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ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА РЕВОЛЮЦІЙ. 

Революція- вибух оr<ривдженого й обуреного до 
краю почуття. Вона ніколи не робить-ся по висновках і 
міркуваннях розуму, а завше приходить в наслідок до
ведення народнього невдоволення до останнього ступня. 

Коли народ зневірюєтся в можливости залагодити свої 
кривди мирним способом, коли вривається його терпець, 
він дає волю своєму обуренню і незадоволеному· бажан
ню й починає чинити не так, як йому каже розу.м і мір
кування, а так, ЯІ< хоче розлютоване дотогочасними 

кривдами почуття. Революція- це повінь, що заповнив
ши ..звичайне корито річки, виходить з берегін, заливає 
все, що трапляється на шляху, рве гатки, замулює ого

роди, зносить хати, худобу, людей і т. п. Це народне не
щастя, до якого народ доходить під натиском инчих не
щасть в тій хвилі, коли покривдження і росш!ч приму
шують його стихійно шукати чогось "хоч гіршого, аби 
инчого". Революція не була й не може бути бажаною 
метою, але завше є неминучим засобом полагодження 
тих справ, яких ніщо инше впорядкувати не спро.можне. 
Революція із двох лих менче, до якого мусить хапатись 
народ, захищаючи себе від більшого лиха. Джерелом і 
двигачем революції завше було й є скривджене й обу
рене почуття. Доки народнього обурення не має, до· того· 
часу всі міркування про потребу революції ні до чого 
не доводять. Коли воно є, жадні міркування розу.'\\У nро
небажаність революцІї, недоцільність її, лютість і т. п, не 
спинять її. Вона схоплюється й перекочується через лІQд·< 
ське життя своїм шляхом, як нестримна повінь: в однім 
місці руйнує, затоплює, замулює дорогі посіви, а в дру'" 
гім освіжує спраглу землю, накладає шари родючого на
мулу на пісний грунт. В однім місці приносить СА1ерt_ь~~а;; 
в другім-життя, 
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Маючи своїм джерелом· невдоволене почуття, рево

людія розвивається о лише доти, доки істнує обєкт того 
невдоволеня. Як тільки обєкт невдоволеннЯ зникає, рево
людія вщухає і жадні крики любителів о "вели І\ ИХ по чувань" 

. про поглиблення революції ні до чого тоді вже не дово
дять. 

Вона сnадає 1 як вода в річці після прориву гатки. 
Бувши породіллям поЧуття, революція розвиваєтсн 

не так, як того хотів, би розум людський. Вона, як ви
кинута з берегів вода, заливає не тільки те, що треба, а ,.0 

й те, чого не треба заливати. Народ, скоштувавши со
лодощів задоволення набоділого віками почуття, ЗВИІ\ає 
до того, щоб і всі инчі свої почуття задовольняти. Не 
ТіЛЬКИ 1і, ЩО були П.ОКрИВДЖеНі. Й ображені віками, а Й 
усі ті, що виникають в процесі революції. Раз вікову сnра-
гу до волі задоволено одним махом революції на nідста-
ві JІише почуття, хотіння, - мислить народ -то чому у 
инчих дрібнійших сnравах не 1-~еруваться законом "так 
хочеться"?. Тому в революцНІні часи панує скрізь почут
тя, а не розум. Почуття стає Зtlичайни.м законом життя. 
Розум, досвід відсуваються геть на бік, а все робиться 
по тому, як "хочеться", і як "здається". о Розвиваючись і 
поr либлюючись, революція часто виходить з nід впливіІj 
розуму й міркування та майже цілком піддається рево
люційному настроєви, революційному почуттю, яке стає 
законом революції. А що менче вживається заходів до 
того, щоб увести революційне почуття в ра1\\ЦЇ розумо
вого керування, то більше воно переходить в звичайне 
виявлення й зоадоволення інстинктів. Інстинкти є ВСЯІ<і. є 
добрі, є й злі. Над багатьома інстинктами культура вже 
давно поставила хреста. При сучасних умовах громад
ського життя вони тіль1ш нн{одять людству. Колиж ті ін
стинкти nідчас революції стають основою життя, то це 
тільки руйнує визвольну справу. 

Революція, яка первоnричиною має боротьбу за 
вnоволення покривдженого почуття, за визволення люди

ни з під якогось ярма, взявши законом своїм просто 
"так хочу'·, о сама перетворюється в поневолюючий рух. 
3 визвольної боротьби обертається в самозадоволення, 
потурання інстиш<там, покривдження й nоневолення ин
чих. Це стає основою тих помилок, які робить кожда 

, революція, а саме насильства над усім, ЩО НЕ ПОДО
БАЗТЬСЯ революціонерам, хоча й має вели·ку цінність 
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для людського добра. Найвидатнійші революціонери бу
ли завше найдужчими гнобителями инчих. Вони вважали 
тільки на своє "хочу". Поскілько-ж рушійною силою ре
волюції є почуття, воно було законом їхніх вчинків. Під
даючись своєму почуттю, як закону революції, вони не 
помічали, що їхнє революційне "хочу" не цілком відпо
відало революційному "хочу" инчих. Слухаючи свого 
революційного "хочу", як закону революЦІї, вони приму
шували слухати його і инчих, · хоч ті инчі мали зовсім 
· инче "хоч:у", ніж вони. Це ставало осt-ювою величезних 
помилок усіх революцій. 

Видатні революціонери} захоплені тільки своїм осо
бистим революційним 'почуттям, не мали спромоги 
обєктивно ставитися, виміряти й рахуваться з револю
ційним . почуттям инчих людей та в погодженню а ними 
находити певні. міри того почуття, яке -.r.югло-6 вважать
ся законом революції для більшости. Вони завше своє 
власне осоr)исте · 11оttуття вважали законом не тільки 
для себе, а й для всіх. Тому все, що не поt·оджувалося 
з їхні.\\ бажанням, паборювали як "незаконне", не ревелю
ційне, й люто карали. Це стало причиною неоправданих, 
шкідливих для справи революції й усього, поступу люд-
ського революційних насильств. · 

Ми проминаємо пронви того насильства в релігій
них революціях, Ісоли вчерашні страстотерпці за право 
на вільну релігійну думку другого дня після пере·моrи 
над &тарою релігією катували й Ісарюш на смерть своїх 
бувшІJХ однодумців за розходження (Кальвін, СавоІіарол·· 
ля, Цвінглі і т. п.), а спинимося тільки на взаєм.овідно
синах між дужчими і слабшими народами в революціях 
політичного характеру 

Перед нами факт од11очасної революції в Росії й на 
Україні, визвольна боротьба московського й українсько
го народа. Ця боротьба -революція двох народів -по
волі перетворилася в поневоленя вільною революційною 
Московщиною вільної революціИної України, в пануван
ня революційної гнобительки Московщини над -револю
ційно паневоленою Україною. 

В історії це не перший випадок ІСОЛИ раб, здобувши 
волю, став гнобителем свого товариша. Так було майже 
за. всіх революцій. 3вір,яче почуття, до якого дог либлю
валася революція, завше. Підюджувало дужі народи наки
даться на слабших, щоб революційно· ковтати їх. Кожен 
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револющиний народ, віддаючись почуттю й керуючись 
тільки інстинктами, доходив до визнання того, що він, як 
революційний, є найкращий в світі, а тому мусить всі
ми керувати, всі мусять брати з нього примір, мусять 
його слухати і т. п .. Це й доводило до того, що ре
волюційні народи во імя революції силою своєї револю
ційної внешости змушували сусід кориться їм. 

Революційні Асиріяни, скинувши вавилонське ярмо, 
підбили під себе не тільки Юдеїв та Фенікіян, а й усю Ма-: 
лу Азію та Арабію. Революційні Перси під проводом Кира 
визволили народи з ассирийської вязниці тільки для того, 
щоб самим їх опанувати. Революційні Атени після пере
моги над аристократичною Спартою запронадили свою 
гегемонію над усіми грецькими народами, чого не зроби
ла була навіть Спарта. Ніхто так люто не приборкував 
повстань паневолених народів проти Риму, як провідни
ки римської революції. Повстання понтійськоrо царства 
найлютійше приборкано революційними полководцями Це
зарем та Марієм, а юдейське повстання роздавили рим
ські революціонери Веспазіян та Тит. Самостійниість 
Шотляндії й Ірляндії скасував не хто инчий, як провід
ник англійської революції Кромвель. І{олищ покривдже
ні Шотландці й Ірляндці спробували захищаться, Кром
вель люто розгромив їх і вперше утворив "Триєдину 
Англію", чого раніш не було. Англійські кольоністи в 
-Америці мусіли розпочати визвольну боротьбу не з ким 
инчим, як з своєю революційною метрополією. В своїй 
грамоті до англійського парляменту вони писали, що га
дали побачити від визволених земляків тільки підтримку 
свсїм визвольним змаганням, гадали, що Англійці, які 
тільки що самі визволилися з королівської неволі, шану
ватимуть волю всякого, а тим більше волю братів своїх 
за океаном, а замість того бачуть нові утиски і насиль
ства з рук вільного братнього народу. Візвання амери
канських Англійці в до братнього почуття й людської мо
ралі земляюв з метрополії нічого не помогло. Довелося 
брати зброю і аргументувати нею перед революційними 
братами, що воля повинна належати всякому, бо неволя 
навіть від братнього і революційного народу нікому не 
бажана. . · 

Все це творилося через те, що революційні народи, 
звикають за час революції вважати законом своїх вчин
юв почуття, бажання, і піддаються а одного боку думці,. 
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що раз вони стали на чолі революції, то вони є народ 
"вибраний історією для великої місії", а тому мусять свої 
порядки ширити скрізь, бо ті порядки найкращі (бо най
більше їм подобаються) і для всього людства найкори
стнійші (так їм здається), а з другого - раз усім жит
тям керує почуття. то, натурально, що воно відживляє 
інстинкт звіринної форми боротьби за життя : підбивання 
під себе других, панування над ними. Раз революція сфе
ра чуття, а не розуму, то натуральним є в часі револю
ції панування інстинктів, на серед звірячих інстинктів 
боротьби за життя є й інстинкти підбивання під себе 
других. Живучи почуттям, революційні народи свідомо й 
несвідомо піддаються впливові цього звірячого інстинкту 
й нак.идаються на слабших. Провідники-ж революційних 
народів жагу до ковтання всіх, для людського ока прик
ривають "гуманними", "загально-людськими" nотребами. 
Революційні переможці кажуть, що вони "повинні" керу
вати инчими· нереволюційними народами во імя добра 
вселюдскости, ЩGІб навчити, мовляв, всі народи жити в 
та.ких формах життя, які здобула революція, які є кращі і 
т. д. Так казали Атенuі, так казали Англійці і Французи; 
це саме товчуть і московські комуністи. 

Вияв і наслідки звіринної жаги в часи революції до 
панування над инчю\ш особливо видко з фактів великоУ 
французької революції та російсько-української револю
ції. Для цього наведемо кілька цітат з книжки найобєк
тивнійшого історика великої французької революції 
ОЛЯРА , визнаного обєктивним, як в правих, так і в лі
вих· колах. "}{оли у Франці'( сталася революція, пише він, 
то не одна Франція вільно зітхнула: всі сусідні народи 
затремтіли: Французи завоювали свободу й рівність; во
ни проповідували загальне братерство. Чи не поможуть 
вони й инчим визволиться від тиранів ? Під впливом 
французької революції Бельгійці в 1794 р. повстали 
проти Австриї і склали Федеральний Акт Бельгій
ських Злучених Держав. В Страсбурзі Збиралися німецькі 
патріоти й закликали в своїх газетах на поміч Францію 
проти своїх гнобителів. Мешканці Савойї гуртувалися в 
Ліоні, де вон.и злучилися а французькиАІИ національними 
гвардійцями в так званий "Альоброгзький Союз", надяг
ли трьохкольорову кокарду і брали діяльну участь у всіх 
французьких національних святах. Це була догідна хвиля, 
щоби СІ<ористати з неї. Треба було тільки перейти ста---
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рі кордони Франції, щоб, як здавалося без перешкод 
дійти до Рейну, до Альпів. Франція без труднощів могла 
відновити кордони старинно{ Галії. Се була мрія жирон
дистів, до цеї цілі, йшла політика Дантона. Спокуса бу
ла занадто велика: військо виступило відразу на всіх 
трьох границях і спочатку скрізь мало успіх. 

Монтескє вступив до Савої з 1800 жовнірами. Сар
динське військо відступило, не пробуючи ставити ·опір. 
Нарід сходився на зустріч французьким жовнірам, вітав 
трьохкольоровий прапор, співав з ними марселєзу і ра
дісно садив у кожному селі дерево свободи... Моитес
кв писав військовому міністрові: "Похід мойого війська, 
це тріюмфальний похід. . . Населення сіл і міст вихо
цить нам на зустріч . . . До мене вже дійшли чутки про 
замір ~апропонувати Франції утворення з Савойї 84 ·де
партаменту або республики nід їі протекторатом" . . 1) 

Справді швидко було "урочисто проголошено при
лучення Савойї до Франції ... Так само легко прилучено 
було Ніцу ... 

На бере~ах Рейну проголошення прав люДини пова
лило мури. "подібно звуІ{ОВі труби Ісуса Навина". На
селення сих областей з давніх часів вагалося в своїх 
сиАшатіях між Германією и Францією". 2) 

Вступаючи в сусідні країни для "допо.І\юrи населенню 
скинути своїх тиранів", французьІ<і генерали обовязува
лися "до кокетства обережно поводиться з населенням"· 
... "ЗО вересня Французи вступили у Шпаєр, а 5 жов
тня у Філіпсбург та Вормс. В наказі свЬє\\у військові 
Кюстін (Французьrшй командуючий) приrадував ~воїм 
жовнірам, щоби вони памятали про nоtіажання до осіб 
і маєтку мирних громадян ! "Француз - писав він -
борючись за свободу, в одній руці несе символ миру, а 
другою забиває меча в груди гнобителів. Хай же ваша 
зброя побиває тільки тих вояІ<ів, які захищають рабство". 
"В Шпаєрі сталось кілька окремих випадків грабунку. 
Довідавшись про те, Кюстін звелів, щоби офіцера й двох 
жоннірів, яю1м доведено, що вони грабували срібло, ~роз
стріляв їх власний баталіон. Це зробило належне вражін
ня : чесність Французів і точність, з якою вони за все 
платили, прихилили до них -населення. Французи взяли 

І) Оляр - Велика ФранцуsьІ<а Революція, nереклад 3алів
няка ст. 221, 222. 

2) ibld стр. 222-223. 
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велику контрибуцію з курфюрста, шляхти і духовенства, 
навпаки, убогим дали поміч. "Нинішна війна, заявив Кю
стин - скерована проти узурпаторів, а не проти наро7 
дів. Тягар контрибуції мав впасти лише на ваших на
чальників". *) 

Війну, як бачимо, розпочато й ведено під кличем 
"визволення народів". Розумів rься, що сусідні народи по
вірили революційному покликові Французів і прийняли 
його цілком щиро. Так само, як Українці на початку 
революції щиро прийняли заяву московських КО-'\УНі~ті~· 
про права народів- на самоопреділення аж до відділен
ня. "Майнські фільозофи й письменники кликали його 
(І{юстіна) до себе. Інженір Екемавр, математик Метерніх, 
швейцарський історик Йоган Мілвр і славетні1й ·учений 
Георг Форстер вели палку пропаганду на користь Фран
цузів. Коли І{ю~тін з своїм невеликим військом показав.ся 
на Рейні, Майнц відразу капітулював ... Кюстін оповістив 
горожанам, що вони можуть організувати правительство 
по своїй волі. Це вИкликало справжній ентузіязм. Франк
фурт теж от во рив свої брами. Скрізь ширилась "Відозва 
до пригнобленої ·Германії". Кюстін обіцяв боротися лише 
проти тиранів і упривілейованих. Він запрошу-nав німець
ких жовнірів ставапІ під французький прапор, бо настала 
доба братерства і свободи . . . У праву Май нца відразу 
перейняла Виконаgча Рада з 10 членів. В "Майнсь.кій Га
зеті" друкувалися статті, де вихвалювано LВободу. І тон, 
і стиль тих статей, що до радикальности домагань не 
уступав тонови найбільш поширених паризьких газет ... 
Маса Майнеького населення . . любила Французів за їх 
лагідність. веселість, а особливо За їхню дісціпліну. Меш
канці Майнцу ще не мали поняття про німецьку батьків
щину. (Так само, нк на nочатку революції ·українська 
маса не мала поняття про самостійну Україну). 

24 лютого р. 1793 в Майнці, Шпаврі, Вормсі та всіх 
сумежних округах відбулися загальні вибори для утво
рення Національного Конвенту, який мав рішити долю об
ластей, зайнятих Французами. "Приставайте до Франції" 
- казав Фор стер, славний німецький учений -до 25-ти 
міліонового народу, який мав досить сили, щоби як бу
динки з r<арт поналити трон і зруйнувати честолюбні за
мисли тиранів ! Проrшньте ся ! Наберіться мужн·ости 

*) ibid 224. 

-9-
' 



станьте вільними Німцями, братами і приятелями Францу
зів ! "Рейнсько -німецький Національний Конвент зібрався 
в Майнці 17 вересня р. 1793. На другий день він під 
впливом. Ферстера проголосив привднання до Франції ці
лої країни" . . *) Так до Франції вільно прилучилася дру
га революційна країна.· 

.. " Так само швидко і Іде з більшим блиском завой
овано Бельгію. БельгійсьІ<і кріпости "чекали лише зап
рошення, щоби піддатися". Дюмуріє (командуючий фран
цузькими військами в Бельгії) обіцяв визволити країну. 
Бельгійці, що пристрастно чекали свободи, самі відчиня
ли брами. 7 листопада Дюмурів вступив до Люжа серед 
окликів : "Хай живе республика ! - Хай живе свобода І " 
/По невеликій битві при Андерлехті здався 13 листопада 
Брю,сель, а потім Малін. 2 листопада діла Бельгія була 
в руках Дюмурів. Коли брюсельський магістрат приніс 
Дюмурів ключі міста, він сказав йому: "Громадяне, пере
ховуйте самі Ваші ключі і добре їх nереховуйте! Не да
вайте чужинцям власти над собою: ви не вроджені для 
рабства. Злучіть ваших громадян з нашими, щоби прог
нати Німців. Ми ваші приятелі, ваші брати" ... "Виборні 
бельгійської нації врочисто проголосили скасування ав
стрійського дому. Вони величезною більшостью висло
виЛИСSJ за повернення Бельгії в свобідну державу, запри
язнену з Францією, але з власною конституцією. Вони 
вислали делегатів до Парижу висловити свою вдячність 
Конвентові і своє бажання утворити окрему державу. 
Дюмурів підтримував ці заходи . , . 

Щоденно Конвент .приймав петиції й делегатів із аа 
кордону з проханням, щоби Франція помогла їм здобути 
свобо_ду". **) 

Аnетіт прибував підчас їди. Коли Французи побач.или, 
що льозунги свободи привертають до· них uілі краї, коли 
побачили, що досить французьким жовнірам гуІ<нути мар
селезу під стінами німецького чи бельгійського міста, 
щоб воно перейшло на їхній бік, то так захоnилися дег
кою мажливостю привднати до Франції всіх сусід, що за
були про основу революції- визволення людства, а по
чали nіклуватися ( ільше про прилучення його до Фріш
ції. Французьким імперіялістам про визволення не треба 

*) lbid 225-226. 
**) Ibid .228-229. 
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було вже говорити, бо народи самі визволялись. Ім тре
ба було 1ільки думати, як використати слушну нагоду, 
щоб прилучити їх до Франції. І серед цих французьких 
революціонерів з імо еріяліетичним ane1 іто·м залунав пок
лик, що для визволення сусідніх народів мало пропаган
ди, а треба ще й посилати на поміч їм революційне 
військо. 

"Преса й публична опінія з кождим дне~ все рішу
чійше висловлювалася на користь пропаганди зі зброєю 
в руках". *) 

Під людяними словами про визволення народів з кож
ним днем розпалювався сласний, звірщ:ІНиЙ інстинкт про
ковтнути беззахистних,довірливих cyc~iR 

НаціональниЦ Конвент "іменем французької наuії" 
оповістив, "що він дасть братерську поміч кожному на
родові, який схоче здобути собі свободу, і поручає ви
конавчій владі дати генералам потрібні інструкції, щоби 
вони давали поміч таким народам і боронили громадян, 
які терплять або можуть потерпіти утиски в боротьбі за 
свободу". Генерали наказали надрукувати й ширити цього 
декр~та на ріжних мовах скрізь, де вони будуть прохо
дити з републіканським військом. 

"Від сього часу Конвент почав вислухувати депутації 
від патріотів усіх прикордонних країв : від Батавів і Бра-і 
банців, Німців і Савойців, які являлися передати Конвенто
ві своє прохання про прилучення до Франції. 28 ·листо
пада явилися до Конвенту Ірляндці і навіть Англійці, що 
подали· протеста проти королівської уnрави і заявили про 
скоре скликання англійського Національного Конвенту. 
През~щент Конвенту відповідав: "Оборонці нашої свобо
ди в слушний час будуть обороняти також вашу .. - Всі 
правительства- наші вороги, всі народи-наші приятеЛі ! 
Або ми згі1немо, або вони будуть вільні". **) 

В Парижі склалося з Зб чужоз~мuів "Посольство 
Людського роду", яко заявило Ус1ановчому Зібранню, 
що весь світ приймає "Деклярацію прав людини й rрома
дянина ". Воно закликало французь~<у армію допомогти 
визволенню всієї людскости й творило у Франції чужо
національні полки для допомоги Французам серед сусід-

"') Ibid 229. 
**) lbld ~29-230. 
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них народів, що повставали проти своїх тиранів. "В Бель
гії сформовано було шщіональну гвардію і бретанський 
легіон, який· в~ еловив бажання. служити під французhк~м 
прапором. Горстка голяндських Патріотів, що втекла до 
Парижу, утворила початок батавського легіону. Пізніще 
до французьr<оrо війсьrш прилучилися 'И инчі .легіони 
рейнсьІ<і та італійські". "Ця міжнарод ня армія мала ) дер
жуваться способом реквізицій: нищити лише богатих, а 
В()оrих визноляти зпід утиску. Війна мовляли, замкам, а 
мир халупам. ! " 

"Франція взяла на себе завдання поналити всі тира
нП .й підримати всесьвітню революцію". 

Завдання вt:олике й святе, але ... "до чистої справи 
треба чистих рук". ГоворячИ про визволення народів, 
ніяк не треба бу;іо мріяти про прилучення їх до Фран
ції, бо вслід за прилученнН.l\\ настуnило розуміння, що 
прилученними треба керувати, а керування швидко обер
талося в панування. Доки Французи не мали наміру при
лучати, а тільки пропагували визволення: народи йшли 
дu них самі : колиж ті народи зачали ві 1,чувати, що 
Французи після визволення п~илучають, а далі вже ПQ 
свйому жити но.вчають, то стали ухиляться від "визво
лt-ння". Тимчасом Французи уьійшли вжt:о в смак прилу
ч~нь. 3віринниИ інстинкт зміцнів. Спершу вони тільки 
nропагували визІюлення, далі допомагали йому збройною 
силою, не вимагаючи собі 3а те жадної дяки, а тепер 
уже зачали вимагати собі .певної компензації. Відчуваючи, 
через rцо почало зміняться відношення сусідніх народів, 
Французи, аби прихонати в собі звіря жадоби й виnрав
дати себе nеред легконірними, видали декрета, в якому 
писали: "нами не кермує ненаситна жад.оба завоювань 
(чує кішка чіє мясо ззіла. Г. Н.); ми не бажаємо панувати 
над ніяким. народом, ні повертати його в рабство, але 
кожда революція вимагає тимчасової сили, яка керува
лабн ії руйнуючим діланням і вносила систt:му в справу 
повалення істнуючого. (ми, мовпяв, не для себе, а для вас 
же . старає.\\СЯ, щоб допомогти вам швидче по.валити 
свою тиранію. Г. Н.) ... Ця вла-сть неминуче мусить на.;. 
лежати Французам по всіх тих країнах, куди мусять (!) 
мступати їх армії, • переслі~уючи ворогів. (Бо инчі, мов
ляв, народи не здатні до того, не доросли. Ідея фікс всіх 
революційних народів, яr.:і тілько себе вважають "обран
цем Божим". Г. Н.). 3 огляду на те видано було наказа, 
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щоб коли французьке війска вступить до ворожої країни, 
французькі генерали обовязково касували аристократич
ну владу й ставили замість неї санкюльотів, конфіскували 
маєтнасти абатств та епискоnів, касували фендальні nо
ВИJіНОсти та муніціпалізували країну, цебто заводили си
стему французької влади". *) 

Все це раніш робилося самими народами, що nов
ставали nроти своїх тиранів, і робилося залюбки. Тепер 
же, коли це передано було, . як обовязок до рук фран
цузьких генералів, коли французькі жовніри на свій смак 
стали встановлять, хто санкюльот, а хто ні; коли замість 
тієї влади, яку хотіли собі вільно створити нововизволені 
народи, їм насильно вnихали французьІ<у,- сусідні наро
ди почали охолодати в своїх симпатіях до Французів. 
Французи образилися й силою намагалися перевести 
своє. Через те узброєна пропаганда незабаром вироди
лася в завойовницьку війну. Бельгія не схотіла організу- · 
нати в себе демократичного правит...-л ьства .. Камюс і Дан
тон, яких прислав Конвент, яко І<омісарів, хотіли змусити 
tї до того силою. Діяльність адміністративних· властей і 
місцевих судів спинено, а виnрано муніціпалітети. Бель
гійці не хотіли приймати французьtшх асигнацій. Тим ча
сом Французи платили виключно не дзвінкою монетою. (Як 

.".,., .. . 
це все подюне до по;.пики московських комуНІстичних 

комісарів на Українj.! Г. Н.) Командуючі французькими 
військами заводили у богатих провінціях Фляндрії систему 
воєнних реквізиuій та примусових позичок (як і на Ук
раїні Г. Н.) і обурювалися на невдячність визваленних 
народів: "Ми приносимо нашим сусідам свободу, а вони 
не хотять прийлшти наших а(игнаuій !". *) 

... "На протести не треба було чекати. Незадоволен
ня зростало разом з заходами завойовників звести під
битих на становище Французів. І{оли на домагання ко-· 
місарів Конве~ту в Бель_rії переведено було народні ви
бори для обновлення провінціанальної адміністрації, біль
шість голосів одержала партія, що с·то>іЛа за незалеж
ність бельгійської держави (Це шсля того, як раніш кіль
ка раз вільно виявлювалося бажання прилучитися до 
Франції! Г. Н.). Коміrарі виробили пляІі рекрутування 
війська в 40000, яке мало стати під французький прапрр, 

*) lbld 231, 232. 
*) lЬid 231. 
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та рекрутування не йшло (це після того, як раніш вільно 
пішов під французьку руку брабанцький легіон. Г. Н.). Во
ни хотіли накинути асигнації, та Бельгійці не хотіли 
приймать їх ... Дантон хотів відразу проголосити прилу
чення Бельгії. (Про визволення вже зовсім забуто. Г. Н.) 
Для збільшення престіжу йому надіслали трьох нових то
варишів. (Сучасні московські ко муністічні · "специ". Г. Н.). 
Трийцять нібито національних комісарів прислано з Па
рижу, щоби перевести в життя декрет з дня 15 грудня 
(про заведення французької сис1 еми влади). Ці "Трийцять" 
були ш_видче екзальтованні, ніж · лю1і люди. Та від того 
Бельгійцям не було лекше. Через свою незнайомість з 
місцевими обставинами й грубе поводження вони тілько 
гірше роздратовували Бельгійців. Банда помічників, що 
прибула разом з ними, усякі канцеляристи й поліційні 
агенти без сорому грабували нарід. (Як би оці рядки не 
були написані Французо \\ про Французів за богато літ до 
революції в Росії й на Україні, то можно булоб запідоз
ріти, що це якийсь. український "контрреволюціонер" ма
лює московське комуністичне "самоопреділєніє" на Ук-
раїні. Г. Н.}. · 

"Тепер країна тягла потрійне ярмо: генералів, по
слів коміс а;>ів і національних І{Омісарш. Камеральні f цер
ковні землі секвестровано. Почалася продажа національ
ного майна. Асигнації nішли в хід завдяки nримусовому 
І<урсові. Зросли домашні реві2і1 Підозрілих у великому 
числі замикано до вязниць. В Брюселі військовий комен
дант Готює робив вправи з жовнірами в церкві, щоби 
охоронити жовнірів від негоди і потроху викорінити фа
натизм. Богато церков пограбовано під тою покривкою, 
щоби для кращого забезпечення перевезти їх срібне й 
толоте начиння та скарби до Лілю. (Які все "рідні'' кар
зини. Г. Н.) Змусивши опозицію силою мовчати, "трий
цять '' змусили військовою силою правиборчі "зі б рання 
головних міст голосувати за прилучення Бельгії до Фран
ції. (Чи не так само nереведено федерацію "Радянської" 
України з московською?. Г. Н.) Та вона протестувала. 
Через нетактовне поступовання Якобінів Бельгія в ТЇJ\\ 
часі стала осередком опозиції проти Франції". 

"Некраще було і у Пфальцу. І тут Кюстін, (що ра
нійш писав і говорив таr<і хороші слова про волю. Г. Н.) 
репресіями узброїв громадську опінію проти Франції. По
даток в два міліони фльоринів, який він наклав на франк-
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фуртську буржуазію, контрибуція, яку мусіли заплатити 
абати й князі, нарешті вивезення заложників, що мали 
забезпечити послушиїсть- все це викликало ненанисть 
;.(О завойовників. "Бідний І{ондрад" (так прозивали рейн
ських селян) узявся до зброї проти "вошивих францу
зів" (яких з таким захопленням ранійш закликав до себе. 
Г. Н.) Знову почалася проповідь проти "відвічного воро
га". Ці республиканці - казали агітатори - бр.ати жов-

. нірів .Людвика XIV, рід французів паскудний. . . }{ю
стіна обвинувачували, що він воює проти шпихлірів, вин
ниць та грошевих скринь. Хоч як лихі були давнійші пра
вителі країни, одначе тепер вони стали популярними." *) 

От до чого довело французьку peвomoцifQ почуття, 
не загнуздане розумом. 3 визволительки, до якої прагли 
всі сусідні народи, вона обернулася в гнобительку, проти 
я.кої всі ті самі народи повстали зі зброєю в руках. 

Всі вищенаведені цітати написав французький учений, 
відом·ий професор історії французької революції в паризь
кім університеті, написав про Французів. Але замініть в 
цих ци1 атах назви Французів- Московця.\Ш, Бельгійців
Українцями, поставте инчі дати й назви місць і ніхто не 
скаже, що то не є опис відносин мі .к революційною 

. Московщиною і. революційною У країною. 
Наслідок братнього визволення Бельгії відомий: Бель

гія не стала Францією, хоча велика частина її говорить 
по французьки. Більше того : вона залишається й досі ко
ролівством, а не стала ресдубликою. Це показне 
зявище І 

Н.аслідок "визволення" України теж у всіх на очах : 
ро'злючені на московських комуністичних обєдІ1НІпелів. 
українські селяни гвалтом І<ричать : • повинна бути тіІJькіІ
самостійна Україна". Та цього мало: українські селяне 
лютим оком дивляться на московських голодаю чих, що · 
шукають порятунку на Україні, а чорносотенні' українсьЮ 
поміщики використовують само'tтійницькі настрої селшr:·
ства та обурення його проти революційних насильств -д.:'ІЯ-
посадження гетмана або короля. · 
ХИБАЖ ДЛЯ ЦЬОГО РОБИЛАСЯ РЕВОЛЮЦ!Я...-И.іl::-. 

УКРАІНІ? ____________ _ 
Гр. Наш: 

*) lbid 234. 
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