державну
селення „союзи народів”

речить,

_

особливо
так

що

в

в державах- з ріжнонародним
на
ѕці депегіѕ.
Ніхто не запе
мініятурі,
Юлія Цезара
Великого,
та
імперія

Олександра
імперія
обіймали
собою багато
роснйсько-царська
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нім ступні

освіти,

та звичаїв.

культури

ріжних племен та народів, о ріж
Річ ясна, що підметов а сторона

ціх народніх „союзів“, а саме воля народів в питанню добровільної чи ири
мусової їхньої приналежности до д ер ж а вн о г о с о ю з а мусить підлягтн
критиці та надавалась би до виключно предметової обсервації лише остільки,
оскільки народи, котрі входили в склад названих імперій, мали фактичну
змогу впливати на устрій та теріторіяльну ненарушимість ціх держав.
беручи,` була приміром імперія царська-російська також „со
Предметово
чи як хто хоче її звати „зліпком” ріжних народів.
юзом”
Між иншими
входили в склад цієї імперії два великі народи, а саме: Українці і Поляки.

_

Отже

вона

своєрідним
українського або польського
була

„союзом народів” без огляду на це, чи воля
народа іп аЬѕїгасіоіоЬјесіо
була згідна з ідею

російської державної приналежности чи ні.
Клясичним приміром мініатурового „союза народів”,

метова

може

без сумніву

в

котрім

_

під

підлягати критиці
твору
цебезперечно бувша „імперія” австрійсько-угорська. Предметово обіймала
вона численну кількість народів: германського,
славянського
романського,
сторона

державного

та навіть азійського

походження (Мадяри).
Підметова
сторона життя народів цеї монархії проявилася безперечно
більше в цій о багато меншій державі, чим приміром в імперії римській або
російській, а це тому, що поодинокі народи Австро-Угорщини завдяки кон
си
ституційним підставам державно-правного
устрою та парляментарному
стемови

роднього

брали

живу _участь

„союза“.

Так

в

щож

політичнім

та економічнім

бачимо?

Вже

в

зачатках

розвою цього на
конституційного

Чн можливий є союз

Іі-р. М. Б'одруг:

творять

державу

„союза“
використовування
мен південно-карпатської
же

свою осідну
волю
жити
Мадяри
свої „сепаратистичні"
діло
наміри
обраховану на політичне та економічне~

заявляють

переводять
державі,

в

та

життям,

та
славянських
пле
австрійських
народів
та південно-дунайської области.
самій
в

Австро-Угорщиии

самостійним

А

життя

Число З.

народів.

в

30

унайпов
парлямент,
Конституція,
свобода
горожанська
слова,
особи,
преси,
віри;
зборів,
переселення,
науки,
свобода
значінні:
словом: рай на землі, хоч „про
народнього господарства, тайна листіві!
слезися", чоловіче,
не
радости,
парляментарна трибуна,
розлуки! Ба
значить:
та скільки хочеш: все
хочеш
народа, що
говори представителю
в

Австрії?

нішім

--

з

з

а

--

є

в

в

тобі вільно, ти преціиь
Так щож
конституційній державі ,иенарушимийЧ
того? Право людської природи та „право" сили
сильніше
від їхніх
життя Австро-Угор
зверхніх формальних окрас.
Протягом конституційного
щини ми бачимо взаїмну боротьбу поодиноких
народів між собою: одних

силу, як радше
економічну
огляду на історично
та
на
союзом
династичні традиції
ідейну
тридержавним
скріплену єдність
земляками великої Німеччини; Поляки знова
коріниимн,
державними
з

або

„народнім
огляду на

-

з

і

численність

і

о

В

свою

і

-

поневолення були
цій конкуренційній боротьбі
владу
союзі" горою народи сильніші, отже передовсім Німці
не так

з

-

в

і

с
и
л

ї

о

і
л
ь

-

б

т

е
н

є

л

е

в

о

з

династичні
історичні традиції
огляду на свої шляхотські та великоземельні
звязки
Чехи
хоч
меншій мірі
так само. Отже взаїмна
Габсбургами,
наслідках доводила до
конкуренція
владу та боротьба безпощадна, котра
и.
тих
ш
мали
собою
м
за
народів,
котрі
панування
в

і.

З

цього вийшло дійсно панування Німців над всіма бувшими народами Австро
лан
Галичині
т. д.
над Українцями
нерозривний
цюг проявів сили, закритих конституційним устроєм та прикрашених парля

Угорщини, Поляків

„союз“

цей

стремління

--

не

знадобився.
це гаразд знаємо

внішня форма

-

ми бачимо.

Поляки та Чехи

вже
бож

стремління,
„сепаратистичні“
виді проявились
сепаратистичні
та назначимо тут тільки загально, що іменно
якім

ці

їм

В

в

ментарною трибуною.
Який кінець цього „союза народів"
початках світової війни проявили ділом

-

лєґіонів

у

а

у

воєнних змагань та проявнлось
творенням
завірюсі міждержавних,
ясною
союза держав
по стороні середньо-европейського

також

з

навіть

в

і

і

і

у

обох названих народів, була тільки
цих стремліиь
Чехів від початку
саме як
їхнього
душі,
народнього характера
образом
Поляків
лінія
Антанти
так
ясна
показалась
рішуча
держав
сторону
ѕіас Ьеіівіету!" не погасло
старо-шляхотське: „Ргву ТоЬіе, Рапе,І ѕіоіту
в

з

звалити держави Антанту та
приводу оголо
ціллю
вибухах маніфестацій
І
Польщі.
шення цісарями осередних держав „незалежности“
ліквідацією
держав стався, рівночасно
Погром середьно-европейських
Всі
союза
народи
покинули
чужі
народів"
Австро-Угорщини.
мініятурного
в

дє'д'Ъметі-г
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--

в

-

з

в

в

ціли осягнення або бодай запоручення формально признанихшонституційних
„свобід“,
та панування
ціли узискання
над другими
других
супремації
не панськими, не шляхотськими
народами, „менше вартними"
над слабими

Чнсло

З!

переломі"

„На

З.

та відмежувались

від них неначе хінським
муром.
Про
Німцями,
а приміромііе
між
правильне відношення
австрійськими
хами та Юго-Славянами принайменше наразі не може бути й мови та один

Німців австрійських

взаїмнє,

народ відноситься до другого радше неофіціозно
при помочі _ безстидних та
капіталістів
та
людської
праці. ніж при помочи
розбійничих
визискувачів
'
зависимого від них державного апарата.
те, що держави
Поминувши
кількости не є чисто національні,

можемо

народів,
навіть

сміло

національно

образом

оцінки

для

-

все одно:

а представляють

ствердити,

-

старі чи новітні

що впрочім

в

зліпок ріжних племен та
без

огляду на цей момент
тпіаїіѕ миіапсііѕ пра

держави можуть бути
одноцільні
питання, чи союз народів можливий

чи

Бож

ні.

ціонально одноцільні держави є рівнож с о ю з а м и б і л ь ш ої к
одиниць та спілок для означених цілий без огляду на те, чи це ціли,
і

з

ваючі
ціли

та

п'риро-ди

не

входячі в свідомі
на спільній волі

більшій

роздумування

і на

л ь к о с т и
випли

суспільности

чи

народних верств, станів, кляс.
Зазначимо
такої
як'
тут не місце.

п о з и т и в н і,

оперті
та ціли держави
Входити
в єство
тільки загалом,
що й до цієї пори це питання наукою не порішене оста
точно.
Багато літературн в згаданім напрямку, почавши від Пл ят о н а аж
по найновііні
часи просто
Майже всі історики, фільозофи,
непроглядне.
теольоги,

правники,
історія,

а
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наслідками

Руссо
гака та

і

до

р ф а,

займалися
соціольоги
з
світова війна
передо всім
ні
доказали,
здається
що

питанням.
цим
політичними

її

Та

і

найновіша

економічними

теорія
„державного
договору"
ні теорія „стану опануванняи Боссіє, Зайдля, Бори
Захарія, ні розуміння держави як „народа“ по думці Пуфен
а
по
й
части
Рус са або як духово-морального „колек

Канта,

Ґоркого, Генеля
тиву“ по думцістарого Плятона, а відтакВундта,
та инших, не описують так вірно єства і ціли держави, як представники

теорії сили: Спіноца, Галлєр, Ляссаль,
та Е н

гельс, котрі

а найбільше

Маркс

над
державу проявою панування сильніших
в своїм творі „про зачатки родини" про
слабшими.
говорить
є державою, котра
державу ось що: „Спільнота цівілізованного товариства
є
всіх
без,виїмку
державою пануючого кляса та у всіх
у
взірцевих періодах
машиною
в
являється
ви
своїй
до поневолення пригноблєною
випадках
суті
Енгельс
мав
тут на думці передовсім
користовуваної'кляси“. Очевидно

уважають

Енгельс

робітничу клясу та як ми від себе додамо ще до поняття цієї „цівілізованої
спільноти",

ода,

явну

ціль

поневолення

то тим самим доповнимо

р
що має творити
ського мира.

підметовий

тільки

субстрат

використованого

на

новітньої держави,

образ розуміння
„союза народів" в розумінні версаль

На цьому місці є для нас важнє це, що й держави сьогодня національно
на ріжні племена, котрі доперва протягом
одноцільні розпадались первісно

історичному розвоєві наслідком потреби охорони спілн их
р сів зєднювались в одно, звичайнопід пануванням одного суверена.
одно
Приміром тут союз німецьких держав. Ріжниця між національно
віків

інтє

в своєму
е

Др. Я.

32

Томаш Масарик.

Гербен.

Число

3

трівкість

цільними,

а неодиоцільними
з огляду на
союза
державами
проявилась в наслідках світової війни. Австро-Угорщина розпалась, бо була
Німеччина
неодиоцільиа,
як національно
національно
одноцільна
держава
заховала бодай на цей раз державну єдність ; ніхто однако не може вгадати,
чи і як довго ця єдність
отже „союз соплемінників"
устоїться.

--

Найбільшу трудиість
отже

само

назначения

Чож „народ”
віть самі

питання про можливість союза творить
як таких.

в рішенню

-

відношеня народів до держав

а „держава“

з'собою

ріжні,

це поняття

Між

тим

однак,

а

в декотрих

як

випадках на

поняття

„союзаЧ держав
суперечні.
на основі обсерва
аж по найновіщі часи розсліджувати
то поняття дійсного
союза нар оді в в _його проявах

не нове та дасться

ційного метода,
так сказатиб анальоґічних

до союза держав

що ідея союза народів,
дібні держави Антанти, е сама
сказати,

_

нове.

в

так як

в

Заздалегідь

можна

її розуміють

по

собі противорічністю.

Бо з одного боку ніхто не може твердити, що держави Антанту, підносячн
ідею союза народів покинули історичне
розуміння'держави як
такої, -- отже по більшій части зліпки ріжних народів та племен під воло
з гори земельнім просторі, що вони отже
дінням сильнішого на означенім

державних
мира не узглядиювали
меж, а з другого боку ці держави, назвали вправді перший розділ версаль
ского мира евфемістично „Союзом нар одів" та забули означити, що це
і новій ідеі відн о
та не означують
по новим -методам
таке „народ”
шения народів до держав. Навпаки, для них розуміння „наріди і
розрішуванні
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при

тотожні

„держава”

світових

питань

постановах

та у поодиноких

версальського

трактату

про

про держави ѕепѕц ѕігісіо. Для
них є отже „народами“
одноцільна Франція
рівно здебільша національно
як Сполучені Держави Північної Америки, Британія, Польща, Чехо
і Італія
племен
Словакія або Румунія, котрі під цю хвилю зложені з найріжнородиійших

„союз народів"

говориться

про народи

як

просто ворожих державному союзові приміром таких державних
новотворів як Польща або Румунія.
З того слідує, що антаитська ідея „союза народів", до котрої так
та народів,

одушевляєтьсяВільсон,

Асквіт
жав“,

на

означеної

Клємаисо, Мільранд,` Льойд

середню-європейськими державами

орж,

та сходомдЕвропи.

(Далі

Др.

Дж

саме покривається з досі відомим розумінням „союза дер
котрого основі як раз вродилася світова війна та стремить до
ціли, а саме: до використання
добутків побіди над

та инші,

ЯН. ГЕРБЕН.

буде.)

~

~

Томаш Масарик.
'

'

(Нереилад з чеського.)

1860. р. в Годоніні, моравоьвону
на
Томаш Масарик народився 7-го березня
місті
Його
батько
Томаш зазнав не надо
віэннкои_в
був
цісарсьвому Іавтву.
угорському кордоні.
Він учнвоа олюоарства
літ.
у Відні, ходив до реальної школи в Густо
злиднів за. молодих

Число З.

„На

переломі”

33

печіх, працював, яко практикант на вчителя, брався і за ремество ковальсько і нарешті
учився в німецьких гімназіях в Берні та Відні. Потім студіював на. університеті в Відні та
Липську, і в р. 1879 став доцентом фільософії у Відні, а в 1882. р.
професором фільософії
чеському університеті.
у правтському,
свої літоІ прожив Масарик серед Німців, він завжди був дуже
Через те, що студентські
свідомнм Чехом, працював приватно над рідною мовою. навчився читати і писати по росій

_

ськи та по польськи,

в також мов
французької і англійської.: Перші його праці письмен
ннцькі „про патріотизм Плятона” і „Про гіпнотизм" були опубліковані на. чеській мові.
Вже перша більша праця Масарика, якою він проложнв собі дорогу на університеті
на нього увагу
„Самовбнйство. яко патольогічне зявище в сучасному товаристві”, звернула.

_

світа. Молодий фільософ розясняв, що хоробливо самовбнйство виростає з браку
і це приводить
побоікности
до того, що у людей
серед сучасного громадянства,
почуття
зменчується правдива побожність. У Празі Масарик залоікив підвалини новофільософічиого
Але новий
напряму. До цього часу чеські фільософн ще ніколи не занималися соціольогією.
напрям не був лише тільки в цьому: він був також і в духу Масарикових відчитів,
зявище, цілком нове на ті часи,
читав про річи
Масарик, яко побожна людина,
ученого

_

_

релігійні, звертав увагу молоді на англійську та француську фільософію і часто говорив
людям
моральности. Його напряму дали назву „моральности духа“; через це
про потребу
і серед товаришів дістав він назву „духовий пастир”.
По своїй-и: методі він був реалістом. Темамн його практичної фільософії, яку він
читав студентам,
були праікські події, про які йшов розголос поза університетом та поза
колами вищої ніколи.
Студентство

Тимчасом

тисиулося до аудіторії і мало не молилося до свого професора.
незадоволення,
яке поширювали старосвітські
почало зростати

та

ретро
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грздні елементи.
ще побільшилося. коли в р. 1884 Масарик заложин молодий
універ
Це незадоволення
з того.
сітетській критично-ученний журнал „Атенеум“, у якому висловлював незадоволення
і
що чеська ученість стояла на низькому рівні.
В 1891. р. Масарика обрано послом до віденського парламенту, де він ібув до надання
старочеської та перемоги молодочеської партії. Він одразу звернув увагу парламента на себе,
глибоким змістом та обгрунтованістю своїх промов і над
стисло формулованнми засадами,

звичайними

орвторськнми здібностямн.
його
промов не полягав

.

якихнебудь мистецьких, ораторських способах, а в
Устами
завжди говорило глибоке натхнення та переконання.
здібности
Масарика
переконувати.
Його виклади про відносини чеського народа і взагалі словянсьиих народів до Австрії,
про духовну ворожнечу австрійських Німців, що покладали надії і сподівалися чогось тільки
знімеччини,
небезпеку „всенімецьких” зввоювателів і їхньої фільософії „пануючнй народ” для
Успіх

в

народів словинських, про витревалість Прусії змусили посла Менгра викрикнути на. адресу
Масарнка: „Великий зрадник”. Але-ж рівночасно своїм словом Масарик обєдвав австрійських
Слввян в одну цілість.
Діяльність Масарика була дуже успішною, однак всезк таки він визнав, що виконав
більшого значіння для свого народу коли буде працювати словом і пером
працю далеко
і
в
не
вдома
працювати на віденськім грунті.
І в р. 1893. він злоткив свої мандати. Учені праці Масарика.. яко професора універси
тету і письменника. від 1895. р. увесь час концентрувалисн коло чеського питания та про
блєму малих народів взагалі.
Його погляди,
проведені
питання”
він

до
провадять
перебуває в Австрії

„Чеське нитання“, „Карл Гавлічев” та „Соціяльно
чеський народ опинився в такому тяжкому стані в якому
і що мусить добре знати свої сили і свою програму, щоб заховати
того,

свою особистість в Европі.
Чеський нарід повинен
тичностн.

У

в творас:

що

будувати

Він захиститься від Австрії

свою програму на поступі, лібералізмі та демокра
тільки витревалим прямуванням до морального життя,

иросвіти тв господарської сили.
З

Д-р. Я. І'е р бе н: Томаш Масарик.
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Число 3.

якого є: триматися
як най
Масарик проголошував послідовний роалізм, підставою
міцніще реального грунту, дивитися кожному питанню у корінь, не робити собі ілюзій що до
сучасного ставу річеіі, які наніептуе людині власне ії бажання. В політичному і соціяль
ному житті бачити вчинки, а не слова.
Цей реалізм був ворогом історизму. Це значило, що не має зрікатися свого місця в
історії, а значіння, яке нам показали Гус, ііііжка та Гелчіцькій, але працювати в сучасних
відносинах так, щоби викликати уважність до своїх здібностей серед инших народів.
В праці виданій
Особливо мала книжка „Про чеське питання" в народним катехнзмом.
Гавлічка
як
на
свого
Масарик,
попередника обгрунто
Празі про Карла
повному прикладі
_
вує свої погляди.
в

В соціяльному питанню Масарик хоч і відкинув навіть інаукові підвалини Марскового
учення, як і Марсків світогляд, але за те, з тим більшим запалом прищенлював своєму наро
любов до поневоленнх, бо соціялізм
дові соціяльні переконання, соціалізм взагалі насамперед
внникав з огляду на. недосконалість та. неморальність громадського
життя.
Поруч з книгами
та

брошурамн,

що

писав

Масарик,

він

з

1893.

був редактором

р.

щомісячного

.

журналу

„Наша доба“.
В літературній діяльности остатиіх літ Масарик займався й справами Росії.
Результа
многолітної праці і декількох подорожів до Росії була його праця „Росія і Европа“, в
якій він зясував фільософію російської історії також як инших славянських народів, цілком
татом

Книга
відкинув нанславізм старого типу, і показав світу російську революційну проблему.
вийшла майже на порозі світової війни і стала ніби ключем до падіння царнзма і до розпаду
А
большевицької революції.
Вся діяльність Масарика,
в народі від р. 1882. була цілком нова.
не витав.
Прийшов він до своїх, і свої його не признали.

Він був прапором,
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якого народ

Пророче! Ми хочемо чути лише приємні речі. гували в Чехах до ватажків.
Але Масарик був правдивою людиною,
через це не вагався говорити хочби і терпку
Він учнв,
правду також і своему народові. Він приносив своїм людям нові форми патріотизма.
,
що любов до свого народу не наказує ненавистн до инших народів.
Він розпочав в р. 1886. боротьбу проти підроблених старих рукопнсів, які хоч і під
честолюбства, але залишали науковому пізнанню правди.
лещувалнся до народнього
на брехні. В році
культура не може закладатися
вживають християнської крови для своїх обрядів. Він,
бачив ганьбу для народу чеського і не міг допустити такої некультурностя, щоби вірити в за
бобонн, які поширювкли клєрикалн та антісемітп.
Цими обама виступами він однаково добув собі ворогів як з одного, так і з другого
Масарик висловив засаду,

виступив проти того,

1899.

що

що

народня

Жиди

боку і ця ворожість до нього і була., на. жаль, поводом того, що ніхто не хотів нічого чути
ані про політичні заслуги Масарика.
про наукові`
вплив
Під його
Однак
Масарикових думок був великий, хоча й поширювався помалу.
словацька, а так само він поширювався й поміж
впливом було все молоде покоління чоськс.
Сербін, Хорватія. Словінців та Українців (галицьких).
розпочалася з р. 1907.. коли
Друга частина політичної активної діяльности Масарика,

на моравському Валашську. 'Годі саме вже зароджувалась
вибрали послом до парламенту
світова війна. початок якої криється в прилучснні Боснії та Герцеговина до Австрії, що пере
на перекір волі майже всіх держав, міністр закордонних справ _- інтрнгат Еренталь.
провадив,
Але на те, щоби досягти помочи хочби Німеччини, він-би мусів запродати
Німцнм Австрію
його

душею

про

і тілом.
В цей час Масарик став до боротьби з Австро-Угорщиною на життя і на смерть.
Підчас свого (ЗО-ліття ховилею з приводу народження
Масарик спростував переконання
чим старша тим консервативнійша.
сказав він, що молодь е консервативна.,

те, що людина,

Я гадаю,
людина,

що

має

більш досвідчення,

через

це само

має

бо
бути

немає

досвіду,

але, що старша

радікальнішою.

Масарик довів свій радикалізм своїми ділами.

Й

,

_

. _

_..І' Ї-ы

І

Число З.

„На

переломіи

35

і

Зовсім щиро признався він, що в своій політиці. довго тримався переконань Палацького
і силкувввся працювати над тим, щоби зі старої Австрії зробнлася нова держава, поступова.
змодернізована. Алеж коло р. 1907, було вже йому ясно, що між Чехами та Австрією лежить
шляхотсько-династична, а націо
велика безодня, бо Австрія є насильницька.,
ретроградна.
нальна.,

тимчасом як ми, Чехи, народ

поступовий, демократичний відданий національній

ідеї.

Масарик розпочав наступ проти закордонної австрійської політики виявив її немораль
ністъ, підпу злочинність і безсоромно
підроблювания документів на те, щоби оправдати авс
трійсъкнй напад на Сербію.
Ледво розпочала ся війна, Масарик отверто виступив проти Австрії.
В осені

1914

р. він двічі їздив до иейтральної

Голяпдії, щоби

познайомитися з намірами

Антанди.

Звідти він завязав зносини з Англією, Францією та Росією і поїхав в третю подорож. до
Італії та до Швайцарії, щоби повернути звідти переможцем
або переможеним.
В своїй славній промові,в липні 1917 р, у. Київі, яку ми потаємно
перевезли до Праги
та розповсюжували в писаиих копіях, він говорив:
_
-

„Коли розпочалася війна, і коли я побачив, що наші вояки јпочинають Їпоступати в
напрямі нашої народницької славянської програми, коли я побачив як Австрія мститьси на
наших дюдях, коли я довідався. що на Мораві було повішено чоловіка тільки за те, що він
мав, російську відозву Миколая Миколаєвпча, що, то одного, то друтого
розстріляно, я мусів
сказати; ти можеш робити
шив, що мушу і ти в купі
третій рік, що між Чехіею
Це войовниче гасло
року в Женеві, куди так

менч, як наші вояки, як всі наші люди, наші виборщики. Я внрі- _
з тими,
хто воює проти Австрії. Я переконаний, і це говорю вже
та. Астрією, власне Габсбургамн нема жадних кампромісів.“
вперше отверто висловив Масарик за кордоном в день Гуса 1915.
само промовцем чеськими збігцямп було запрошено з Парижа
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професора Деніса.
влада

З Швайцарі'і Масарик виїхав до Парижа,
позабірала його посади, позабірала його

а на осінь

_

до Льондона.

майно й видала за

ним

І коли австрійська
стежний

лист,

влада

англійська запропонувала йому посаду на університеті в Льондоні по відділу славянському.
Там Масарик впорядив вступпий відчит 19-го серцня. То було свято, бо ж навіть голова кабі
світ,
нету міністрів привітав Масарика, а в числі слухачів був увесь англійський політичний
ин
і
Між
малих
яким
висловив
свої думки про майбутність великих
народів.
перед
Масарик
шим він говорив про свій народ:
великих
„Німецькі імперіялісти часто кажуть, що малі народи не можуть
створити
людей. Говориться, що великі люде потрібують широкого поля та широких стосунків з людьми
ведивого
духа. Я тому не вірю й беру за приклад свою власну землю. Цілий світ знає й по
важає Івана Гуса, цілий світ учився від навчителя Коменського, релігійне братство
спілки
Чеських Братів, як заповнюють історики є дивом історії, а фундатором
цього
Братства був
Петро Хельчицький, великий предтеча Толстого, якого оцінюють все більше. Наш народ був
перший з поміж тих народів, що зломвли централізацію середних віків і одваживсн вимагати
ватажок гуситів був першим організатором сучасної військової трупи“.
реформації..Жізкка
Року 1916-го Масарик приїхав до Росії. Там він почав організувати з маленької купки
дружннників, чеських легіонарів, чесько-словацьку армію. Військові сурми внгравали зав
зятійше і рішучійше, що більш поширювалась та розрасталась справа. Не можна читати без
зворушення про те, як під прапор Масарика горнулнся однодушно полонені чеські, моравсімі,
шлезькі і словацькі,

як перші полки відгукалисяна
його гасла й на вояцьких перстлядах
його як рідного батька. Відділи чеськнх вояків були, нов на показ. і ті московські
офіцери, що приїздили подивитись на них, писали про це військо слова натхненої похваии.
Чеські вояки були між собою як справжні брати, виховували строту гусицьку дисципліну
і духовну братєрську єдність, не дозволили нікому з поміж себе піяцтва, недоброї поведінки,
вітали

_

а їхньою розвагою були тілесні вправи, книжка, спів, музика, газети, спорт, малярство.
Перший бій чеськословацького війська проти Німців та Мадярів у Зборові пкрнва славою
чеське військо й чеське юнацтво завжди читачиме про нього, притаївши дихання. Там панував
дух Масарика, той дух, що перейшов на наших вояків в Росії, Франції, Італії' та Сербії.
За

36

Др.

Я. Гербен.

Число З.

Томаш Масарик.

вигоди Масарик не дбав. Людина, що наближаласъ до семидесятого
року
мандрувала по Европі, Азії і Америці. Тим часом дома військові суди чинили розправу
не маючи змоги вхопити в свої лабети його самого.
пад його родиною,
з
своєю
донькою Ольгою неребував на чужині, син-маляр, донька Аліса
Масарик
позбавлена професурн й закинута до віденської _вязинці,
провула за гратами більш 8 місяців,
Про7 власні

життя,

а син Іван з осени

1914. року аж до останнього
відданий на поталу
часу відбував салдатчину,
безнастаиним
Самітия
Масарннова,
поліції. й навіть
під
доглядом
Австрійцям.
дружина
була
тоді, як вона занедужала,
ій не було дозволено виїхати на село...

_

18. грудня
алеэк

це

1914.

був.

герой,

яко приватна людина,

року виїхав Масарик з'Праги,
що

в подорож,

подався

професор,

посол,

Або загинути,
шукати золотого рука.
благословенннми,
навіть не розумів його

щоб

або перемогти.
Народ не провожав його своїми
завдань, бо послідованників, цілком певних і відданих було

не богато.

В грудні

року 1918. повернувся экданий всім народом, яко презідент Чесько-Оловацької
чи с чеське серде в Чехії, на Мораві, на Шлезьку чи на Словаччині, якеб
Навряд,
Республіки.
не бнлося голосно,
коли згадується
імя Масарика. Поважання його імени просто святочне.
На язик напрошуються біблійні
на те зворушення, з яким народ
коли дивимось
образи,
внтати. Благословенннй він, коли приходить...
_
Приходить той, що мов другий Комеиський, ходив по представниках влади, до міністрів
та дипльоматів, щоб переконати
їх, що Австрія не має права на те, щоб її зберігали, бо це
без душі, держава
лише військо та поліція в інтересах кволого
держава
яку підтримує
що
габсбурського кодла, ходив переконати,
Німеччину не можна поранитн найдуэкче, як
тільки з боку
з Австрії. Це була просто неможлива праця,
через те, що Австрія мала

готувався його

-

багато

прихильників

і-в

Анґлії

й

у

Франції

й

в

Росії,

з

огляду

на стару

теорію

про
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рівновагу сил.
Приходить той, що від князів та міністрів вимагав волі для свого народу, народу Гуса.
неможливе завдання,
та затьмаренім
боя: світ уявляв собі нас в тім викривлонім
образі, який подавала про нас німецька преса. Багато було таких, що говорили, ніби наш
нарід ще не доріс до того, однак
Масарик вимагав самовизначення і республіки, бозк він
вірив й переконував невіруючпх, що наш народ має досить сили, аби приняти свободу, колиж
він власною силою,
не зважаючи на ворожу силу Відня
та Риму зумів себе зберегти,
удосконалити й утворити власну культуру. Масарик вірив в народ чеський, вірив. що народ
й мав

самодисципліни, праці порядку, яких
свідомий себе й вихований е здібннм до самостійности,
Хто виходить з віри, той став сильним, а віра
буде потрібно, щоб утримати республіку.
Масарикова увінчалась Чесько-Словацькою Республікою.
нехай
героям,
Народ чеський занинив Масарикови більш, як всім своїм попереднім
свої рахунки й виплатнть свій довг, хочаб кредитор
не згадував
і не
все-сьогодия
підведе
бажав повороту боргів, а тим менше
коли ганьба вевдячному чоловікові,
похвал.,Але

-

_

то булаб ганьба й невдячному

народу.

Чеський трон, на якому сиділо від року 1526~го дванадцять
цісарів римських й чотири
цісарі австрійські з роду Габсбургів знищено, а на тім місці сидить танер Томан Масарик,
син вбогого візиика
замість можновладців з божої милости,
з волі народньої. З цього
е велика радість серед всіх сучасних щирих Чехів, так само як була велика радість тих, про
літописець, що були при обороні Юрія Подєбрадсъкого,
яких опдвідае
коли люде
старий
плакали, що Господь
святий
плакали з радощів,
врятував іх зпід кормиги німецьких

_

королів, які хотіли чинити зло чеському народові, а найбільше тим людям, що додержували
'
заповітів святого письма.
Не тільки Прага та більші міста,
кожне село, кожна оселя в Чесько-Словацькій
Республіці повинні прикраситися святочинм вбранням, щоб увітати Т. Г. Масарика.

_

`

Число З.
А. -В-ИЧ.
___Ы

„На переломі”
.

37

.

На маиівцях.

На Україні і за кордоном стоять проти себе два табори.
Назвім їх з огляду на полі
тичні, економічні, суспільні і культурні інтереси: ліви і праві. Назвім зогляду
на їх пои

-

хіку: Українцями, що вірять в самостійну суверенну Україну, хочуть її й стрем
лять до неї і
мешканцями України, що не вірять в самостійну, суверенну Україну, не
бажають її, бо бояться того їі обличча, яке вже вспіло зарисуватися (це між правими) і не
охоти ставити вище

мають

над суспільно-політичньй ідеал
прінціп Української
державности
`
мавсімалізму (це між лівими.)
Переводиться що раз сильніша консолідація (правих) з одного боку і що раз сильніща

соціялістичного
`

'

діференцілція (лівих) З другого.
і „Союз української державности“,
хто зможе провести
між ними
„Союз Україна"
лінію, яка зазначувалаб між ними ріжниці або вказувала на спільні пункти?
вони до
повнюють себе, підпомагають, та по своїй програмі напевно не будуть поборювати одні других!

_

_

'Га чи вони назвуть
свою Україну „Геть
що шкода тратить словаі папір.
чи внберуть собі короля, чи тим гетьманом
чи королем ви
Скоропадський,
буде
ні тепло ні холодно.
беруть, якого иншого нащадка гетьманського роду, від цього Україні
Чи вони зорґанізують своє правительство в Льозанні чи у Відні, то однака буде їм доля, як
А український народ, як проганяв з України Денікіна, що вів за
всяким иичим Денікіиам!
Це таке

ясне,

манщиною",

собою чорних поміщицьких круків, так само гонитиме
на безголовя всякого гетьмана чи
короля, що в імя поміщицьких інтересів ніде походом на Україну, несучи ярмо неволі україн
ському селянству. А там усякі балачки про те, що мовляв сойм і т. и. це вже полова, на яку

Раз ти ідеш із чузкини проти України і проти її демократич
український горобець.
і соціялістичного уряду, то хто ти такий?
Ічогс баэкаєш? Панувати? . .. Доволі! Пре
симо на Україну до праці, до чорної роботи.
А хазаїнувати зможе сам народ. тай ти, добродію,
як складова його частина
Буде без панування!
Просимо ставати в ряд: не як гетьман, не
як король, не як козак навіть, а як громадянин.
Ставай у ряд, а робота сама влізе в руки!
не піде
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ного

А ось з далекої України

Народніх комісарів

із Харкова пише послаиія

Української Республіки

п.

на всі сторони Президент

Раковський.

Ради

який то уряд на тій „совіт
Ну, тай лекше відіхнули! А то ніяк не могли дізнатися,
Казани Ткаченко, писали. що просять Винниченка (ну, це здається
неправда!), а то вже хочби й Мануільський. Ніяк не дізнаєшся, хто' головою того украін
А тепер уже ясно: Раковськиіі!
ского уряду?

ській Україні?

Отож знаємо: ирезідент Раковський!
Знаемо: у Київі бунт
Бодай не буде плутанини!
ізза
Знаємо: Троцький заявляє американському журна
богунівців
чрезвичайки.
задержания
лістом: України ніколи не признамо самостійною державою ізза її багацтв і доступу до моря.

Знаемо: за українську пшеницю торгуються з Анґліею московські кооперативи. Знаємо врешті:
залізниці, почти і т. д. значить московські на Україні, спільна червона армія. Ну, що
ще? Ріжниця між Денікіном і Раковськнм в тому, що Денікін замикає українську академію
наук і український університет, а вводить на Україну з московським і українського поміщика,
Спільні

нищить поміщика а позволяє отворити університеті академію! І за це спасибі!
А в харківському дневнику „Комуніст`и Раковський каже: не буде ні московської ні україн
А деж українська дер
ської республіки, буд тільки пролетерська російська федерація.
экава? Деж воля народа збудувати державу, яку той народ хоче мати; яка йому потрібна?
а Раковський

(чи Скоропадського) і Раковсъкого двічі проганяв наш народ із України і вони
лізуть. Ізнов народ беться з ними, авонн знов кричать на ввесь світ, що вони одинокі
заступники українського народа. Смішне і тлупо іболюче.
*

ІДенікіна
в одно

і

ц:

А вже найбільші

болюче те, що деякі найскрайніщі ліві партії українські резнґнують
із боротьби з московським большевивмом, ба навіть помагають його насаджувати.
Завоюймо волю Україні, затвердім за нею її державну теріторію, а тоді, просимо, у зєдн
веиій, суверенній Україні
не
проголосить радянську владу, соціялізацію комунізм
народ

-

В-ич.:

А.

38

оцінліст

На манівцях.

Число З.

на Україні,

і

і

-

!).

щоб не радів із того, щоб всіх своїх сил не поклав на працю
Тоді, хоч
званих
(Так
Гоф-соцінлістів я не хочу брати під увагу
соціялістичиому ідеалові.
всеж таки по
може
не всі наші максимальні соціялістичиі
ідеали
здійсняться
від разу
шляхом що раз то ширше
законодатинм
малу завоюємо для них орґаиізаційною роботою
поле горожанства! Але, щоб задля соціалістичних максимальних ідеалів жертвувати україн
с

найдеться

Московщині

збанкротуе

і

й

ії

і

а

н

А

на

ми вприглн Україну
в

(з

що,

царатом),

ії

потім
т.

І

д.

і

годі!

верх реакція
Чи
повеземо!

верстати

номії

як

соціалістичний максималізм
московський державний віз! Куди
царську колясу, чи зачиемо нову революцію
будемо
впряжсмо
наново тяжкий
довгий шлях від Центральної Ради
першого універсалу, авто

возьме

їі

і

ською держанністю,

є

1.

§

і

а

і

з

визволення
Коли вже народові кровавитисн за самостійність
ярма Московщини, то не
не зачинатн опісля нову руїну цілого українського життя?
краще кровавнтися одним тягом,
„Угода закордонних ґруп української комуністичної партії
Передомиою
української
партії Соціялістів-Революціонерів“.
угоди цього бльоку: „Спільною метою бльоку
утво

великою

і

коаліція

дрібною

так знані

буржуа
„соція

у

зіею виключається. Під буржуазіею розуміється також
лістичні“ партії, що стоятьна послугах
буржуазії.'

і

і

і

Троцького?)
Угоди: „Всяке угодовство

з

заява Раковоького

тепер

4.

А

соціаліст.

§

(А

§

н

рення незалежної соціалістичної Радянської Республіки
етнографічних
межах“. Нема, що правда, мови про суверенність. але цід цим
метке підписатися всякий

виключається угодовство
соціялістичннми партіями. які стоять на послугах бур
лінію між тими, що стоять напослугах
тими
буржуазії,
провести
своего національного істновання прниеволені
що для оборони
користуватися допомо
селянства,
гою так званої української дрібної буржуазії
читай українського малоземельного
у

а

у

з

Отож

жуазії (дуже тяжко

-

в

е

і

і

з

у

а

які оце віке втретє проявляють свій контрреволюційиий гнів проти московського большевизму
союзником тогоэк бльоку будуть московські комуністи, які не можуть
природним
перейти
своїй
найпершої азбукн соціалістичного інтернаціоналу: оставити
кожну націю хозаїном
хаті. Якеэк це єднання пролєтарів усіх народів, коли за економічні інтереси
україн
ського народа (пшеницню, якої потребує Англія), веде переговори не представник
економічної
тільки кооператив московський, той сам, що
орґанізації України
український кооператив,

_

третьому

а і

а

е

в

в

і

„українській бурэкуазії"!
Таке розуміння революції
лощійного бльоку.

_

контрреволюції

у

при

економічних справах, (торговельні договори ззакордонними буржуазиимн
поневоленої української землі)
хіба
одному культурному напрямку
на як довго.
черги закріпощенно України дає, не знати
деяку
продишку

народ

на продукти

іі

дерэкавами

боку цей бльок не бачить контрреволюції там, де вона
московським большевизмом,
який подавлюе
самостійність україн
політично (військо, залізниці, почти
т. д.) бере
свою курателю
другого

і

республіки

український

з

ської

обеднаниі

в

в

саме

із

так

культурних,

з

у_

І

з

в

й

і

й

Москов
при царському урядові мав виключне право заступати інтереси цілої Росії (отож
щнни
Українці)
коли
тому, що українська нація
одного боку угода бльоку добачує контрреволюцію
всю їх ширину,
своїх життєвих інтересів
саме: політичних, економічних
бороннть

радянсько-рево

закордонного
а

в

А

на Україні?
ліве їх крило,
уряді Мазепи,
Соціалісти революціонери працюють
їх бльокові союзники комуністи не змогли навіть дістати свого президента
Ради Народніх
тій раді п. Раковський
Комісарів, тільки проводить
комуністів України"
„репрезеитантів
названия московських комуністів завойовників України.
(яке делікатне
Якоэк зиачіния може матиме ця угода закордонних ґруп українських комуністіві есерів?

невелике ~ доки. на Україні

ссори

будуть

працювати

уряді Мазепи

і

Практично

в

у

із

і
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і
з

і

в

_
ряди повстанців на допомогу так званому „соціялітнчномґ
ураїнському урядові,
як
що бореться проти московського поневоленпя однаково: чорної сотні,
червоної чрезви
органу,
чайки.)
якому вона надрукована, виходить, що контрреволю
тону
резолюції
якими радянське-революційний бльок хоче боротися,
ціонерами,
народні
українські маси,
яке стає

доки

той

а

Число З.

переломі"
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і закріпити за собою територію проти московського комунізму, зглядно
удержатн
український народ чи то повстаннями, чи то участю в армії, яка боронитнме України
перед московською чрезвичайкою, не дасть своєї апробатн на згадану вище угоду (в цілому).
За те перший параграф цеї угоди вказує, що „незалежна соціялістична
рес
межах“ в категоричним імператнвом від найскрайніщих
Публіка в етнографічних
зможе

уряд

доки

соціалістичних (комуністичної)) українських партій до всіх тих партій центраі далі на право,
¬
яким ця соціялістична українська республіка не загрожує в їх клясових інтересах.
І тут стає перед очима українського уряду Мазепи грізне тетепіоі
Незалежна

межах! (Пропускаю парочно
від сили радянського бльоку і від його вмілости
і зручности заінтересунати цею формою влади инші соціялістнчиі партії.)
І коли уряд Мазепи (як продовження уряду Мартоса) бореться оце вже другий рік за
соціялістична
радянська

ідеал

-_

українська

бо форма

соціалістичної

республіка

республіки,

то

цілої
українських земель,
республіку. (Декларація з 2. грудня
всіх

Та

в

етнографічних

залежатиме

влади

провинився
1919.

супроти стремління до

дуже

території

р.)

незалежністю далеко
смів погодитися з цим,

й з тою

може і не

він

етнографічної
не все
щоб

в порядку.

український

обєднання

в незалежну соціялістичну

громадянство не
переніс своє міністерство

Українське
уряд

закордонних справ на Алею Руж до Варшави.
А шкода що так склалося! Бо український уряд який репрезентував би назалеэкну
соціялістичну республіку, що стремілаб до обєднання всіеї етнографічної
території України, міг би зєднати при собі представників усього українського грома
дянства.
Заінтересовані в такій Україні і такому її представникові-урядові всі духово-творчі
сили України,
заінтересованс українське селянство і робітництво, заінтересовані політичні
соціяльних демократів і раднкалів, (всі три ці партії
партії від соціялістів-революціонерів,
м. р. ріши
які в листопаді
фактично працюють в уряді Мазепи) до соціалістів федералістів,
лнся піддержувати
уряд Мазепи і які після афери Барака в Камянці певно не захочутъ змі
нювати своєї лінії.
*
і:
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бльоком
самостійницько-соціялістичпим
українським
з одної сторони українські комуністи,
І тут здоровий розум диктує
боротьбісти і ліві есери.
працюймо! Ідім двома шляхами до однієї мети: незалежної. суверенної з єдиненої
республіки. Побідить радянський бльок ~ заведе радянську форму влади. Побідить само
бльок
опозиції
тоді радянському бльокові
стійннцько-соціалістичний
прийдеться дорогою
оскількнб не хотіли приняти її від разу инші соціялі
переводити
свою радянську систему,
Оставалиб поза цим

-

стичні партії.

А

.

бльоку деякі
боку остануть поза межами самостійницъко-соціялістичного
обі кажу групки,
групки, як ес-еси (ці псевдо соціялістн) і народні республиканці,
багпяна ростина, що вибуяла на хвилинку на болоті
провідники без війська. Перші з них:
нашого отамання, і з банкротством отаманнп скоиала, друга
навіть не экмінка. але кілька
з

другого

що їх

-

і

на пальцях одної руки почнслнш.
(Можна. на певно сказати,
розвинених
що ідейні інтелігентні одиниці, о скільки є між ними, стануть
до праці вкупі з ес-ефами.)
Остають
Бонн вже нехай остаються за кордоном
ще з придніпряпців: хлібореби-демократи.
при своему гетьманові чи королеві. Ргиу іоЬіе Рапіе! скажу їм фразою польських станьчиків.
А з Галичан не згадані досі ен-декн.
Попи, професори, адвокати,
Цікава це партія.
судщі
одиниць,

і. т. п. бюрократіи, а з ними гурток селянства.
Соціально не зріэкничковаиа партія.
зуміла
взяти в свої руки керму політичного, економічного і культурного життя Галичини і являлася
представником галицького населення. Це було до війни. За час війни нагрішила чимало. Але
прийшов обрахуиок, настала українське-польська війнада з нею нові гріхи: Денікінщина
здогадів, але маю таке вражіння, що обчислення сил в иайблнщому
будучому буде розгромом цієї партії. Та тепер одно певне: провідники галицької національно
демократнчної (або як вона тепер називається „трудової“) партії не заявляться ні за яку ціну
за урядом Мазепи. Пояснюватнмуть це декляраціею Лівицького 2. грудня в Варшаві. І колиб
ааки
і_т.

д. Не хочу робити

те як раз

було

причиною

поборювання

уряду

Мазепи,

можнаб

їх,

як Галичан

пробувати

`

40
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огляд.

Але на ділі вони поборюватимуть уряд Мазепи, як поборювали уряд Мартоса,
оправдувати.
як поборюватимуть кожний український соціалістичний уряд і то з принціпу: як против
никн соціалізму. Це в великій мірі пара придніпрянськнм хліборобам-демократам.
Спільні ідеали і спільні в них противники.

чи всі?
Від довшого
часу ця партія ділилася на праве
Тепер тільки одно питання:
Поборював колись голову правого крила, Костя Левицького, голова лівого крила
Евген Петрушсвич. Тепер коли Петрушевпч е днктатором, хто його там знав, хто з них правий

іліве

а хто

крило.

лівий?
В одно

.

яка перед війною
ціла маса української інтелігенції,
причнслювалася до ен-деків, о скільки й досі оставалаб у цій партії, могла так без засте
реження иисатнся па всякі диктаторські, денікіиські, гетьмансько-королівські авантюрн, на
всякі Панейківсько-Сазонівські
московські федерації і т. п. зрадницьку акцію деяких
провід
тільки

не вірю:у

щоб

цієї партії супроти української нації. Чиж справді так до безсорома
внтерті чола
Немає там людей, які вірнлиб в самостійну, суверенну обсднану
членів цієї партії?
українську республіку, стремілиб до неї? Будемо задати
самостійницько-соціялістичного
Підраховання цих груп і партій, які не піддержують
бльоку, що найшов свій вираз в уряді Мазепи, показує, шо поминаючн прндніпрянськнх
ників

у всіх

хліборобів-демократів, загніваних на соціалістичні партії за прогнання з України їх гетьмана
і побут
Скоропадського і галицьких національних демократія, яких галицька катастрофа
а декларація Лівнцького дала їхній неохоті до соціялістич
у Камянці звели на бездорожжа,
ного
уряду
покрншку зневіри, в цей уряд і тим самим
поборювання його та формування

_

жмінка інтелігенції
ес-есів і ен-ерів. Люде доброї
до праці і хоч несоціялістн покоряться з резиґнацією
і почуттям свого безсилля соціялістичному урядові. Остане поза ним (але враз із цим і поза
скобками українського життя) экмінка авантюристів.
Але на це вже не має ради!
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нового уряду за кордоном,
волі, оскільки є поміж ними,

остае

стануть

ејвстАтов.
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_

_

_

_

_

_

_
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огляд.

Господарський
Зуби змія мітичної відми Медеї.
найвищої Ради.
Правильний діяґнез
маніфест
і хібна терапевтика.
Повстання осібних госпо
айонів в межах бувшої
російської
дарських
країна, як осібна господарська одиниця.
імперії.
кооперативів в господар
Провід українських
ськім життю України.
Іґиорування ваги укра
їнських кооперативів антантським капіталом.
Необхідність бльокадн Україною західніх держав
з метою
внборенна політичної самостійности.
Мадярська реакціяі
вірства „брахіяльних“ військ
Гортіого.
Верліись нй переворот і його значіння
для всесвітньої революції.
Відсутність шансів
Антантське і польське
загально-світового миру.
пунктаторство в справі миру.
Генеральний
штрайк залізничників в Польщі як заповідь рево
Віке
люці-.
Ще не настав час будування.
північ вибила, але до досвіту ще далеко.

_

_
_

_

_

_

_

Найвища Рада мирової конференції в Парижі сама побачила, що вона своїми постано
політичної 'і господарської натури,
якими хотіла упорядкувати розвалсний світ, мимо
вільно відіграла роль мітичної відьми,
Медеї: Вова посіяла зуби змія, з яких виростали все
нові і нові змії. Тепер ці змії голоду, упадку продукції, розвалу економічного і політичного
і втіктн перед всесвітнього
апарату, якими еґоїстнчна Антанта хотіла відгородитиса
революцією
вже в само серце держав Антанти. Найвища Рада побачила, що вже наблизилася
ударають
вами

і тепер старається,
дванайцята година
поправити ті всі помилки і прогріхи,
засліпленню наробила найтраґічнішого для історії людства 1919. року.

які в своїм

\'¬а

'Ч
„На

З.

Число

переломі"

41

Недавно
видала господарська комісія Найвищої Ради господарський
нім вже
народів Европи, документ
усіх боків незвичайно інтересний. Нема
ненависти, якою дишуть „мирові“ трактати
всякі „статути“
нетерпнмости
для Галичини. Суха. строга, але дуже ясна мова цифр
роджений
статут
в

тої національної
такі, як мертво

і

з

і

до всіх

маніфест

і

в

її

з

а

і

в

иавязанню торговельних зносин
Росією.
припиненню війни на сході
сказати
всесвітньої
постав
загально-европейської,
діагноз
Безперечно
радше
хороби
ленинй правильно, одначе, ухоч
як парижські лікарі показались знаменитими діягностиками,
їх терапевтика
слабша. Перш за все, щоби когось лічнти, треба докладно знати хворий
цего організму не знють. Особливо це відноситься до
організм. Парижські лікарі, як вндко,
тої частини європейського організму, який досі називається Росією. Найвища Рада не хоче,
відносин

в

бачить

і

із

і

в

з

в

упадку продукції
довоєнною освітлила невідрадний можнагоказати, трагічний стан,
норівнанню
заставила призадуматись
якому опинився наш суходіл
керуючих політиків над способами,
як вийти
недолі
дуже скрутного становища. Маніфест скоистагував, що точка тяжести долі
як лік санації нездорових господарських
сході
Европи лежить
якраз на
бувшій Росії
Европи

і

_

бачити, що той політичний організм, який до вибуху революції називався росій
економічних новотворів, які
імперіею, розпався на ряд не тільки політичних, але
жиють самостійно. На нншому місці,
ми подаємо дуже влучні уваги
огляді преси,
тепер
М. Русанова що до цього питання.
тільки треба доповнити тим, що „розрубувания' низчого
чи не може

Їх

в

й

ською

і

З

і

всі

витончені

так

і

добрі річи живосилом брали від трудящого
гарні
західньсцентральне-європейського міщанина,

люду,

1

потреби

заспокоїти

щоби

усуиула загально-росій
'

і

ці

які

і

і

і

з
._

в

і

вндимо

ська революція.
Тим пояснюється туга европейської буржуазії за ренесансом жандармського иястука
нагайки, яка проявилася
енергічномуЗ
підпіранню всеросійської реакції Колчака, Юденіча,
Авакова
Денікіиа, Бермондта
других. Колиаттбілак нагайка показалась нездібною встано
вити „лад
порядок“, європейська буржуазія, думає, що це може зробити „червона“, больше
часом полиняє на сонці,
вицька. Европейська буржуазія знає, що „цікаво-червона" нагайка

і

в

з

і

і

-

лишиться нагайкою,

меньше

і

і
з

в

і

з

в

політичні

кооперетивні союзи.
Про це забуває Найвища Рада,
вважаючи його внутрішньою справою Росії. Що так

ось які симптоми:

4Копенгагені

між О'Ґраді

і

В

1.

будуються

Літвіноним.

якого нсістнуючі

і

в

на це маємо

_

треба

не на капіталістичних але соціялі
економи Найвищої Ради
Парижі.
західньо-европейськнм міщанам, дістають вони майже

ті

гарні річі, які так запахли
України,
цілости
зорганізованої
собі українське питання
ігноруючи
Всі

сила. Коли болпіевикп розвалили весь
повстала особ
було його розввлмтн
свої руки
кооперативні союзн, котрі взяли

могутня

в

_

і

в

з

місце появилась друга,
Европою. Тепер на
на наш погляд
Росії
економічний апарат
ливо на Україні сітка кооперативів обєднана
життя країни. Ці організації
ціле господарське
тим повинні рахуватися
стичних підвалинах

в

її

в

і

і

не

з

тим

і

при допомозі якої західньо-европейський міщанни
булки,
шкор,
солодкий
кожу
„Росії“
„французькґ
меріносову вовну
знову дістане
другі добрі річі, на які так багата „російська“ земля. Одначе часи тепер змінилися. До війни
нагайка була
Росії одиноким організатором товарообміну
саме
жандармсько-мілітарна
але

є,

розвалеиі большевнками

з

в

справі товаро
„російські“ (московські) кооперативи зробили своїм головним уповноваженим
Росією, ведуться
поминенням представників'
переговори
української
обміну між Англією
кооперації;
і
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і

і

і

силою
цим
привели до створення політично-самостійних державних одиниць.
тім
головна його помилка. Політичні
Найвищої Ради
маніфест
рахується
не
собі, які були смачні „французькі“
економи Найвищої Ради пригадують
булки, випєчені
муки, який солодкий
цукор, яка знаменита була
„російської'
добрий був „російський”
вовка,
т. д., але цілком забувають це, що жандармськпй пястук нагайка,
„російська” кожа

із

стихійною

в

-

і

і

і

І

з

р.

осібна жовтнева 1917.
соціально-політичного організму не виконала сама тільки революція,
Росія
революція, але що розділ на економічні райони зазначувався вже за довго до війни.
Польща,
Кавказ,
Україна,
Фінляндія
Сібір
Туркестан жили
Прибалтійській Край
цілком осібним господарським життям, не дивлячись на політичну централізацію. Упала полі
тична централізація
соціально-економічній структурі поодиноких країн виступили
ріжниці

_-Н

Ѕр ес

42

іа і о

г: Огляд міжнародньо-політнчпого

життя.

Число З.

2. Коли українські
навязати з ними зносини,

кооператорн звернулися до англійських торговельних кол, щоби
вони відповіли їм, щоби українські представники звернулися в цій
справі до представників російської кооперації, що викликало відомий протест.
Господарський маніфест Найвищої Ради вндимо стаиув на тім самім становищі, але всеж

_

появу треба увазкати кроком наперед в справі розвязки замотаних питань полі
ѕіі уепіа уегЬо
хемічну
иатури. Тепер політика і економіка творять з собою
може
сполуку і саме підкреслювання економічної самостійности України
причинитись до
політичної еамостійности.
визнання
Треба політичним і економічним колам західної Европи
політичне самовизначення Европа не
дати докази того, що без визнання Україні права на
тих всіх, так для неї бажаних, благ.
дістане
Україні необхідно тепер збльокувати Західню
таки,

його

_

тичної

її

її

Европу, так само, як Европа бльокувала нас. Це може зробнтіг український народ, зорґанізо
ваний в могутні кооперативи і в тім лсэкпть їх велика вага і значіння для української
міжнародньої політики.

-

капіталістічні
гріхи, які по своїй природі мусіла поповнити
приносять тепер фатальні наслідки: вони викликують руйнуючу
реакцію. Сталось таке, що „білий“ чи „чорннй“ реакційний чорт, хоче він того, чи не хоче
працює в користь „червоного“ большевицького чорта і навпаки.
Мадярські „юноші” Белі Куна прпспішплн реакцію і розчистили дорогу для Фридрнха,
Старі

імперіялнстнчно

мирова кооперація

в Париэкі,
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Йосифа Аэкута, „республікапця“, Гусараі врешті Гортого. На місці червоного терору вступив
білий терор,
ще страшнішнй. Відомі цілому світові оці „юстіцубійетва“, які викликала пре
тести з боку цілого культурного світа.
Анатоль Франс, Анрі Барбюс і другі визначні пись
менники рішуче наиятнували віщання комуністів-ідеалісгів на підставі судового, холодного
Та ще меткеА гірше гнітить місцеву мадярську людність оце почуття
іжорстокого
засуду.
непевности
життя і майна.
„Брахіяльпе“ військо, злоікеие з офіцерства, преторіянці теперіш
нього, вибраного
„Національним Зібраннями мадярської контрреволюції
„гувернера” Гортого
хапають людей
собі
иемнлпх на вулиці,
виволікають ніччу з постель,
виводить
прямо
з ресторанів і каварепь, везуть
автомобілями над Дунай, катуіоть спершу, потім убивають
і, причіпнвшн
каміння до шнї, видають
в річку.
Кожний майже день не обходиться
без

вбивства.

Так вбито редакторів
„Ыерѕааш'ґ ідругнх людей навіть не соціялістів.
із своїм центром, Будапештом,
більше як 200000 безробітних
де знаходиться
і формально голодуе більше як 550000 людей, стала тепер пеклом для
мешканців, дякуючи
тільки тому, що мпрова конференція в Парижі не станула консеквеитно на ґрунті само
'
визначення народів.
такого

Мадярська земля

її

Від минулого літа після упадку Белі Куна
Угорщина
була побіч Польщі другим
краях, в Австрії,
„епіапі іепіЫе“ европейської реакції. В инших центрально~европейських
Німеччині, Чехословаччині всеяс таки були демократичні уряди з великою участю соція~
лістів.

'

домагання точного

підірвала

“

хвалпв дехто з наших політиків, показався но ду яке то „за
допустив до управн військом, в генеральиі штаби, монархічні елементи, які
взявши в свої руки збройну силу країни, 13.' березня
зробили в Берліні
державний
переворот,
спіраючись на балтійські війська, котрі після ліквідації юденичівської авантюри
мусіли повернути до дому. Як Ще довго був Юденіч і була надія на перемоіу колчаківсько
денікінської реакції, всі. реакційні елементи Німеччини мали відплив на Балтик. Тепер вони
повернули до дому, озвірілі і безробітні, та зміцпнли місцевих юпкрів, що затузкили іза дав
'
ньою славою Гогенцолернів,
обмежився
тільки на Берлін іпа східню, найбільш реакційну
Переворот поки що
обо

они,

лізним".

\`

Та

виконання
з боку Німеччини точок проклятого версальського
повагу уряду Банера і Еберта і зміцпило з одного боку ліві, з другого
праві монархічні течії. І комуністи і_ ііезалеэкннки з одного боку організувалися, щоби по
валитн хиткий „соглашатсльський“ і „с'оціялпредательськнт
як кажуть большевнки, уряд
Еберта. З другого
боку робили те саме всенімці і пруські юпври. Носке, міністр державної
трактату

якого

„залізн

к

Він

другі німецькі країни, Баварія, Саксонія, Віртемберг, Баден, Вестфалія і инші нід
вернулись від організаторів перевороту: Коппа і барона Літвіца. Перед контр-революційннмн
військами мусіли втікати Еберт і уряд Бавера до Стутгарту, де тепер знаходиться його осідок.
Прусію.

Число З.

„Па переломі"

43

Національне Зібрания, яке автори
контр-революційвого
перевороту розказали. всеж таки
назначило свое засідання в Франкфурті на Майні. В тій хвилі. коли це пншемо, ситуація ще
не вняснена. Станули
проти себе дві сили; контрреволюція і революція і обі готовляться
до
бою. Треба підрахувати сили одної і сили другої.
Контрреволюція~
пруських юнкрів, великих промисловців і великих власників землі іне може
числити на симпатії дуже розвиненої в Німеччині інтеліґеиції та дрібного міщанства, котре
як відомо так в революції, як контрреволюції відограе
тільки пасивну ролю. По боці ре

генерального, остаточного

мае офіцерство,

волюції
зивае

і

обеднане

стануло

дуже

добре

яка зав
робітництво. Проклямацію
підписали комітети
соціялдемократів більшости, незалежних соціял~

зорґанізоване

до ґенерального страйку і до дружної боротьби

зІ контрреволюцією,

трьох соціалістичних партій Німеччини:
демократів і соціялістів комуністів, що вказує на обєднання
революційного фронту в Ні
меччині. З появою цього документу
можна передбачити
дальші випадки. Контрреволюція
малі,
мае
майже ніякі вигляди на перемогу.
дуже
Переможуть революційні елементи, але
уряд Вавера, біля якого тепер ґрунтуються тимчасово революційні сили, відспівав безпово

ротно свою пісеньку. Серед робітництва, спровокованого виступом реакції, збуднться
почуття
помсти. Воно поставить
на чолі уряду провідників найбільш лівих і можна напевно сказати.

що дуже скоро прийде
до
„диктатури пролетаріяту", і невідкличного розвалу економічного
поволі після тяжкої крізн. Німеччина стоїть
апарату Німеччини, котрий почав наладякуватнсь
большевизмом, а який це матиме вплив на загальну революцію, цього тепер годі
перед
В кожному разі берлінськнй переворот відсовуе справу замирення Европи в не
передбачити.

відому віддаль
А вже

блнзькнй той для всіх так бажаний мир. За миром з больше
західньо-енропейоькі держави (опріч Франції), мирні переговори
ведуться півофіціяльно міэк Францією і Англією, Румунія заявила свою згоду на мирні пере
говори, 'в Польші зачала перемагати
пацифістська течія. Труднощі лежали тільки в орґані
заціі мнровпх конференцій. але, здавалося, що вони з часом будуть усунені.
_
зволікання,
політика
Одначе
кунктаторство. яке проявили антантські уряди в роз;
в розвязанню питань миру і війни, виклику
вязанню політичних і господарських питань,
Росією

вицъкою
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часу.
здавалося

так

заявнлися

вала і внклнкувала що раз то більші заворушення в Европі. Антанта заразила своїм купк
також і Польщу, котра не спромоглася
відповісти на мнрову ноту Чічеріна ще
таторством
в Польщі. В тій вхнлі, коли
досі, даючи тим пінну зброю в руки революційних елементів
і взагалі Відомостей із сходу надходить
польські ґазетн до Відня не доходять
це _пншемо,
мало.

дуже

навіть,

як

Відомо

що в Польщі вибух генеральний страйк залізничників і що
антантські валки Варшава-Відень
моравсько-остравське чеське бюро,
`

тільки стало,

повідомляє

і Варшава-Прага

не курсують.
Також поки
В що виллеться оцей генеральний страйк залізничників, годі передбачити.
Польщі,
який оста
в
відомо,
не
чи
він
не
в
початком
що
могутнього революційного руху
як в Росії і на Україні змете з лиця землі усе старе буржуазно-шляхетське і фео
точно,

В кожному разі коінціденція німецьких іпольськнх випадків каже додуму
якась могутня і демонічна рука, яка навіть на
світовою революцією
ксрмуе
велнть
.,'Іорпий“ чи „білнй“ чорт в теперішній
контрреволюції.
служити
користь революції
момент
„червоному” чортові. І хоч яка є туга цілого людства за миром, за
мусить
служити
органічною творчою працею, за будівництвом нового життя, як тепер стоїть справа, не при
дальие

ватнсь,

сміття.
що

ще в періоді
це час.
Людство ще не дозріло до будівництва, бо знаходиться
Видко що не все старе і недоладне, пероэкнте і перогпиле усунено з дороги, не
розчищено що шляхів.
І тому нам здається, що хоч і як щирі тепер інтеиції економічної комісії Найвищої
її. хоч і правильний, поставлений за пізно, вже після
Ради, щоби лнху зараднти,
діяі'ноз

йшов

ще

Іна

руйнування.

дванайцятої
вого

життя

години,

_

вже після півночі.

невідомо.

і як довго

тягтнметыш

ніч і коли настане

досвіт

но

Ш
\
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Лр.

С.

Міллера

Значіння кооперативів для будучности.

Значіння кооперативів

.

В хвилі, коли кожний край

е присилуваний

Число З.

для будучности.
всі

иапружити до крайності

свої

госпо

коли' з другого боку обставини склались так неспрятливо як ніколи, виступає
дарські
перед нами, як одно з найважливіших питань упорядкування майбутної економічної організації,
життя
перетворення виробництва і споживу. Війна витворила цілком особливо господарське
сили,

підпорядкуванням під її наглядом, її насильним господарюваннкм і централізаціею всіх під
до від
приємств.
Тепер в кінцем війни муситься повернути до старої форми господарства,
і зпровола звернути виробництво і спожив в давнє русло.
лучеиня від державної залежностн,

бо серед неспрятлнвих обставин,
Це одначе дуже тяжка проблема,
серед якнх знайшлося ви
робництво буде для поодиноких особливо слабших капіталістів незвичайно тяжко вести дальше
свое підприємство.
Праця незвичайно дорога. здобути сировину тяжко, а також вивіз з при
В такій по
скорий, як перше.
воду труднощів
транспорту не є так легкий і без перешкод
важній хвилі завсігди дуже користно так консументам як продуцентам
сполучуватись в союза
і спільно старатися
перемогти
скрутне становище.
спільної мети дають кооперативи.

Можливість сполуки

поодиноких

осіб для

Кооператнви не є винаходом останніх часів; вони повстали дуже давно і, по їх суті,
їх вавязати можна до старих цехів. Характер кооперативів лежать в тім, щоби сполукою
певної кількости осіб, що йдуть до спільної мети, улекшити осягнення цеї наміченої мети. Це

_

Можна зро
спосіб, бо і намічеиі ціли
також ріжноманітні.
Коли вони мають служити
поділ кооперативів після поставлених ними завдань.
улек
шенню виробництва, то вони називаються виробничими кооперативами, коли вони служать
спожнву, їх називають споживчими кооперативами. Виробничі кооперативи можуть знову
може

статись

в рівноманітний

бити

мати

мету,

або

або
підприємцям постачати кредит, і тоді вони кооперативи кредитові,
також
і
вони
Вони
тоді
можуть
ікраще сировину
кооперативи сировини.
продуцентам,
котрі самі не можуть ообі придбати машини, дати можливість. за
малим
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набувати дешевше
беспосереднім

свннти шляхом спілки певної кількостн продуцентів пе і корнсітмашннового підприємства на
пільнім місці виробництва, і тоді вони станкові кооперативи, абож як кооперативи маґази
нові вони дають купцям
можливість дешевого маґазинування їх товарів аж до їх продажі. З того
видно, як многобокі е цілі кооперативів, бо тут наведені творять тільки головні тапи.
Побіч
цілей, або
цього е ще ціла низка других організацій, котрі сполучають декілька з наведених

котрі заповнюють своїм іменам користі спільної виробництва і одностайного
покриття потреб
споживу. Кооператнви стоять на правній підстави і завсігди мали велике значіння для ви
У

_
робництва.
В питанню перетворення майбутнього господарства
сама собою
внрннає проблема, які
форми матиме ця відбудови на руїнах, що їх лишила війна, і чи вооперація є найбільш при
датним знаряддям,
щоби виконати великі завдання, які нам ставить майбутність. При тім, річ
не можна забувати, що кооператив вже по ирінпіпу завсігди брав в оборону слаб
природна,
шого перед сильнішим, самостійним. Також тепер, воля питання лежить в тім, щоби улекшнти
для великої більшости малих і середнпх виробників господарську боротьбу за істнувания. Число
таких виробників, може бути, не дивлячись на великі воєнні бариші, котрі поодиноких може
найбільше значення має
піднесли на вищий ступінь, стало більшим, як до війни.
Одначе

кооперативу для тих виробників, які тепер мусять перейти
від одної галузі про
або взагалі мають розпочати нове виробництво.
Основного передумовою збільшення і поширення кооперації і то так споживчої як ви
Така одноманітність господарства
і біль
робничої е певного рода уніформація господарства.
орт'аиізація
мислу

до другої,

шости підприємств сама для себе ве е здобутком.
Навпаки високий культурний розвій до війни
знайшов свое вираження в особливій спеціалізації і витонченню виробництва. Бо з ростом
культури ростуть також потреби поодиноких людей, з загальним добробутом
ростуть індівіду
альні претензії. Стремління це все задовольнити
виклика
знову витончення виробів про
Бо предложения
мнсловости.
кожиочасним по итом.
В багатьох випадках була
реґулюеться

Число З.
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продукція так проста тому, що достава кредиту небула тяжка, що світова торговля без пере
шкод, за винятком мита, могла проявити свою діяльність ввозом і вивозом. Оприятливий стан
векслевнх курсів, внсопа вартість гроша, дешева праця і харчі, багаті бариші, те все улекшу
вало виробництво і сприяло витонченню в поодиноких галузях.
Також споживчі кооперативи
передумовою
узагальнення споживу, котре е наслідком узагальнення виробництва.
Аж
поживи, бо його найлекше зорганізувати.
тут особливо важне постачання предметів
вже в другій лінії приходять
вироби одягового промислу на чергу, Спожив одначе обмежився
кладуть

Та

і упростився сам наслідком війни, здобути найнеобхідніші буденні предмети було для одиниць
так тяжко, що число споживчих кооперативів росло і також сильно збільшилося число членів
кожною поодинокого
кооперативу. Ці труднощі постачання дещо зменьшилнся вправді з за
кінченням війни особливо в країнах, що виробляють предмети поживи, одначе особливо по
містах недостача
в товари спіль
ще не усунеиа, потреба
ріжних предметів
заосмотрення
ними організаціями все ще заходить.
З давен давна більше ролю відгравалн виробничі ко
оперативи, бо спожив далеко тяжче дасться обняти як виробництво,
Так отже, чи'виробннчі кооперативи е для майбутнього періоду правдивою і правиль
ною формою господарства? Одиу підвалину, уніформацію промислу мається, мусить бути. Бо

замкнутість у війні, обмежена

можливість виробництва в поодиноких галузях промислу з при
браку сировнни припинення діяльности заводів, що виробляли необхідні`для війни пред
виробництва, прогалину, котру
це все зробило велику прогалину в запасах средств
Всюди брак найнеоб
ще до того часу треба заповнити, нім можна буде подумати про вивіз.
хідніших річей, а та мала кількість, яку можна добути, так дорога, кошти виробу так великі'
воду
мети

Другою підвали
краю купуються тільки найпростіші типи поодиноких предметів.
створення кооперативів е дорожнеча праці і сировини. Внтвориикам необхідний
тільки
вони добути
найдешевшнн кредит, щоби вони могли
витворювати. а його можуть
шляхом спільної злуки. Також постачання сировини є нині не тільки питанням гроша. Воно
залежить
кредиту,
від багатьох важких обставин, як ось від закордонного
від закордонних
що

ною,
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-

в нутрі
для

навязатн.
може
Довіри
котрі кожний поодинокий сам дуже з великими труднощами
посідачів капіталу і товарів до малого витворника с серед теперішніх неповних обставин так
мале, що особливо за кордоном
взагалі поодинока особа нічого добути не може. Старі звязки
зносин,

з довоенніх часів пірвалися, треба навязуватн нові.
спілка купців, котра може за
Одначе
чи необме
пропонувати більший капітал для покриття (хай це буде організація з обмеженою,
жеиою порукою) знайде далеко більше довіря за кордоном, здобуде товаровий кредит і зможе
навязати далеколекше
ділові зносини як поодинокий.
Ще важнішою е з огляду на обезвартнсння грошаі на дорожнечу за кордоном неможли
Нс
вість закупна нових машин і постачання потрібного' закладового
і внтворчого капіталу.
певність майбутніх відносин і ексцесивно високі кошти не дають спромоги малим витворни
кам,
котрі підчас війни або робили малі інтереси і свій капітал зужили, або котрим старі

їхніх заводів з приводу піднесення діяльности зужилнся на свій власний капітал
набути для поліпшення свого виробництва. А це все принеслоби велику не тільки для інди
бо замість поступати впередвнтворництво
відуального, але і для загального
господарства.
мусілоб іти назад. А будучиість лежить в велитенськім збільшенню праці, в напружоиню всіх
сил і в поширенню виробництва найбільш економнпми засобами,
коли хочеться направити
ті всі шкоди, які з собою принесла війна. Тому заводсъкі
кооперативи мають для майбутнього
розвою таке саме значіння як кооперативи кредиту і сировини.
магазиновнх кооперативів, то ясно, що серед сучасних тяжких і риско
Що торакаеться
ваннх відносинах транспорту,
серед непевности і неозначености збуту, серед дорожнечі і труд
уладження

нощів добуття магазинів мусить бути дужо бажаним збільшити і збільшити шляхом спілки
продавців можливости консервування товарів.
Так отже у всіх випадках сучасне тяжке становище
мусить спріяти потягові до обєднання
так внтворників як також споживачів.
При тім не можна опускати з ока одного ще важного
поодиноких внтворників або робітників з ме
Кооперативи е не тільки обзднаннями
моменту.
тою улекшення виробництва спільним капіталом; вони мають також завдання,
виключити по
середні

бариші, котрих

при індивідуальнім

виробництві

уникнути

не

можна,

що

особливо

Г,

ј

з

в
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На українських

теперішніх часах, коли то наііменьшу
ріжнх міст, має велику вагу.

Число 3.

землях.

товару

частину

складову

муситься

спровадзкувати

Проти кооперативів витворників стоять обєднання робітників, робітничі фахові орґані
плати кож
Завданням фахових робітничих організацій
упорядкувати умови праці
ного поодинокого
тім часі, коли то як тепер
члена шляхом колективного договору.
Що
будучності
панують сильні соціальні течії, фахові робітничі організації відіграють
будуть
ясно кожному.
відграватн велику роль

і

-

На українських

-

землях.

Камянці.
(Політичне становище на Україні.
На Підляшшу.

Склад

видно

уряд

не почував

безпешним

себе

Київі

бо

переїхав

Харків.

у

Большевнцькми
його такий:

-

На Волині.

які отримала наша редакція політичне становище на Україні
^

так:

у

Після останніх відомостей,
представляється

В

,._'

_

в

в

і

е

зації.

і

і

а

І.

в

Мазепи перебуває
Могилеві. Сам Мазепа видїздив
Український уряд під проводом
на нараду де був
обняв провід
арештований,
тепер повернув до Могилева

до Камянця

а

і

е

і

ії

нашої державної роботи. Найбільш увагу він звертав на організацію нашої армії на осиовах
яка лічить зараз
дісціплінн
карности. Завязком
армія Омеляновнча-Павленва,
15 тисяч чоловік. Армія мае досить гарну кінноту
артилерію, мала свількість тільки набоїв.
Крім цієї армії по всій Україні оперують проти большевиків повстанчі відділи. Сам Омеля
нович-Павленко
заняв Умань, отаман
Сокира Вапнярку, Зелений оперує на Чернигів
щені, Рабокінь
заняв Цвіткове
коло Одеси
повстали проти большевиків
німецькі
ріжннх
положення большевиків
З

`

з

Богуном.
місць, занятнх
на

І

большевиками,

відомости,

приходять

Україні
критично. Червону
большевиків нема так само, як

армію

які

стверджують,

розкладае

епідемія.

що

Ліків

і

у

і

і

і

у

нас. Комунікація між Харко
перевязочних матеріалів
вом
Київом перервана. Співчуття большевики не мають не тільки серед селян, але
серед
широких кол міського населення.
Загально всі чекають весни, коли то вибухнуть знову
повстання
нослідне
нрошенуть большевиків, вже мабуть
України.
з

і

в

-

центром,

це заняти

і

армії

де

начнеться

з

і

*

у

а

а:

а

і

з

щину

стремління нашого Уряду
Одесою. Це місто явнться тим

і

закріпити за собою Херсон
вже правильна державно
бурівнича праця
Европою. Та щоби осягнути цього, троба остаточно
навпжуться зносини
вже раз наладнати
передовсім медіка
справу висилкн на Україну військового снаряжения
У
ментів. Від цього залежатиме
успіх дальніщої нашої роботи.
Головне

городського голови

ґу

е

тои уряд віддано

Українцевн

Нобзі..

/

*

*

*

уряду

і

з

і

і

Є

подає, що українська влада
„Громадська Думка" за своїм варшавським кореспондентом
там ще
Камянці вже не урядуе.
головноуповаженнй уряду У. Н. П. мін. Огіенво,
Всю адміністрацію
повітові українські власти та вони без значіння,
бернський комісар
Полянів не хотів приняти
що один
перебралн вже органи польської окупації, Замітне,

в

і

є

в

а

самім Кременці
польське староство. Ад
Кременець підлягає ковельськіи команді,
Звільнено
всіх
Росіян.
польська.
вся
Дійшло до того, що
урядннків Українців
міністрація
деякі судді, професори, учителі рубають по місті дрова, як звичайні щоденні рубачі. Всякі

і

в

В

і

оповістки
розпорядження видається лиш на польській мові. Народ говорить лише ло українсь
місті нема ані одної української, лиш польські.
ки,
цілім
Жиди по російська. Школи
повіті всего дві сільські українські школи.
Селяне самі домагаються
створення шкіл на власні фонди вншукують собі навіть учителів,
що по українськи учили би. але польський інспектор не принимає тих учителів. мотивуючи.
а
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кінчили українських учительсь

Українця, приди
комерційної' школи, п. Хомчука. свідомого
1 раеться
все жандармерія. І недавно,
коли до нього зійшлися кремснсцькі Україці на пробу
аматорської вистави, арештувала його жандармерія, збила, що аж хорий лежав, а в кінці
випустила та внбачувалася. що його арештовано по непорозумінню. По селах війтами самі
Поляки. звичайно 'якісь давні гуменні, і форналі
поміщицькі. Лише внїмково у деяких селах
До директора

є війтами Українці або Росіяне. Земство розвязане, нема жадних кооператив, навіть читалень.
Все заборонено. Не можуть навіть хлопці зійтнся на музику. Життя тут на разі ще найтанше
з цілої Волині. Хліба і харчів можна дістати,
скільки захоче, але в останніх днях страшно

-

і вивозять на захід.

неділями
перед двома
Тому все дороэкіє. Для приміру
фунт цукру коштував ще 8 царськпх рублів. тепер вже 16-18 рублів. Цукроварні всі в повіті
є властністю гр. Потоцького. Він заборонив видавати свій цукор для тамошиього населення,

реквірують

а весь

наших

консумів, але

мужик
навіть

вивозять в глубину Польщі. Тому повстають спекуляторські кооперативи, в роді
спекулятивні. Займаютьсл в них головно Жиди і Росіяне. Український
стоїть подалік, Гроші иайріжнородиійші. Найбішнй попит мають царські рублі. Марек
самі Поляки не хочуть приймати.
Курс такий: 1 марка = 1 цар. рублеві, 2 К. =

=

1 руб.,

гривень, карбованців не приймають зовсім. Жиди внкуповують за дешеві
ціни совітські гроші і перевозять їх в совітську Росію та заробляють великі суми. Всі заси
паиі папіровнми грішми. Перепусток не дають.
„На Волині, зокрема в луцькому й дубенському повітах, життя ще далеке від нор
Селнне тут, як
мальної колії.
кождому
володимирському повіті, голодують. АЩо дня
в

А'і

1000

у

100 руб.

в

у

\

Особливо часто за почином учителів,а то
самих селянулаштовуються українські
с. Раіомишлі,
„Москаля
Напр.
луцького пов. ставили Ї,Натаяку Полтавку",
Шкіл дуже мало, більшість замкнсна.
т.
'Чарівника", „Суету“.'Орґанізуються народні хори
Власти про відкриття
їх
1919-1920
не подбали,
хоча селяне
клопоталися про це. _
Часопнсів також нема.
Зрідка попадають _,Варшавскос Слово"
український „Вперед“.
й

інтереси.

а

а

›

=і=

і

у

р.

й

і

д.

в

вистави.

в

_

у

і

в

й

й

й

По усупленню Німців, зачався на Підляшу протнукраїнський курс. правдивий хрестонос- ,
церкви,
ний похід проти української школи
церкви. Польські власти замикають школи
школи.
або переміияють їх на польські. Тепер на цілому Підляшу исма ні одної української
селах: Любеню, Вириках, Голій.
Протягом минулого року замкнено україикеькі школи
Опіллі
Володанського повіту. уЩо більше, забо
Кривовербі, Коденці, Внгалеві, Похиллі
школах, де досі істнував вчили по польсь_
ронено подавати науку на українській мові навіть
в
Капльоносі, Горостита
ський українська, як'от
Нривоверба.

А

й

'

На скарги української людиости
власти відповідають ріжис. Одні кажуть, що коли
займе тверде становище, тоді прийде
польська держава впорядкуе свої внутрішні справи
час
на украінські шхолн.
знов окружний шкільний інспектор потішае,
що українська
школа на Підляшу буде тоді, як настане мир Польщі
Україною.
польських мало відкривають,
Так
проволікають справу
українською школою та
з

навіть добре кваліфікованих
хоч Українців учителів подостатком,
по
них свого часу скінчилу українські курси
Берестю)
українська не вільно вчити.
в

І

став їм учителів.
з

і

_ьь'іёч

бе не
(багато

й

з

і
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з

в

е

в з

й

Багато людей
селі переходять
наших місцях багато не збсрощ.
торбамн десятки людей, та
останнім часі подекуди по
живе ще
землянках. Наслідком того
Правда,
досі
тиф.
чали видавати ліс, але клопіт про прохарчування забирає увесь час: ніколи будуватися.
Так само але стоїть справа
селян.
одежи
реквізиціею салдатської
Не вважаючи на погане матер'яльне становище,
по селах таки прокидаються
культурні
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Число З.

Наша діяльність за кордоном.

_

Франції та Англії.
Концерт Української Капелі
Льондонському Університеті.
Офіціяльний прийом нашого посла
Бельгії.
Конференція українскої с. д. партії.
Українське
Нота
справі привернення ва
заграничне соціялістичне Бюро.

-

-

в

в в

-

_

у

(Наша справа

гального

мира.)

і

б.

і

в у

у

із

Від одного
українських дипльоматів одержуємо такі відомости про стан нашої справи
Франції та Англії.
Франції все більше актуальности.
Справа про визнання, самостійної України набірае
світа, які засідають
Політики
антантського
дипльомати
парижській мировій конференції,
дійшли до того переконання, що дальша піддержка
реакційної Росії являється абсурдом
Росії. Що до України, то був вже
вони готові визнати незалежність окраїнних держав
ми могли

добитись

тоді

в

с

Справа однак

в

коли

Клємансо.

і

момент,

коли

в

той час,
Це
Парижі визнання ношої незалежности.
не
як
все
більше
затя
слід
упав
тепер
була поведена
гаеться.
Української Народньої Рес
Причиною цього
брак одноцільиого представництва
відкликання голови української делегації п. Оидоренка на Україну, провід
публіки. Після
обняв
Всю свою увагу він звернув на праві франщзькі Ікола
делегації
граф Типікевич.
раз

у

е

а

і

у

в

і

а

є

і

ті

те ми втратили
них. Для
соціялістів, які ми здобули собі
сімпатії
через
радикалів
голова де
те. що Україна
соціялістичною республікою,
цих кол цілковито загадковим
гації, як представник
уряду ціеїж соціялістичної республіки, веде праву політику. Через те
нашій справі,
навіть
деякі особи
групи франщ'зьких політиків, які зааигажувалися

і

2)

в

1)

в

в

і

з

однак

не

звязків

тратять

Через

делегації.

цей

чекають від українського уряду
розвал делегації
застрягла
справа

з

люде,

і

приватні

справи української
України,

і

подали

як

складі: Елосовського, Рудницького, Савченко, Шумицького, Лучинського, Борщака,
Останні члени делегації, як Шелухнн, Лисенко, Зарх, Галіп
гр, Тншкевичем.
др.
ннм працюватиі
живуть
гр. Тншкевнчеві заяву про те, що не вважають можливим

в

на чолі

з

Місія

вирішення
визнанням

і

і

у

її

в

й

і

В

і

і

А

з

ким говорити, бо не знають фактично, чого
Дипльоматя кажуть, що вони не мають
кого
вони репрезентують.
Українці
хочуть
український уряд видко легковажить собі
там порядок.
досі навести
справу парижської делегації, бо не рішився ще
Англії до цього часу, доки не був розбитий Деиікін
доки не приїхала Капеля пре
не було розмов.
Льондоні ніякої роботи так, що
Україну
Українська Місія не проявляла
навіть
Завязатн якісь стосунки, чи поробити знайомство нашим пред
адреси не знали.
ставникам не вдалось
яка проявляється
англій
це цілком зрозуміле при тій здержаности,
ських дипльоматів
політиків. Що до Денікіна, те Англія піддержувала його тому,
що вва

її

і

і

є

і

в

в

і

з

із у

жала Росію своїм союзником
війні
обовязком було
центральними державами
тому
ій допомогти. Однак Англійці
власних
ніколи
не
була прихиль
зрозумілих
інтересів
добре
ником єдиної Росії. Після розгрому Денікіна приїхала
Льондон Капеля. Заходами члена
делегації п. Зархі удалось їй дістати віза, зроблено було велику агітацію
пресі
перший
залі. Після перших концертів сімпатії Англійців рішуче звер
концерт був при
випроданій
можна сміло сказати. що Англія сьогодня
біьш прихильна для
нулись на нашу сторону
нас ніж Франція.
частина ЬаЬоиг Рагіу.
самостійної України піддержують
Ідею
ліберали

і

з

в

і

ті

із

визнанням затягавться
тих самих причин, що
Англй.
справа
Український' уряд мусить негайно зробити все потрібне, щоби сформувати одноцільну
якою моглнб
яка вправді репрезентувалаб
течії
делегацію,
ту політику, яку веде уряд
представники Антанти говорити. Мент тепер такий, що визнання України добитись можна
Однак

з

\\›
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і

вважають себе скомпромітованнм. Досить зазначкти, що ми втратили сімпатії хочби такого
нашого приятеля,
як Пелісє. Ця політика графа Тишкевнча а'„також
махінації Панейка
якого склад
довели
до роздору
делегації.
Тепер
Парижі істнує:
Український комітет,
Панейко, Томашівський, Петрушевич, Моркотун, Вишневський
др.,
входять
Українська

дуже

легко.

А

хто

значно

зна,

чи за місяць

„Визнання

трудніщою.
розмову наш дипльомат.

У

переломі"

„На

Число З.

_

два,

України

е
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коли окріпнуть большевики
в

я:

руках

українського

урядуи

не буде

~

справа

це

закінчив
і

я:

*

свого

27. лютого відбувся концерт „Кінг'с
Колледжу", тоб то до найбільшого
льондонського Університету на „Странді“. В залі Університету чекали хор студенти,
мантії по стародавньому звичаю; вони провели панів і пань до
одягнені в свої шовкові
осібних величезних кімнат на зразок клюбу. Тут зараз явнвся проф. Сер Бернард Перс.
котрий читає в льоидонському Університеті російську історію. Пішли балачки. Члени хо у
зацікавились англійським університетським життям. Потім запросили всіх членів хору до по
мешкання кнпгозбірні, де почастували їх чаем. Все носило дуже милий, простий характер.

пятницю

Колледзку

Тоді то саме почались сімпатії університетської молоді до наших співаків.
Концертова саля була цілком заповнена. Самі студенти поклали всі зусилля, щоб и забез
печити людні збори. Варто зазначити, що на воротах цього „Королівського Колледжу" вивішена
була широка стрічка з написом, що 27-_го увечері Український Неціоиальний
на в честь памяти студентів, погибших і потерпівших підчас війни.

Хор дасть кон

церт

Хор мав великий успіх.
Студенти
настрій, котрий збільшився і досяг свого
Тоді виступив на естраду вищезгаданий
події підчас останньої війни. Проф. Перс

були повні подину і захоплення. Панував гарний
апогея після скінчення другої частини програму...
Перс. Він
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щиро привітав хор і нагадав про
при російській армії в Галичині. Отже він
підкреслив, що тоді відчули Українці з Галичини і Українці з Наддніпрянщини, що вони
утворюють одну націю, один нарід. Проф. Перс згадував Ще про українську пісню, про
українські ідеали, а нарешті про те, що Українці іБританці боролися підчас війни за правду
і свободу, Промова проф. Перса була виголошена з великим почуттям і щирістю, Др. Олес
проф.

був тоді

ницькій переклав 'П на українську мову. Як Англійці, так і Росіяие, бувші на концерті.
могли переконатись, що українська мова живе і що вона звучить дуже гарно.
Відповів на промову Перса п. Еошиць по українськн. Високоталановитий дірігент Капелі
виявив себе чудовим політичним промовцем. Він зясував тяжке становище українського народу,
за вільність, за ту свободу і культуру, котрими вже користується англійський
котрий бореться
та й аиглійське студенство. Він далі вказав на те, що Капеля приїхала на захід. щоб
співами передати
народові про мрії, надії й бажання українського
англійському
народу,
щоб розруйнувати китайський мур, котрий розділяє
західну Европу від східньої
на англійську мову, викликала гучні
Европи та України. Промова пана Кошиця. перекладена
нарід

своїми

полески. Настрій підвищився. Відчувалося, що два народи англійський і український починаютьу
наближатися і розуміти один другого.
Після того Капеля співала вічну пам'ять англійським вонкам і Українцям, страгившим
життя на полі бою та многоліття живим.поколінням.

Третій відділ концерту пройшов при ще внщім настрої. Деякі співи мусіли бути пов
торенимн.
Це був майже самий кращий концерт капелі в Льондоні; безумовно він мав і по
літичне значіння. Англійські студенти були захоплені сиівами і промовами. Вражіння зали
шилося сильне. А коли Англієць зацікавиться чужннцем і починає його розуміти і любити, то
це і е ,дійсний інтерес, дійсна дружба.

*

_ а,

пресове бюро в Газі повідомляє, що 8-го березня б. р.. п. Поль Гюйманс,
закордонних справ Бельгії, приняв у Брукселі в офіціалъній авдіеиції А. Яковліва,
голову надзвичайної Дипльоватичної Місії У. Н. Р. до Голандії та Бельгії. Голова Місії при
вітав Міністра і в його особі бельгійський нарід від іменн українського народу і висловив

Українське

міністер

найкращі побажання щастя і добробуту Бельгії. Пан Яковлів висловив волю українського
мати незалежну державу і навязати, можливо найшвидче, економічні і торговельні
народу
зносини з Бельгіею.
Голова

Місії вручив Міністрові докладний меморіал

України, з точки

погляду

міжнароднього

про сучасне політичне становище
права. в звязку з історією повстання і розвитку
4

. -д'
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Число З.

Української
Народньої Республіки і про можливости економічних зносин між Бельгією та
Україною, а також декларацію Директорії та довірочні грамоти голови Місії.
*
*
*
Поміж 20-29. січня ц. р. відбувалася в Берліні конференція членів Центрального
на Інтернаціонал української соціялдемократичної робіт
Комітету і уповноважених делегатів
ничої партії. В конференції між инщнмн взяли участь:
Порш, Матюшеико, Вітик,

Вікуля, Мартос, Гуцайло, Крутій

і Петро Дідушов.
і визнала необхідним,
сусідами
Конференція заявнлася за порозумінням з північними
щоби наш уряд почав з ними мнрові переговори. В цьому питанню конференція стала на
становищі, що мнрові переговори може й повинен вести тільки уряд. а не партії. Мир ио
винен бути отвертий,
на яких
ясний і щирнй. Що до умов,
на думку конференції
можна би було ввійти в переговори,
то
конференція приняла в основу слідуючі точки:

_

_

1. Передумовою
і Со
заключення мира
поміж Українською
Народньою Республікою
вітською Російською Республікою
визнання
російським
уважається офіціяльне
урядом
повної
і
політики:
самостійности
незалежности
У. Н. Р. 2.
Сфера
внутрішньої
а) партії (с. д. і. с. р.), які творять уряд, зобовязуються підтримувати тільки соціалістичний

на Україні
свобідної агітації на Україні
комуністичній партії, як також і свободу організацій робітничих і селянських рад. в) Сфера
внутрішної економічної політики:
Уряд У. Н. Р. стоїть на грунті соціальної
неребудови
хазяйства, які є досрілі на соціалізації
суспільно-економічного життя краю. Галузі народнього
В своїй аграрній політиці уряд У. Н. Р. буде змагати
соціялізовані.
будуть
до знесення
уряд

на

Україні

буде вирішена

і відкидають можливість коаліції

самим

народом.

з буржуазіею. Форма правління

б) Уряд У. Н. Р. дає гарантії для

-

великої земельної посілости. Одначе

мусить бути задержана
приватна власність на землю
Парцеляції не підлягають культурні хазяйства, які виходять в під
не підлягає теж українська
володіння приватних людей. Соціялізації
кооперація кредитова,
організації і діяльности.
продуктива і торговельна, яка заховуе. свою дотеперішню форму
4. Сфера закордонної політики: Уряд У. Н. Р. не визнав відновлення від всіх земель, насе
лення в своїй більшости Українцями, як Галичина, Буковина. Холмщнна, Бесарабія і. т. д.
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для дрібного селянства.

-

Уряд У. Н. Р. буде вести

свою дальщу закордонну політику в дусі, який відповідатиме інте
з міжнародньою
мас
на
те також він буде рішуче
Через
боротися
Україні.
ресам трудових
реакцією, яка через свою націоналістичну, імперіялістнчну і інтервенційну політику, змагае
не
до поневолення робітничих кляс. З окрема що до совітської Росії то уряд Зобовязуеться
мае
і
в
вільного
що
бльокаді
до
дає
Моря.
виходу
портів
Чорного
брати
гарантії
участи
Уряд Україн. Народ.
бути вирішено шляхом окремих договорів.'5. Сфера воєнних договорів:
Республіки визнає необхідність взаїмної військової допомоги в боротьбі з реакцією, з якого
'

боку вона не виходила би. Стоячн принціпіяльлно на грунті очищення України від всяких
чужоземних військових сил, уряд У. Н. Р. окремим договором з совітськнм урядом вирішить
справу перебування совітських військ на Україні в той спосіб, щоби це не нарушувало
змоги
суверенности У. Н. Р. з одного боку і не давало
реакції зміцнювати свої позиції
з другого

_

боку.

Це головні точки, на яких конференція опинилася при обговорюваиню вище зазначеного

питання.
У. С. Д. Р. П. порішила заснувати закор
заграничного представництва
,
бюро партії з осідком в Берліні.
Завданням цього бюра е інформація соц. світа Европи про український рух загалом
а про наш зокрема. підтримування звязків зі всіми соціялістичннми
колами Европи і виво
ристування їхнього впливу для нашої справи. Крім цього бюро мае своїм завданням інфо р
мувати і наші круги про соціалістичний і загально політичний хід подій в Европі,
щоби
Конференція

донне

чином облегшити орієнтацію і тактику і в нас на Україні. Бюро має вже свій льокаль
свою` діяльність.
При бюрі с окремий видавничий відділ.
Склад
бюра такий:`
Перш, Вітнк, Віаул (веде видавництво), П. Дідушок (секретар) і Гуцайло.
Адреса Бюра така: Веґііпь Тііе Шагсіепреггѕіг. 13. Ѕвітгеійг Реіго Оісіоѕсітон.
таким

і

вже

почало

І

І

__
4

12

„На

переломі'

51

В цілях

привернення спокою на Сході Европи. Уряд Російської Республіки Рад за
Польщі, Фінляндії та Литвії вступити в мирні переговорів
Уряд Української Народньої Республіки такої пропозіції не одержав, отже з цього ви
пливає, Що Російська Республіка Рад не залишає своїх завойовнипких намірів по відношенню
до Української Народньої Республіки і що між Українською Народньою Республікою та Росією
мае трівати стан війни і на далі. Рівночасно
Уряд Російської Республіки Рад, користуючись
пропонував

-

тимчасовими мілітарними успіхами, вважав себе в праві роспорядікатися долею захоплених
частин України і репрезентувати їі перед третіми державами.
В наслідок того становища, яке утворюється, занятою нині Урядом Російської Республіки
випливає, що Українська Народна Республіка
по відношенню
до України,
позіціею
Рад
буде примушена. в супереч своїм бажанням, і далі провадати війну. бо сила національної
свідомости українського люду не позвонить йому так довго на мирний спочивок, як довго

-

сусіди і чужинці будуть намагатися підпорядковувати Україну своїм політичнимі економічним
як довго не узнають за українським людом фактичного права самому для себе ви
рішувати питання своєї державної організації і буття.

інтересам,

Отже,

постількн-поскілько-

польський

нарід. а також инші блазчі і дальші. сусідні
народи в своїх бажання на привернення мира на

_

Україні
Українській Народній Республиді.
сході Европи, на відновлення товарообміну
брали би під увагу простори України і
Народньої Республіки
природні багатцтва та економічні ресурси. постільки Уряд Української
почувається зобовязаннм звернути увагу своїх сусідів на те, що на перешкоди цім бажанням,
які

одночасно

через

е бажаннями і українського

-

ближчих сусідів прав Українського

народу,
народу

її

-

буде стояти
неузнання та потоптаиня
на самостійність та неузнания суверености

_
Української Народньої Республіки.
ва себе відповідальности перед людськістю і цівілізаціею
війни,
за продовження викликаної
не
Уряд Української
Народньої
українським народом
Місію в Річі Посполитій Польській має честь звернутись
Республіки через свою Дипльоматичну
Польської, як до найближчого теріторіяльного
до Високого Уряду Річі Посполитої
сусіда
з слідуючою заявою:
І. Уряд Української
Народньої Республіки
зсусіднимн Державами, а в'дім числі і з Росією.

України,

,

прагне миру

і добросусідських

стосунків

Народньої Республіки не має жадних аґресивних замірів і в війні
лише суверенні права України в межах етноґрафічиої більшоств.
Української
Народньої Республіки в пересвідчений, що між Українською

ІІ. Уряд Української
з Росією

обстоюе

ІІІ.

Уряд

якіб
Республікою та Російською Республікою Рад не має таких спірних питань,
при добрій волі з боку ведучої наступ на Україну Росії не могли бути полагоджені мирним
шляхом. З окрема, в інтересах найскорішої відбудови, як власної країни, так і країн сусідніх,
Уряд Української
Народньої Республіки є готовий вступити в порозуміння економічні,

Народньою

-

торговельні та транспортові з усіма своїми сусідами. втім числі із Росією, та проговоритнсь
про заходи вад відновленням зруйнованих промислівІ і
ІУ. Колиб дальший розвій політичних подій на Сході Европи розвивався все в томуэк.

як і досі,

в напрямкові
ігнорування державно-національних інтересів українського народу,
Уряд Української Народньої Республіки здіймае з себе відвічаль'ність за ті наслідки, якіб не
відповідали загальним стремлінням народів до привернення миру на Сході Европи.

НОУШЅ.

Чергові проблеми.
(Про будучність нашого театру.)
безмежною проблемою. яку тільки иожиа уявити собі в культурному
Стоїмо перед
`
життю нації.
Ібсена,
Шіллера,
Гауптмана,
Шекспіра,
Карпенка-Карого,
Від
Старипького перейти до
наших
до представників сучасної, европейської драми,
до
письменників-драматурґів
нарешті
Лесі Українки, Винниченка, Олеся і инших.
›Бь
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створеної тим народом держави
Однак, не бажаючи стягати

_¬
Число З.

Чергові проблеми.

Від примітивних національно-наївннх Наталки-Полтавки, Запорожця за Дунаєм ступити
Штрауса, Пфіцнера, Шрекера, до нашого єдиного, невідомого ще
Ваґнера. Дебюссі,
Р.

до

Ыоиіпѕ:

_

52

театральиої праці.
помилимося,
Ледве
розвою світа.
Як що,

-

коли

скажемо,
›

що

майже єдиний

це

в

в

европейським колам М. Лисенка.
,вузько на
Від закабаленого. лише рятувавшого національні скарби, велетенського,
на
вийти
шлях
вільної
світової
величі,
культурної,
своїй
театру,
ціонального
побутового
випадок

культурному

і

і

в

світо
ще два роки назад. можливо було заперечувати нам самостійне місце
Три роки
вому мистецькому життю,
зараз на це не відважитьсн навіть найлютіщий ворог.
вільного, хоч
військових. та революційних обставин, життя доказали світу цілком
серед
але
наклали на нас обовязки, вагу
протилежне,
під
доказом
цим
котрих годі зараз
рахувати.

і

й

ми зараз. Мусимо розказати цю проблему
стоїмо
розвязати
Перед цими обовязками
без затягвення,
без теоретичних суперечок, реально,
рішуче, твердо, ясно розуміючи кожний
й

й

крок, як сучасної, так
будучої праці.
без краю ділєтантство,
була мнгкотілість, були
Були величезні помилки, було
шу
мовини ~ наслідки революції, при котрих завжди
буває богато порад, розмов, засідань,
нема одного
Але одночасно
ділетантських вказівок, побічних впливів
реального діла.
настільки
на
вона
величезна
має
позитивність.
величезна.
що
далі
необхідно
була пережита
всієї майбутньої мистецько-будівничої 7праці_нашої нації.
бути єдиним фундаментом
Відпало вже питання, що турбувало всіх, кому дороге було здорове, відповідаюче часу,

_

-

ні

Рт-

в

істнування нашого театру.
Хто
не
робітника, вузькі умови
чув про хворий. тяжкий стан нашого театрального
його спеціфічної праці
побутовому репертуарі, його виключне закабалення
експльоататор
ських тисках, що не давали йому
фізичної ні матеріальної змоги цікавитися чимсь иншим,
в

-

і

і

-

і

неча

заслужених
всіма засобами

старих.

бажання
ііому.
Як

_ політичному
в

теэк саме

життю

смертельна,
ветеранів

знищити

життю

в

дити

та

аматорської, але „першої“ праці ідеалістів „Моло
на перший погляд не зрозуміла, зненависть
ворож
нашого побутового
театру. проти кожного нового кроку,

майже

ділетантської,

і

навколо

Театру“, звідцілядк

його,

зруйновати,

останні судороги,

як

а

полеміка
дего

не знищити то хоч перешко

рвання відэкившої реакційиої

мистецькому.

сили,

так

`

тут

І

хочеться нагадати

в

в

в

Боротьба за старі` закостенілі форми мабуть однакові
усіх галузях соціального світо
вого жнття, ріжннця тільки
тому, що
даному разі боротьба за істнування старих форм,
мас більш вдячний ґрунт ніж деиндо.
безсмертний

афорізм Ґрільпарцера:

Тгоі: аііет

Всшііііеп ецгег Вііііпеніэегаіег
Реіііеп сігеі Віпде иит Веціѕсііеп Тііеаіег.
Оапасіт ѕеітеі епсіт шт Ѕсітіиѕѕ посіт пт:
Ѕсітапѕріеіег, Вісітіег ипсі

--

РцЫіісцт.

на всі зусилля театральних порадників, німецькому театрові бракує на
решті всеж таки трьох річей; акторів, письменників
публіки.)
так було
Німеччині
ЗО-их
ми перед
тим
самим
роках минулого століття,
стоїмо

в

В

і

(Не дивлячись

зараз.
всетк три

роки упертої, душе часто танталевої, безнадійної праці цілковито знищили
залишили лише злу, ворожу критику.
віднсившою
необхідність боротьби
побутовщиною
Але це вже на зло, навпаки критика сама ворожа. сама зла має тільки служити задля збіль
і

з

і

а
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і

жило
переконання, що все це напевно внесе непере
окрім свого ремесла? Через те
можні перешкоди.
переходові до нової ери, який наспіли на порядок денний.
той сксптизм.
та ворожість деколи, котрими зустрівали, навіть найбільше
Від цього
свідомі громадянські кола, кожний уклін від побутового театру,
Відціля-ж нечувана до цього

Число З.

„На

шення енергії та сили

в

перемозі ` ідеї,

переломі"

перемозі

58

настирливого постуляту сучасного світового

культурного життя.
критики неможливий ніякий поступ.

Без

ІІ

Як що
таціею,

в добу

свого

шуканням

експеріменти

плану.
Фундамент
Ми вже

потрібно

Ж

ефемерно-покійного життя нам прийшлося займатися експерімен
шляхів до необхідного поступу,
то в грндучий
мент повинні ми ці
і
реальну,
тверду,
опокутувати
розпочати
творчу працю по детально розроб

та

леному

*

буде

для такої праці маємо
знаємо,

бути

Ми мусимо
тільки в ііиїві,

_

це досвід

державне-національне

що

„першої“ доби.
життя від нас вимагатиме; до чого нам

готовими.
мати їх не
театри класичного та сучасного європейського репертуару,
але і в инших пунктах краю, нам необхідно
мати свою національну оперу,

мати

нарешті, і то головним чином, треба збудувати, якимсь новим до піеї пори ще ніде не
вживаним засобом,
організацію, котра малаб змогу задовольнити
таку культурну театральну
всі потреби самих широких народніх мас, в самих глухих кутках краю.
В цьому буде
захований один з найбільших позитивних факторів позашкільної освіти, один з найсиль
нам,

_

засобів збільшення та зміцнення національної свідомости та опорної, кожному воро
сили,
замаху,
жому
величезне. що не мае прикладу ще в світі, завдання
Завдання
потрібуюче величезних
коштів, величезної праці, безмежної творчої енергії.
ніших

Generated on 2015-04-21 19:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112070298275
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Що ми можемо зараз
два,
Найбільш
три

негайно дати?

якби слабих зразків того, що мае бути.
драматичних театрів,
Тільки на цю скількість маємо ми більш менш, і то не цілком, здібного елементу.
Вся решта робітників
театру,
українського
раз на завжди, для якої небудь нншої
праці, окрім побутового театру страчеиа і мусить в ньому закінчити свое істнування.
але котру повинно нарешті вивести в світ.
Це аксіома. котра захонуеться,
'
А висновок? Один.

_

Нам потрібно почати з заснування театральних шкіл.
І шкіл не мертвих, як то було хоч при міністерстві Мистецтва, не українських відділів
в російських
театральних школах, як то було в школі імені М. Лисенка, а дійсно шкіл,
широко обгрунтованих, добре матеріяльно забезпечних, з найкращими, яких тільки можна
до праці, фахоними силами.

затягнутн
напр.

Київі,

Одесі,

Харкові,

Школи такі мусять заснуватися в кількох місцях краю,
Полтаві. Чим більш їх буде, тим корисніше для

Катеринославі,

загальної справи.
Широкі програми, гарний' педгогічннй склад, на решті решт, твердо поставлена справа
як наслідок дадуть багато дійсно інтелігентних сил
одинокого
елементу здібного для
нової праці. Такйпколн вже через 2 роки дадуть десятки нових досвідчених і інтелігентних
ті нові театри,
що потрібні в инших місцях краю. Кілька
випусків забезпечать
акторів
напевно
обовязково
Такі
школи
відчинитися
діла.
при всіх
мусять
нормальний розвій

_

_

_

_

Випуски
театрахї'нового напряму. Це новинно бути необхідною умовою їх істнування.
останніх шкіл дадуть найбільш цінний, найбільш життєздібний
через те, що йому
матеріял
не буде бракувати практичного досвіду.
В кінці дещо до педагогічного персоналу. Треба
отверто сказати, що у нас його но мае. Але не треба забувати, що великий відсоток сценічного

_

елемент український, не затративший нінаціонакьного тяготіння,
персоналу російської сцени
ні національного почуття. Він мусять бути скористуваний, забезпечений, перетягненнй для
спільної творчої праці. При широкому фахоному розмахові і правильному організаційному
планові бракувати педагогічнихснл
не буде.

_

Лііература. ..
все це
побутовщини
у нас е, то н порядку
творчість не могла бути

_

Неможливість

реалізування,

цілковита вісутність потреби, панування
національної драматургії. Як що вона
Є тільки драматурга, котрих сама
виключности, а не нормальнооти.
направлена інакше. Такі Леся Українка, Виннинченко, Олесь і инші
факти

не для розвою сучасної

РТ"
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І

Ы

оуіцѕ:

Число З.

Чергові проблеми.

-

після скористування їх творів
на вахідню літературу. До цього ми мусимо
бути завчасу готові.
Треба зауважити, що тут справа небезпечна.
Не кажучи вже про те, що ми не маемо повних перекладів
Перекладів взагалі мало.
Ібсена, Гауптмана, Стрінберґа і инших (про переклади Грінченка я не говорю. При бездо
ганиій народній мові, вони не дають пюансів авторів і для постанови в серіозиому театрі не
ми
не маємо
на нашій мові навіть повних збірок світових влисиків-драматурґів.
придатні),
Що говорити и такому разі про нові модериі пвси, що мають велике і соціальне і художне
значіння І ! І
Велика буде провина всіх, хто мае силу, як що на це не буде негайно звернено уваги.
ваш

шлях

Це дасть себе відчути швидко, дуже швидко, на це буде витрачено вдеслтеро і сил і коштів
і все-ж всього можливого тоді осягнено не буде.
сил, що зараз випадково опинилися за кордоном,
конхе
При тій кількістишнсменних
закласти
негайно видавництво, метою котрого булоб дати будучому нашому театрові
треба
відповідний літературний матеріал.
Зараз може бути зроблено те, що ніколи більш в таких добрих обставинах зроблено
не буде,

і

на це треба

обернутн негайно виключну увагу.
*
*
*

в

і'і

Загальне
переоцінювання вартостей в історії поступу опери з одного року робить нам
ясною справу майбутнього її будівництва, з другого ускладияє всеж таки
організацію.
Будувати Вампуку, йти по слідам консерваторів нам нема ні сенсу ні рації.
ми майже не маємо свого
мистецтва
що
цій галузі театрального
Треба памятати,
національного скарбу. Окрім иебіжщина М. Лисенка ми не мали, не глндючи на яскраву
музичну здібність нашого народу. ні одного досвідчеиою. талаитовитого оперного композитора.
тимчасово. Буде національна опера
свої світові музичні сили. Бо
Це
народиться

_г
-

не мати надії, аби вона
до цього часу. оперу
треба бути
побачила рампу.
Та так чи инакше, але
національної
будівництві
опери шлях наш поки
як так, то цілком яений
що виключно на захід.
напрямок орґанізаційної праці.
Наша нова національна опера мусить залишити все, що тільки можна віднести до оперної
і

в

і

_

щоб писати,

А

занадто

-

ії

в

є

і

і

з

в

і

піти
нога
ногу
Европи. Кожда
рутини
найкращими нового напрямку підприємствами
постановка, навіть старих
повинна бути зразком високо художньої штуки,
композіторів
Р. Ваґнера
не кажучи вже про
инш) самі
(Р. Штрауса, Дебюсі
композіторів-модерністів
вимагають
цього.
твори котрих
І
Чи
можливість для такої будівлі?
Треба тадати що е.
Артистичним оперним персоналом Україна забезпечена
усякім разі більш ніж потрібно
на перші часи нової формації. Не кажучи вже про німецьку та російську опери, які на
в

собі великі кадри представників нашого народу, ми маємо своїх співаків усіх дер
лічують
лічімо їх серед плєяди відомих співаків світа. Що ж говорити про молодь, сотки
жавахсвіту,
котрої учаться зараз по німецьких та російських консерваторіях, перехід котрих на свою
драмі,
рідну сцену не буде мати великих перешкод як
Головний фактор перемоги не
відповідному керуючому
персоналі. Він заховвний
неї.
то доля України
елементі
діріґентстві, Що до останнього,
піклується
режісурі
о

в

і

_

в

в

-

-

і

і

в

і

з

на Україні
Вона мусить притягнути до діла, перебуваючого
одного
орґаиізаторів
зараз
нині діректора Харьківської Філъярмонії М. Біхтера
Петрограді,
І,Музикальної Драми"
Це єдина, здасться, людина, котра.
нершорядного
організатора.
діріґента яскравого талаву
повести його нарівні
відчуваючи дух наш, мала-б змогу взяти на себе весь музичний 'тягар

найкращими европейськнми театрамн.
-- то головне завдання це уникнути прояви, так
Щозк до відповідного керовничого
свій час він загрожував вже нам при намірах
Ірозумілого зараз, національною шовінізму.
становище було урятовано лише політичними подіями.
організації опери за часи Гетьманщини
великим художнім досвідом,
Це повинна бути людина
горінням до нового, ненавидяча
собою
це не бути нести
рутнну. Хай, поки що, вона но буде навіть Українцем
опері

в

національної

ц'

небезпеки.

На Заході такі люди с.

з

в

-

з

і

В

ха

з
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і

-

наджиттевим,

тай-ш

Число 8.
Ще дві обовязкові уваги

„На

-

переломі"

55

-

-

це хор, і знов як і вдрамі
переклади
опорних текстів.
Праця найкращих оиерних театрів дала доказ, що повна ходожня вакінченність по
становок можлива лише при живих масових сценах,
наче кажучи при інтелігентнім складі
хору. Останній, більш як яка ииша галузь опери, повинна мати технічний досвід, молодь

-

-

Велика запоиадлива
котра обовязково мусить війти в склад хору, його ніяк не матиме.
праця з ннм, повинна бути розпочати далеко завчасу до перших реальних кроків організації.
Але для цього, як і взагалі для кожного кроку національної оперної організаци потрібно
перш всього мати переклади на нашу мову репертуаринх опер.
Зробити це досить не тяжко,

же,

зробити треба завчасу. Повннно разробити спнс тих опер, що мають бути першим репер
туаром нашої опери, і якась організація має взяти на себе ініціятиву замовлення їх перекладів.
°
Це така-як пекуча справа як і переклади драматичних творів і аанедбати її неможливо.
але

*

*.

.

Велика пількість відповідного керуючого персоналу . .,
Питання над котрим мусить зупинитися кожний, хто в силі уявити собі безмежну ши`
роту майбутьньої праці і ту небезпеку в самому широкому змісті, як що яка небудь галузь її
попаде в невідповідні руки.
Це так.

І

з цим ми мусимо рішуче рахуватися і робити все, аби уникнути браку в цьому

-

сорті робітників.
Перша невелика кількість

їх знайдеться
виховані.
далі вони мусять
бути
Треба
поставити рішуче завдання перед собою ійого виконати. Східна, досить висока театральне
культура, мабуть на довгий час буде від нас одрізана і знов стає перед нами широкий шлях
на Захід. Найбільш здібний елемент і по своїй талановитості і по культурній висоті мусить
більш, деколи мусить бути примушений учитися тут за кордоном.
мати змогу, скажемо
Тут
лише
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в Центральній Европі є так близний нам по художній творчості М. Рейнгард з своєю вели
чезною лябораторіею, тут е великої художньої ваги, з надзвичайно розвиненою технікою оперні
театри, мається (до відомо реально) повна можливість користуватися з науковою метою їх до
і це мусить бути використане.
необхідних
Два три роки праці таких державних стіпендіятів дадуть нам цінну чергу, так
'
нам керманичів робітників.
_Треба сказати те саме і про велику кількість наших художньо-декоративних сил, котрим
бракує технічною досвіду.
свідом

Це

так саме настільки назріла справа.,` що потребує майже
*
*
*

І нарешті

негайних реальних заходів.

дузке теоретичне але турбуюче, модно питання, наскільки
мистецтва,
може відповідати запалавшому соціяльному рухові і

сучасний
чи варто

при загальному руйнованню всього старого.
Нема рації, здасться, зупинятися над цім. Питання перейшло сторінки, майже

всіх, без

останнє

стан

театрального

його

будувати

-

огляду, органів соціяльних партійі до цього часу не вирішено.
Щоб не иисалося, а мистецтво повинно відповідати життю,

і

_

що його окружав.

Тількі

І якби воно не будо
народу.
валося у нації, якимиб шляхами воно не йшло, другого завдання у нього не буде і не може бути.
Саме життя, самий соціальний уклад нашої нації дасть йому форму і напрямок і більщ ніщо!
в цьому разі воно буде життєздібним

відповідаючим потребам

Але для ферменту форми, ферменту
напрямку нам перш всього потрібно мати від
повіднпй матеріал.
Як так, та не вважаючи ні на лке соціяльне становище, наш крок, настирливнй, твердий,
вирішення великої проблеми.
реальний крок єдний
'
*
и
.

_

.

.

›

метод.

.

і

_

І_.

Врешті імпресіоністичний
окрема
Широкими загальними мазкамн намічено велике чергове діло і кожний мазок
безмежна
проблема.
котра потрібує сили думок, сили міркувань... Але проблеми, про котрі
самого
не можна вже мовчати, бо вони потребують негайного,
широкого вирішення, хай,
а

_

56

'

Преса

Реальність не за горами. Прозвонить дзвін імн
теоретичного.
коритом,
розроблений пляи, аби не стати перед розбитнм
котре
негайного латаниною, кинути на шлях зайвих експеріментів.

своїй,

в більшості
тоді

повинни

знов

прийдеться

Число З.

поки

мати

що

реально

Час не жде!

ПРЕСН.
Російська проблема.
Відомий
люційний

кола

російський

публіцист

Русанов.

-соціял-рево

теоретик Ми
помістив в мину
і

році в берненськім тижневику
11-12,
в
числах
„Ѕпіѕѕе-Огіепі“

лому

13-14, 15-16

і 17-48, цілий ряд ін
статей
під назвою: „Ье рго
тересних
Ыете гиѕѕе". Статті інтересні тим,

що автор під впливом бурхливих
падків на сході Европи перебув
Давніще,
еволюцію
яку
думок.
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впрочім усі
без ріжниці

партійного
централістами,

„едіну

і

недєліму
і

де

як

російські революціонери

були
публіку“

вн

угруповання
за

борцями

рес
з усіх сил
бльо
рух,

демократичну

поборювали

визвольний
український
з крайнімикреакціо
навіть
куючись
нерамн,
1918.

як

склався
в

це мало

на

р.

зїзді

„Союз

якому

„зуброві“

брали

партії

возрожденія
участь
поруч

де

Росії",

буржуазніі
з

с.-рамн

(меньшевиками). Союз цей
як неприродна спілка соціалістичних

і с.-деками

„карасів-ідеалістів

„з

буржуазними

і

зубровими
щуками“
мусів дуже
скоро розпастися, бо як дальша діяль
ність Денікіна
показала „буржуазні
і

зуброві щуки“, прямо зїли соція
„карасів-ідеалістів", в до

лістичних

розумінню того поняття,
їх і розстрілявши. М. Ру
санов, який був між иншим ідеольо
словному
вивішавши
ґом

котра своїм непримиримим
становищем
до національної
про
блєми в бувшій царській імперії пи
шла до послуг реакції і большевиз
він рішучо стверджує,
мові. Тепер
мократії,

для Росії, для ії всіх
порятунок
лежить якраз в розвязці на
ціональної проблеми, бо без цеї роз
Вязки неможлива є розвязка соціяль
що

народів

ної проблеми.
Із ряду статей реферуємо
тересніші

місця,

рюються

наслідки

в

яких

найін

обгово

большевицького

перевороту.
По думці Русанова большевицький
ворот

Росії,

вплинув на
а це тому,

пере

розрив єдности бувшої
що так як царський

утискав від віків всі націо
нальности імперії во імя одної па
нуючої раси, поневолсвої царями,так
само
совітсъкий
режім розпочав
утнскати також ті-зк самі національ
ностн во імя Велико-Росії
і хотів
розширити свое паннуваиия по всіх
землях бувшої імперії під видом дик
татури пролетаріяту.
реакім

місце при кінці

в Севастополі,

своїй статті він показує ряд помилок
з боку російської соціялістичної де

спілки, опамя
цеї неприродної
тався скоро і покаявся в гріхах та в

І тому пе можна дивуватися,
і національности. де демократія

ватись

перед

що
могла

народи

захо

большевицьким

переворотом
з усіх сил старалась
відділити від Велико
Р ос
і зорґанізувати незалежні держави.
Ось що говорить Церетеллі в своїй
роз
мові з редактором ,.Ѕиіѕѕе Огіепі“:

ії

Большевицька хороба а виключно хо
робою Велике-росії. Всликоросн творять базу
большевизму, коли тинчасом серед инших
націй він
появлясться тільки спорадично
і не може закорінитися, Відділення від боль
шевизму, утворення сепаратної держави стало
питанням життя або смерти для
„інородче

Число З.

„На

переломі"

прагнуть заховати демо
попадаючн в реакцію. А дальше.
большевнзм, для
„Раз переміг в Велико-росії
других націй не оставалось нічого більше
як створити
самостійні
Всі це
держави.
ських'

націй, які

кратію, не

признають, навіть реакціонериі крайні праві.
Створення, не іасіо, самостійних організмів
Естонців,

стало

Грузинів,

необхідним
для
Армян, Литовців і Українців"
Таку
мову чуємо від державного
гру
зинського мужа, котрий ціле життя посвятив
для

цраці

над

демократизаціею

цілої

Росії.

Те саме говорять і представники Укра
слова Марголіна,
Оці
опубліко
вані в 7-8 чисті иЅиіеѕе-Огіеніе"і
писані в

їни.

М. ЅеІЬу; редактора російських
до
справ в „Рогеігпе Оіісе" в Льондоні;
„Росія не істнуе більше як державно
правна одиниця, Це тепер державні формації,
листі

які

Росії.
виглядають як
„кусні“
бувшої
Треба зміцнити\ всі національні здорові рухи
в тих формаціях кі підпомогтн їм в боротьбі
з большевизмом.“
Дальше говорить А. Марголін, що він
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був противником сепаратизму, але після по
він, як реаліст,
останніх років
дій двох
числиться
з
обставинами і стоїть тепер на
самостійннцькім

українськім

ґрунті.

на
ті
Спіраючись
документи
М. Русанов оскаржує большевиків,
що вони розбили єдність демокра
тичної російської федеративної рес
Роз
Це не цілком точно.
публіки.

всі,
починаючи від
одність
лівих.
до крайніх
крайніх правих
Розбнвав ії також і шановний автор.
бнвали

застановляється

Дальше

дучністю російських
на наш погляд, дає

над бу
автор
народів. але перед тим,
дуже бнстру аналізу со

ціально-політичної
структури Росії. Він по
рівнює Росію з иизшим зоольогічним
орга
нізмом.

Коли

жава. яка
організму

би західньо-европейська
дер
анальогічно до вищого звірячого
була поділена в центр свойого

життя, то вона взагалі
істнувати,
пересталаб
вона померлаб. Тимчасом коли пірветься на
приклад,
на кусні тіло дощівниці з кляси
Анпиіаіа, то кожний кусень може життя са

мостійио.
большевицьиа Росія уявляє
ціла
такий ннэший організм, з котрого
частина живе самостійним життям;

Тепер
із

себе

кожна
тут

в

аграрних

провінціях

можна знайти

67

і

хліб

землях

мясо;
люде

в

там

менше
недостаток.

терплять

хлібородних
а знову в

промислових люде помірають з голоду. Се
лянин все `ще
може жити і вертае до прі
мітивного господарства,
до домашнього про
мислу. Але промислові робітники найбільше
і

терплять

можуть

тільки

жити

працюючи

фабриках і служачи в армії
і ось ми маємо данний парадокс: комуністи,
які видали війну війні, самі жиють з війни!
в військових

Тепер можна зрозуміти, що серед таких
й
обставин, в яких пірвалнся всі соціальні
економічні нитки поміж поодинокими краямн
може
далеко
завмирання держави
трівати, як н цівілізованім
краю із
скомплікованим економічним апаратом, такім
як Англія,
Франція або Німеччина, до за

процес

довше

тримання обігу товарів тільки на вісім днів
би мати
могло
страшні наслідки, Та хоч
повільний, він всеж таки
большевизму
упадок
неминучий, Із двох річей може статись одна.
Або повториться історія 17. століття та після
„смутного времені" настане страшна реакція,
або сам большевизм переміннться, відкинувши
І тоді большевнзм
деструктивні елементи.
називатись,
не будучи ним по
тільки
так
буде
суті. В тім другім випадку роля демократії
велика, бо раз створиться великий політичний
центр демократії, він буде притягати до себе
инші краї.
Отже

якимсь

відбудова

Росії

ударом,

одним

не

але

може

статись

мусить перейти

повільний

процес незалежностн,
конфеде
і федерації російських народів. Ітому
являються рішучпми
автор та його однодумці

рації

противниками тих,
шевизм, рівночасно

боль
котрі поборюючи
національні
поборюють
змагання народів, тому він рішучо протнвиться
Денікінцям, Юденічівцям
всім Колчаківцям,

іїх

Особливо

ідеольогам.

гостро

він пола

з

відомим зрадником демократії і со
мізуе7
ціалізму, В. Бурцевим, відомим Шерлоком
Голмсом.

Та хоч

і

ми не маємо
наших читачів

як цікава та полеміка,
для неї місця, бо для

фізіономія цього „со
і так досить виразна.
ціяль-зрадникаа
Ії не змінить кисть хоч і як вдачних
Щож до самого
рисів М. Русанова.
Русанова, то нам приходиться тільки
пізно, але
рішитись, що людина,›хоч
'баЧИТЬ СВОЇ ПОМИЛКИ.

50

Число З.

Хроніка.

ХРОНІКН.
УКРАЇНА.
Пейсія проф. Ґіршманову._ Всеукраїн
ський ревком призначив професорові окулісту
Ґ рішманові
життєве
в розмірі
одержання
120000 рублів річне.
В Київі. Людина, що приїхала з Київа,
свідчить про
дуже
прихильне відношення
большевиків до Українців; то є тих Українців,
оголошують себе ворогами Петлюри і його
В державні київські установи прий
лише Українців,
українська мова об
явлена державною. Іде розмова про віднов
лення памятника Шевченка, що був знищений
денікінцями, проти Думи на місці Столипіна.
що

уряду.
мають

його
Звездн“).
Що до настроїв селянства,
можна рахувати безумовно антібольшевнць
ким. Характерне дуже бажання наших селян:
„весною розібрати усі залізниці, щоб больше
викам не було дороги до повітів“.

Шевченкові роковини. Радіо

з Москви

повідомляє,
12. березня
що
відбулась захо
дами секції комісаріату освіти святочне святку

через

полонених Січових

до

Львів

переїхав транспорт
Стрільців, яких перевезли

до Ланьцута. Транспорт лічить 160
670 козаків під командою
сотн.

і

газети

Загальна мобілізація. Розпорядженням
на Україні обявлено
уряду
мобілізацію чоловіків іжінок Жінки
признваються для трудової повинности. З тих,
большевицького

нагальну

непригідний

військової
полки.

для

утворено робітничі

служби

буде

Францув ва визнання України. З Па
рнжа повідомляють, що ген. Масссне, який
недавно
повернув із Росії і Польщі зробив

є

доносить,

що кубанські козацькі війська по
большевиками
заняли столицю
лучилися
Кубанщини
англійської
Катерииодар.
Шеф
місії' при армії Денікіиа Голман дістався

в

Польські

большевицький полон.
Денікінівська
розпочала евакуацію Новоросійська

Арешт англійських офіцерів.
решту

повідомляють,

арештували
вспілн втікти.

що

англійських

армія

Бука
большевикп
офіцерів, які не
З

гещнішв.

пишуть, що до Камяиця приїхав з иедобнт
вами армії Бредова відомий чорносотенець,
„Кіевпянина“ В. Шульгнн.
редактор

хто

Ред.)

Большевикн на Кубані. „Оаііу Ехртеѕ“

Одесі

Крім цього арештовано багато
офіцерів добровольчеської армії.

Большевицька
Москви

фльотилля

на Припеті.

фльота

повідомляють, що
на Припеті дісталась

большевицька
руки ііолякін.

в

Шульгнн

жавамн. Ми маємо тут діло з витворенням
таких умов, щоби довести до зілляия(і) обох
республік в одну, яка не буде ні російською
ні українською(?) але творитиме
пролєтарсьву
замаско
російську
Це одиакне
федерацію.
ване віддання України під російську кормнгу,
як це було за царських часів. Влада совітів
виключає всякий гвалт
русифікацію. (Зна
читься знову вузеиька культурна автоно
'
мія!

і

Сушка

Раковсьий
ському часопису „Коммунист'
так характеризує відношення совітської Росі
обох республік цілком
до України: Зединення
не подібне до звичайного союзу, який зви
чайно буває між двома буржуазними дер

в

старшнн

Відношення совітської Росії до УК
раїни. Радіо з Москви повідомляє: В харків

з

с Луцька

примусових робіт, волиб не дійшло
між селянами і поміщиками до згоди що до
оброблення поміщнцьких земель.

заведения

5

що

поміщикам інвентара і запасів хліба. Рішено
від польської овупаційної влади

домагатися

і

Січових Стрільців. Зі Львова

Доля
носять,

Кріпацтво на Волині. „шѕсіібсі Роіѕікі"
повідомляє, що в Заславі на Волині відбувся
зїзд великих земельних власників на якому
обговорювано питання про зворот забраного

(і)

нання памати Тараса Шевченка.

Німеччину від Росії окраїнними державами,
які мають вихід у море. для цього найбільшу
незалежної України,
вагу має відродження
звідки можна дістати хліб,мідь, худобу і шерсть.

З
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За газетні
статті
і літературні твори проти
Петлюри (на українській мові) автори одер
жують вищі пайкн і навіть ордена („Красной

доклад,
що всі партії в Росії
в якому каже,
схиляються своїми сімпатіями до Німеччини.
Щоби закріпити мир в Европі треба відділнти

„На

Число 8.

передові"
висилку з Польщі усіх чужинців,
після 1915. року.

РОСІЯ.
З Владивостока по

відомляють,

що Японці заняли російську ча
стнну Сахаліна. В місцевостях Амурської за
лізниці утворилиоь робітничі ради.

Воєнна нарада в Москві.
повідомляє,
нарада

що

ради

Московська

в Москві

відбулась
народніх комісарів і
На нараді обговорю

командуючих арміями.
вано майбутню політику

большевиків до во
рожих держав.
Троцький запропонував тим
часово припинити війну в Европі а почати ії
в Персії. Китаю і Індії. Його
підтримував Зі
новіев. Начальник головного штабу
спроти
вився цій пропозіції і запропонував повести

загальний
думки

не

наступ на
висказав і

Польщу.

Лєнін

жадного

рішення

своєї
не

принято.

Мирові пропозиції Московщини для
Румунії. Румунська „Кеноѕіегеа“, оголошує
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отсі _услівя мирової пропозиції совітської Мос
ковщини, предложені Румунії: 1) Румунія при
знає
авторитативно
моськовську
совітьку
всім
2) Румунія
дасть амнестію
републіку.
дезертирам,

також ітим.

що

находиться

в Московщині.

що поповнили

як

політичні

про
відшкодування со

ступки. З) Румунія дасть
вітській Московщині за військові знарядн та
військові магазини російської армії, яка при
відвороті московської армії лишилася в Мол
давії і Бесарабі'і.
За те зобовязується совітська Москов
щина 1) звернути Румунії її золото зі скарб
з виїмком цих вартісних
ниці в Москві,
паперів. про-які не знає, де вони знаходяться,

-

2) совітьска Московщини. признає Румунії
не право до Бесарабії.

пов

часу, поки з Парижа не приїдуть їх
політичні приятелі, щоби відбути конференцію
до дальшої акції супроти большевиків.
тут до

залізничників

Штрайк

н

Кракові.

В

залізниць відбулося зі
брання дирекційних урндників, які по довшій
дискусії рішили прилучитися до штрайку. Зава
зано спільний позасоюзний штрайковий комітет
кранівській

дирекції

розпочато штрайк. В суботу мають станути>
всі фабрики й підприємства на знак симпатії
зі

залізничниками.
Штрайк
штрайкуючими
повінчався побідого залізничників. Справа апро
візації має бути поправлена; а також має бути
привернене право карти вільної їзди.
_

Англія і Польща.
Меш

Англійський

тижне

орган зближений до
пише в останньому
кругів Льойда Джорджа
числі, що для англійської публичної думки до
неприпяття є француська стратегічна лінія

„Тііе

Епґоре“,

Рейну і думка створення виликої Польщі. В
І,Тііе
справі польських границь стверджує
Ыеш Епгоре“,

1) розвязка справи Гданьска
компромісом між польськими
і німецькими інтересами, 2) що на горішному
що
Шлеску Польщі зовсім не покривдэкено.-З)
до східної Галичини, то англійська
публична
що

є справедкнвим

опінія абсолютно
протнвиться відданню цего
краю, замешкалого Уркаїнцями їх протизникам
Тіолякам. Проти мотиву, що Польща повинна
мати спільну границю з Румунією. завважає
„Мені Епгоре“, що рівно добре можна віддати
Росії, щоби
слідну Галичину федеративній
вона мала спільну гряпицю зЧехосліваччиною.

У Варшаві
польського уряду

Переговори в Фінляндіею.
з

Обговорювано
фінляндською делегацією.
загальні умовинн миру з совітською Росією.

Мирові переговори. „Кпгјег Роипапѕкі"
містить

інтервію

мієром

Скульським.

свого

співробітника з пре
в якому він заявляє,

що мирові переговори польського уряду,

з боль

шевиками розпічвуться з кінцем березня. Місце.
де будуть
відбуватися
чене в найблизші дні.

переговори

буде

Викидають чужинців. Польське
повідомляє,

Московські наради в Варшаві. До Вар
шави прибули відомі московські письменники
Мережковський. Фільософ і Жлобін. Остануть

відбулася вже перша нарада

ПОЛЫЦА.

бюро

які прибули

в Польщу

Японці на Сахаліні.

„Правда”
військова
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що

польське

озна

пресове

міністерство

закордонних справ видало розпорядження про

справа. В комісії заграни
справ польського сойму запитав посол
Гломбіньскі уряд про підстави його переговорів
з Фінляндією. Лотвою, евентуально а Румунією.
Українська

чних

Преміср Скульскі відповів, що найаагальніщою
підставою цих переговорів є змагання Польщі
до злучення інтересів цих держав з інтересами
Польщі при переговорах з совітською Росією.
чи звісно є урядові
Гр. Скарбек запитав,
про

переговори

між

гр.

Йосифом

ІО

Потоцькнм, Хорватом

ляндії дуже

шик

заходи

і иншимн а
П е т л ю р о ю. Міністер Патек відповів, що
про це він нічого не знає.
Гр. Скарбек по
ставив внесення, щоби на одному з найбли
засідань

обговорено українську справу.
Скульскі узнав, щ о о б г о в о р ю

Преміер

вання цеї справи тепер було

м о як е

би

в е к о р и с н е. Внесення ґр. Скарбка

упало.
„Оагеіа
Варшаві

відбуваються наради

що

між польським

Собаньскі.

Конференції польського уряду
балтіиськими

делеґатами

ідуть

з над

Основні

далі.

точки спільної

платформи що до переговорів
а большевиками з фінляндськими делегатами
вже
поладнані. Тепер радитимуть
ще над
подробицями. Переговори з латишською місією
так легко. Є основні ріжннці

в тері

торіяльник справах. Румунія має в иаііблищих
днях прислати спеціяльну місію для перего
ворів. На разі заступае її румунскин посол
в Варшаві.

Димісія

ґен.

Мусніцкого.

Варшавеькі
як причину димісії
генерала Довбур Мусніцкого знесення окре
мого фронту в Познаньщині, який оказався
політичні

круги

подають

непотрібним в наслідок переведення
мирового договору з Німеччиною.

в життя

Імеиуваиня в польській дипльоматії.

декретом начальника польської держави заі
меновано Г. Шебеко представником в Берліні,
Еразма Пільца послом в Празі, Броиіслава
Буваля

що литовська місія в Америці даремно робить
в справі визнання незалежности Литви
і одержання американської позики, яка булаб
ґарантоваиа лісами Литви, які займають 30%
всієї теріторії. Америка і Вільсон на всі ці

в

і представниками української дипльо
матичної місії. Від Поляків беруть участь Ст.
Хорват, Е. Пашковскі, ґр. Й. Потоцкі і А.

не ідуть

вигідні умови, як тільки перего
вори почнуться негайно.
виходи. „Ьіеіцуа” повідомляв,
Даремні

заходи

доносять,

Шагѕнав'ѕкак

урядом
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Число З.

Хроніка.

представником в
в

Естонії.

Латвії,

_

а Леона

Міністер закор
консулят в Женеві. Ін
до Ціріху, де ґеие
вентар і архів перенесено
ральним консулом зазначено П. Ключинського.
Васілєвеке'го
донних справ зніс

с глухі.

Брантінґ преміером. Зі Штокгольму
відомляють,

лістів,

що

провірник

Брантінґ,

отримав

по

шведських

соція
від короля місію

утворення кабінету. В склад його увійдуть
більшістю соціал-демократи. Буде це перший
соціялістичний кабінет у Швеції.
Анґлія визнав Литву. Литовськиіі сфі- ›
ціоз „Ьіеіш/а" пише що Анґлія внзнасть само
стійність Литви після того, як збереться на
ціональне зібрання. Вибори до конетвтуантн
на 14. і 15. квітня.
Виселення Москалів. Польські газети

розписано

ппшуть,_що естонське міністерство внутрішних
приказ, що всі громадяне
видало
справ
совітської республіки, які поселились в Естонії
після 1915. року мають покинути Естонію.

БІЛОРУСЬ.
~

Білорусими й

мирові переговори. На

днях відбулися в Вільні
збори Центральної
Білоруської Ради Віленщини й Городненщини,
Віленського Білоруського Національного Номі
тету

і представників

инших вілєнських

біле<

організацій в справі мнрових пере
говорів мізк Польщею іРосіею на яких одно- `
голосно принято такі рішеня: „З огляду на
зачеплен
те, що на мирових переговорах
руських

буде

справа про долю Білорусі, зібрані представ
ники зорґанізованого
білоруського
народу
1. Білорусь, як зацікавлена
признали, що:
сторона повинна мати на мирових перего

вАлтійські кРАі.

ворах своїх представників, 2. Цих представ~
ників має делегувати
білоруський Уряд за
згодою Ради Білоруської Народної Республіки.
3. Білоруські представники на мирових пере

Литва і мир. „Вегііпдѕіке Тісіепсіе' пові
домляють з Повна: На днях в Москву прибула
литовська делеґація,
яка має заключити мир

говорах повинні мати рішаючий голос. Колиб
мирові переговори відбулися без участи і
санкції представників Білорусі, цих перего

з большевиками.

ворів білоруський народ

для

Рівночасно в Москву прибула
тіеїж ціли чехо-еловацька делегація.
Фінляндія і большевики. Аґентство

повідомляє,
що Чічерін запропонував
фіпляндському урядові вступити з большеви
ками у мирові переговори. Він обіцяв Фін

„Уніон“

не признае.

Новий начальник штабу білоруської
армії. Начальником штабу білоруської армії
іменовано
Бародзіча`

полковника
Білорусина,

генерального
що

служив в

штабу
україн

ській армії.

А.,

„На

Число 3.

переломі"

АНТАНТСЬКІ КРАЇ.

Б АЛКАНИ.
Димісія румунського

Ліга народів. „јоцгпаі

міністра війни.

домляв.

повідомляють, 'го король приняв
румуньського міністра війни Раш

З Вукарешту

димнсію

кану. Наслідником його

став

12. березня,

ген. Мосейн.

приїхали
Румунії
никами

повідомляють, що в Дорну Ватру
совітської
Росії та

мирних

Росії

переговорів.

' ВЗННЯ

і

Підданих

З. Урегулю

торгових

агітації в Румунії і обіцяв
У відновідь на промову
румунського представника Красин заявив, що
російський уряд твердо рішив жити в згоді з
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не

до

кінця через

Преміер Нітті

зго

королівство.

Радіо з Польдгу по

що Сирія, Палестина і Дамаск

утво

28. лютого.

ЕКОНОМІЧНА ХРОНІКА.

в Німеччині.

_

В ніч з 12. на

цей роакціііннй замах соціялісти без ріжниці
партій відповіли генеральним штрайком в цілій
Німеччині. В ріжних місцях почались вуличні

Зївд угорських комуністів. Радіо з Мос
що 21; березня в Москві збі

кви повідомляв,

комуністів.

та російсько
Російська-польський
чеський банки. ЗеОдесн повідомляють, що
на півдні України робляться заходи, аби від
чинити з допомогою
польських капіталів ро
сійсько-польський
банк з основним капіта
в 150 міліонів

карбованців. Про анальо
кроки, що їх робить чоло-словацька
місія на півдні'України, повідомляє Прага.
Там мае бути відчинене великий Чесько-Руське
лом

гічні

Словац

й банк.

Італ іісько - кавказькнй
дискоитнніі
банк. „Вапса ііаііаиа «іі ѕсопіо" заснував
Римі „Італійсько-кавказький
дисконтний
банк" з капіталом в 40 міліонів лір. Централя
Рим, відділи Тнфліс, Баку, Грозний та инші
в

_

бої. Південь Німеччини станув на стороні ста
що прийде до брато
рого уряду. Оподіються,
вбнвчої війни, з якої скористають комуністи.
В деяких місцях проголошено диктатуру рад.

угорських

їм пашпортн.

у Єрусалимі

У

фахового а не партійного кабінету. Ультіматум
правительство по приняло. Тоді війська увійшли
в Берлін. Уряд Бауера втік в Штутгардт.
На

зїзд

в Копенгазі.

видати

рили самостійне королівство. Королем прого
лошено еміра Фаісалі. Коронація відбулась

13. березня
в Берліні
зчинився переворот.
Морська бригада, яка стояла недалеко
Бер
ліну, предявила урядові Еберта-Бауера ульті
матум, в якому доматалось
сформовання чисто

растьсл

з Літвіновом

відомляв,

ЦЕНТРАЛЬНА ЕВРОПА.
Переворот

при

бунти.

завізвано до виїзду.

дився

Нове

усіма сусідніми народами. Росія розпічне війну
тільки тоді, коли буде примушена до цього
задля власної оборони. Сподіюгься, що мирові
доведені

держав

всякі

АЗІЯ.

піддержувати.

переговори будуть
кілька днів.

чужих

гвардію,

Переговори італійських
соціялістів
в Літвіновнм. Італійська соціялістична партія
визначила Бомбачі і Кабріні для переговорів

Румунії

від большевицької

її

яка поїде

утворено спеціяльну військову
якої помочі иадіються здавати

відносин
шляхом договорів. 4. Повернення полонених
Румунів із Росії. 5. Росія мусить відмовитись
господарських

ро

З Риму до
що положення в Італії дужекрнтичне.
Уряд видав вже ріжні зарядження на випадок
полків
заворушень. З південно-італійських

Представ

при

тільки

Буде
одібрана спеціяльна
в Росію для розслідування

італія перед революцією.

Румунії міністр юстіції Вл ад іген. Авереску.
Зі
поставлено
такі умови:
сторони\_Румунії
1. Червона
армія відходить від румунської
границі. 2. Бесарабія остаеться
і Росія гарантує її недоторканість.

обговорюватись

буде

питання.

носять,

Красин і Вінарський,

в

пові

ріжних справ на містах.

представники
для

сіе ВеЬаіѕ“

що на сесії ліги народів, яка почалась

сійське
комісія,

Переговори Румунії в большевиками.
З Букарешту
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місцевости Кавказу.

довів золотого

І

вапасу бувшої Росії.

повідомляють, що 150 скринь й ро
сійським золотом, загальної вартости одни мі
ліон фунтів штерлінгів були передані
япон
ському банку Осаки. В тойжэ банк покладено
З Омска

Критика і бібліографія.

8 міл.

в Анґлії всю кількість хмілю на ринку заку
комісією
контрольною
державною
` плено.
хмілем,
тим
за
що
цім
про
торговлі
торговля

зараз

уллгатн державному регламен
Новий імпорт хмілю

обмеженням.

запасу його,

але

заборонено.

анґлійське правительство,
зараз
не більш як на два, три місяці;

має

що

вистарчить
після того

мусить прийти брак його. котрій було трівити'
атк до серпня, менту коли на ринку появиться

хміль. Для покриття

новий англійський

браку
потрібно до 400 тон.
його імпорту, котрий Англія буде примушена
З закордонних сортів
закупитн за кордоном.
в Анґлії найбільш оцінюють хміль, баварський
та каліфорнійський,
великий попит е тел:
мійського

буде

чеський,

котрий

рахується

і в часи

війни

до

рахувавса

навіть

сько-карвінськім окрузі.
в грудні 1919.
„ січні

15.

організується швай
царськимі купцями великий річний ярмарок
швайцарських товарів. В ляпню проектується
кантональну

підпрівмства

капітали

за прошлий

КРИТИКН

1920.

Німецькі

е

К

м. Історична

повість. Видання З-те. Українське Видавництво
Катеринославі. Відень-Катери послав,
щойно 1920.), мала 8'. 127 стор.

1919. (вийшла

..

_"

з

В

Ціна невизначепа.
повісти малює
цій історичній
автор
змагання Богдана Хмельницького
Польщею.
щоб врятувати Україну „з ляцьної неволі

.

. 41.665
_ 41.889

вакупи бавовнм

при кексі
4298
4298

в Америці.

що Німці не потребувала відчувати невигід
ностей сучасних закупок за Океаном, хоч
безумовно
були при цьому вимагання дуже
високих сум.

Корнієнко
ун

.

Ню
„Ваѕеіег Ыасітгісітіеґ'повідомляють
Норку, що Німеччина закупила
Спол. Дер
зкавах до 500000 балів
бавовни. Половину
до Німеччини.
перевезено
Сфінансовано за
куп через ріжні американські фірми, через

Казка

о
р
с

П
і

д

1919.

БІБЛІОГРНФІЯ.

БІБЛЮҐРАФІЯ.
Кащенко А.:

на восьмидснний
Робітників було

при вуглі

грудні

„

22'4 °/°

з

Анґлії.
рік дося

І

Нові англійські

93.74!

в

виставу

і його господарчий розвій.

Нові акційні

віднести

треба

В.: Запорожсьний клад.

малюнками

Стеценко. друге вк
Українське Видавництво
Катерино
Відень-Катеринослав,
славі.
1919.
(вийшла
Ціна
друку 1920. р.) Мала 8°, 32 стор.
незазначена.

даиня.

з

спеціяльну

в Фрібургу.
Ця вистава має дати можливість
заиізнати не тільки історію самого каитону
але

„

23'7

зайнято

до

29. квітня с. р. в Вазияеї

улаштовати

1920 р. . . . .456.607

коксу
120840 т.

й

ВідІ

р.

котрий там мав місце.

страйк,

краще

Здобуто:

вугля
. . 590928 т.

........

Зменшення

'баварськогоД

ярмарки.

капіталу

бання більшости акцій внщезазначоної фірми.
Продукція вугля і коксу в острав

„ січні

Шваііцарські

закордонного

ляндії. Зараз ведуться
розмови між одним
шведським сіндікатом і фірмою 0. і. Опѕіам
& Со. в іуепѕпп з приводу
СесіегЬегд
прид

меиьш

рівно

Треба.мати
вартним першим двом сортам.
і нам на увазі цю галузь імпорту через те.
що хміль наш е також дуже доброї якости

в
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на хміль

хмілю

Приміщення

в фінлянпському промислу. Великий спа
док курсу фінської митні дав можливість для
приміщіеиня закордонних капіталів в Фін

в

мусить
та

-

Як передмову
до цеї казки додав П. Щ.
Коротенъку бібліографію про автора казки.
Василя Корнієнка До тексту додано 10 малюн
ків роботи
Огеценма.
І.

тові

з

дуктом

донних акційник товариств з метою зділь
шення закордонної торговлі і нарешті. заку
повувати закордонні товари, з зараховуван
ням вимінн.

°/°

_

хаки військового типу Румунією на
долярів та Грецією на 4 міл.
В січні
Хміль в Апґлії.
цього
року

сукна

організувала окреме акційне товариство для
експорту й імпорту на широкий розмір, з тим
що воно мусить
розширити свою діяльність
на цілий світ. Товариство це має уділяти
акції
довірочиі
кредіти.
набувати
закор

.

Канаді.

.

в

І.

замовлення

Європейські

Каиадійські фабрики вовняних матеріалів ді
стали великі замовлення з Европи.
Між ин
шим замовлені) товарів,
головним
чином

ї

і значно
суми 237.О79.000
переважають те, що було за військові часи.
Між нишим банкірсъка фірмаі. Р. Моґнап & Со.

гають великої

р.

вартости 2,300000

р.

золото

фунтів штерлінґів.

в

на Сибірі

здобута

Число З.

'ніж-г

-

Видання

8°, 286 стор.

Ціна

і революція.

стор.

ъськоїіііомуни

- ІІІ.
49-71; 1871.

ьсгор._80-48;
злься,

стор.

21-29;

_

До

ІІІ.

р. Досліджу

Додаткові
ІІ. Госпо

Ідля відмирання держави,

стор.

їУплощеннюїмарксизмујопорту
2-106;-Послідне слово автора
108-112.
ц перекладчика,`_стор.

ііряк Д.:`Пригоди статеч
сійської мови переклали учні

~.

в

З

5

Г.

З

р
и
и
о

з

З

-

музейиицтво.

Іляфіон:
(Нариси

Пр

музеї

замітки).
ц

З

Свенціцький

о

3146.

стор.

дру

карні „Діла“.

Львів,

1920., мала 4°. 80 стор. 12 ілюстр.
Ціна 14 кор. Це видання
присвячене осно
Львові митро
вателю Національного Музся
политові
Книжка
Андрієві
Шетнцькому.
на такі розділи:

Що таке Музей?
З.

ділиться

Дещо
про
російського музейиицтва.
Київа
України. 4.. Збірки Галицької
Львові.
Національний
Музей
України
-- їх
Польські музеї Галичини.
Музеї

музеї

роди

завдання.

Музейне діло.

-

музей

книго
Інвентарізація
водтсво. 10. Квестіонар
програма обслідку
вання краю. 11. Підручна бібліотека. 12. Роз
виток Національного музея
Львові
цифрах
за ХІІ-ліття 1905-1919.
Незвичайне багата
ннцької практики.

_

бібліографія після поодиноких розділів
про
відні думки самої праці роблять твір др-в
Свєнціцького
цінним вкладом
нашу не
і

-

5-20;
ІІ. Держава
І"` 1851 років,

`

г».

свід

уетупи:
Передмова автора. стор.
І. Клясова
суспільність ідержава

`~`И'~І\

стор.

видані окремо
додатком
оповідання п. з.: Поганий день
Василя Івановича.
мови
російської
Е. Вировий, ілюстровав сімома
переклав
малюнками художник Ю. Магалевсьвий,

в

_

слідуючі

оповіщення

подані

третього

в

Переклад

3-4;

1920.,

6.

Н.: Дерэкава і революція.
Петра Дя тлова. Видання „Кому
Бібліотеки", Ыг. 1. Відень, 1920,
ністичної
_8°, 112 стор.
. Брошура ділиться
на
Лєнін

слав,

З

по

Катеринослані. Ві ден ь- Кате
8". 46 стор. Ціна незазначена.
На зміст брошурки зложнлися два повище

ництво

у

-

У. Цімервальді
122-142.

Ю.

художників

у

стор.

і поневолені

малюнками

р.

стор.

неволені народи,

--

48-42;

Д.: Три Оповідання.
М. Бобріняка;
Магалевського.
Видав
Українське

Манин-Сібіряк

9,

народи,

Іптернаціонал

92-121;

стор.

8°. 16 стор.

1920..

7.

Перший

федералізм,

Видання З-те. Українське Видав
Катеринославі. Відень-Катеринослав,

-

багацьку
туру.

мистецьку-архіольоґічну
літера
Іван Калинович.

Цій
рубриці
реєструвати
будемо
азбучному порядку всі українські видання,
появляться
1920.
року,
які
друком на протязі
“звичайно як їх вадснлатимуть
українські ви
самі авторі до редакції нашого
давництва

і

- ІІІ.

народи,

неісторичні

'7-47;
ІІ. Прудом про
і
поневолені
народи,
народність
стор.

І. Маркс,

ництво

і

-

3-5;

гри'бняка.

8.

19211

8°, 148 стор. Ціна везазначена.
Праця тов. Левинського ділиться на такі

`,¬
'_јъ
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Київ-Відень,

Чернахівськнй.

у

Левинський В.: Соцілістичний Ін
тернаціонал і поневолені
народи.

стор.

Безціни.

мови переклав
малюнками М. По

і

для якого він призначений.

російської

1.

сміхдвинки і оповідання. По літератур- ,
ній вартости зібраний матеріял
досить
влуч
иий і приноровлений до ступня знання читача

про

Відень

8", 16 стор.

1920.

і

пісні,

розділи: Переднє
Енгельс, Ляссаль

Українське

д.

-

взірців 85 віршів, а 31. прозових устунів
праця біля сотні українских і чужих письме
нивів. Понадто
помісіив
шан. _професор вн
брані народні байки, казки, легенди, перекази,

Оповідання.

в

-

на два
матеріял розміщений в підручнику
на епічну,
відділи: І. Поезія (ця ділиться
ІІ. Проза (яка обій
лірнчну і дидактичну);
споминн, і історію, описиі
має життеписи,
популярні розвідки). По числу е всіх поетичних

слово,

Катеринослав.

і

-

Дніпросоюза.

З-те.

Видання

Катеринославі.

Мамин-Сібіряк Д.:Старнй-Городець.

Як бібліограф зазначить мушу про рідку
книжці
появу в українській
про три по
казчикн по змісту і авторам, які ділять весь

Видання

Погрибняка.

Видавництво

У

15 гривень.

-

М.

З

1920.

Київ

і

Львів-Відень,

секції ч. 23.

З

„Вернигора“ у Шкільній

середніх
Товариства

кляси першої
української
катеринослав
ської гімназії.
сьома малюнками художника7

2.

видання.

ІУ.

5.

Третє

ська

69

З

Антін: У к р аїн

Крушельницьний

читанка для другої кляси
шкіл.

переломі"

„На

в

Число З.

в

'

журнале..

Число З.

Листи до редакції.

64

Листи до редакції.
Шановна Редакціеі
Просимо на сторінках журналу „На Переломі" надрукувати слідуючого листа:
Після повороту головного редактора І,Волі“ з Камянця і різної зміни напряму органу
направо, а також недостойних випадків на сторінках „Волі'І проти поодиноких представників нашої
їх діскредітації, гдупа близших співробіт
і окремих заслужених громадян,
з метою
влади
ників вважала для себе необхідним виступити з „Волі“ і провадити свою працю в иншому
органі, який більш відповідав би їхньому політичному і громадянському сгеііо.
ми хочемо спростувати ті неправдиві чутки
Ціею своєю зяявою, Шановна, Редакція,
які за останні часи так часто помічалися на сторінках україн
звязані з нашим виходом,
ської преси.

З пошаною

Ґрупа бувших співробітників

„Волі'.

Від редакції.
Друкуючи цього листа бувших співробітників „Волі“, мусимо замітити від себе, що ті
т. зв. сецесіоністи з ,Волі“
е тільки
частиною редакційного комітету органу „На Пер е
ломі“. По за тим і в редакційному комітеті і в самомуэк органі беруть участь люде, які
ніколи не мали нічого спільного з „Волею'. Порівняння програмової лінії нашого органу'
і І,Волі°'

дасть

змогу

з'орієнтуватися, в напрямку обох журналів.

сторонньому читачеві

Редакція.
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,

`

'

Від редакції.
У відповідь на закнд „Старого журналіста' в 12. числі „Волі'по адресу 0. Олеся, що
нібито редакція нашого журналу покористувалась статтею п. Борщака, яку він надіслав до
„Волі“, містнмо копію листа п. Борщака до п. Мурського:
Рагіѕ Хі/і.

Високоповажнвй

п.

те

ггецге 31, 15. ІІ. 1920.

Володимире!

Ще тиждень я надіслав Вам начало статті про лігу націй та прохання про вступ в союз
журналістів. За цей час прийшли до нас останні номера „Волі“, які зробили поганне враэкіння.
Це знаете
раѕсек іе тоі
ѕсіттиігіде Шаѕсііе, не кажучи вже про нову політично орієнтацію. Ми всі тут страшно обурені, але звичайно пишу я тільки за себе...

-

...Коли

_

Ви ще не оддали мою статтю

до друку, затримайте

_,.н¬____¬_____

ії.

і.
х.

,
І

Борщак.
.

Останні вісти.
,Тітеѕ" підчас дебатів в палаті депутатів у відповідь на зап
Льойд Джорж заявив, що Англія рішила вкоротці вступити у
торговелі
і
українскимн кооперативами на тнх самих умовах, що і з російськими.
Як повідомляє

вертзі

_

З друкарні
Відповідальний редактор: З. А д е л ь с б е р г е .
Вальдгайм-Еберл<
Уіі., Ѕеі епнаѕѕс 5.
`

і

.

\¬„

\

`

'І
`

'о

І'

(„Украпнськии„,Мотор”„гі

Звертатисяїпйсьменно

„Український

надсилати

І.,

Мен,

\

НезаЁаром вийде-ёЪ-авіаційна
часопись „Український `літун“:
уґпатщліяли-„і

питання

_

1.14'_д.

ч"

Роѕтїасіт

.

1. '

Спорт”)
'всякі

тлі

ш ы.

'›ї›ї:"

59:15

_

заум;

,

›_

"

^

І

.

«.

`

>

і

ё ё

ЁІШІІІЛШШІІЙИІИШІІІІШШІМІІІІІНШИМИУ!ІІІІтНІІІІІІІНІ!П"ММІІІІІІШІНШІІШІІІІІІІІІШІШШ!ІЦІІШІІШІІШІІІНІІНШІІІНІІШНІНШШІШІШШМЦЗгІЛІІІІПІІІІШІІШШШМІШШІШЁ

Ё

Ё

јцгіј Тіѕстѕсїхепіко.

ЁЬ

висилаіоться даром.

Ё

Катальоґн

у

ё

_

19/1

\'

`

РоггеІІапдаѕѕе

„Дзвін“.

і

шІЕЫ, ІХ.

пер. ч. 18. Українська книґарня

і

ї

Петрівський

ё

він“

площа ч. 2. Товариство „Дз

ХАРЬКІВ,
_

"

*

Ё

Бесарабська

4,

Ё

Головні склади:
КИЇВ,

и

І

у

ди:

83

ШКОПН

„УКРНІНСЬКН

,

Ё

и

и

Іу

„ПЗВІН
_

Ё ё

Ё

ё

ЁВИДАВНИЧЕТОВАРИСТВОЁ

Ё

_
ч

ітшптнпитппітитнтґтшттщитттптпттппшпппшшпшщштнитипвипитиІтІІІІІІІттпІиивпптиппшпптшпІннитё

Віетегдаѕѕе
і.

й

н. після
вбрання, костюми
дешево всякого рода мужесысі
виконує совісно
найновіших виґлііеьпх фаеовів. Великий вибір авґлііськші сувон на. вищі.

2.

Відні,

І.,

у

И

Л

В

СА

У

Українська кравецька робітня.

Р
А

О

Д

Е

О

Перша

Т
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`

І

І

_,

д

/

'

4

'

У

;›.¬

1

;;:^:єїл.-С1ґ.1
„
.

'1.

.

1

Х”

.

-

..

друзі

італії

.......
......

лір.,

8.

і.

соліялтдемократичної

партії.

ВИХОДИТЬ КОЖНОГО ДНЯ УЛЬВОВІ.
Львові

і]

на

,

'

-

Лтд
`
`

місяць 24 польських
місяці Лі) польських

-і

у

прокорона 40 сотики).
марок (34 кор.)
марок (100 кор.)

у

3

Передплата на
Передплата на

З

›

1

1

(і

Ціна одного примірника
польська марка
вінції

Ї'

ё

в

У

і

в і.

3.

і.

іп

6

.......

в

в

'

6

Швейцарії
„, то: лавії..---.-›.
.1ів*%іі›ёсйованиииі--“тім-Зайдіть
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