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X о л м с ь к а справ а. 

„Не хочеш бути Українцем, то станеш 
Москалем, або Поляком! “ І це не байка, це 
є жорстока, болюча дійсність життя цілого 
українського народу. То нас зла доля кину¬ 
ла була в пазурі Польщі в 1387. роцї, то 
ми якийсь час живемо самостійним життєм, 
то нас ділять на двоє: одна частина нашого 
народу попадає під Московщину, а друга 
знову лишаєть ся під Польщею. І так на 
протягу .цілого нашого історичного життя 
український народ переживає таку траґедію 

Кожна із цих держав старала ся пере¬ 
робити наш народ на свій зразок: одна хо¬ 
тіла зробити нас Поляками, друга Москаля¬ 
ми. І тяжко це відбило ся на життї нашого 
народу й стримувало його розвиток. В 1795. 
р. Волинь і Холмщина відійшли до Австрії. 
Трохи лекше дихнуло ся цій частині' нашо¬ 
го народу, бо тоді австрийське правитель- 
ство супроти Росії старало ся привернути 
до себе наш народ і дало йому деякі полег¬ 
косте. Та було се не довго. В 1809. роцї на 
віденському мирі Холмщину злучили з Вар¬ 
шавським князівством, а в 1815. роцї його 
разом із Холмщиною прилучено до Росії. 

Тепер дуже гірка доля стрінула Холм- 
щаків: Поляки переслідували їх за унїю й 
хотіли перевернути на католицтво, Мос¬ 
ковське правптельство старало ся перевер¬ 
нути на православіє. В 1864. року воно ви¬ 
дає ріжні закони, якими людий просто при¬ 
мушувало ся робити те, чого бажає правп¬ 

тельство. Перед останніми роками єписко¬ 
пом Холмщини був Єв.тіогій. Він позакривав 
усї українські товариства, що народили ся 
після 1905. року й дуже широко розвинули 
свою просвітну діяльність серед народнїх 
мас. Замість того дуже розвів чорносотен¬ 
ну пропаганду й позасновував товариства 
„Союза істїно-русскіх людей“. Нарешті в 
1912. роцї Думою ухвалено, що Холмщина 
віддїлюєть ся від Польщі п ставить окрему 
Холмську ґубернїю. Дуже не до серця бу¬ 
ло це Полякам, але мусїли примирити ся з 
фактом. 

Та життє не стоїть непорушно, воно 
мов той широкий потік стремить уперед і 
вибирає собі той шлях, де йому стоїть най¬ 
менше перешкод. Але той природній роз¬ 
гін життя не лежить у інтересі' кермуючих 
верств, тому вони створюють такі умови, які 
затримують той розгін і тим самим доводять 
до конфліктів. Подібні причини викликали їй 
сучасну війну. Наш народ найбільше тер¬ 
пить від цієї війни, а не знає навіть в чи¬ 
їх руках опишіть ся його доля: ьп то знов 
у свого ж ворога, московського иравитель- 
ства, чи в кого иншого, чи може вийде так, 
що ми здобудемо найширшу можність влас¬ 
ними руками виковувати собі долю. 

Та поки сонце зійде, роса очі виїсть. 
„Багато з наших людий каже: „навіщо нам 
політика, не потрібна вона нам, не хочемо 
й слухати про неї“. Отак вони старають 
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ся од хрестити ся від тої політики, а того 
й не добачають, що по за їх спиною ро¬ 
бить ся така полїтика від якої й вони чи 
хочуть, чіт нї, а й їм несмачно стане. Не 
давлячи ся на те, що Холміціїна є історич¬ 
ною частиною нашої землї, що корінним 
паселеннєм там є Українці' й ставлять 52 
проценти всього тамошнього населення, 
1 Іоляки твердять, що Холмщина є поль¬ 
ською й гілки польською країною. На цї ви¬ 
гуки велика частина українського народу 
мовчала й стало ся те, чого Поляки хотіли: 
Холмщину знову злучено з Польщею. Госпо¬ 
да] >ям и в Холмщинї фактично стали Поляки. 
Тепер вони з усією енерґією взяли ся за 
просвітну працю: відновили т-во „Шкільна 
Матиця,“ закладають школи й досі вже ма¬ 
ють відчиненими 51 школу, відчиняють кур¬ 
си для дорослих і роблять такі заклики до 
свого громадянства: „Земляки! Бід тепе¬ 
рішньої хвилї залежить багато, дуже 
багато. Памятайте, що кожний гріш, 
зложений на біжучий фонд Холмщини, 
що кожна книжка, яку відсіль вишле¬ 
мо на Хол митну, се цеголки, з яких 
виросте непереможна кріиость Польщи- 
ни, якій на на імя—Холмщина!44 

Чи не стверджуєть ся цим те, що ска¬ 
зано вище: ,,не хочеш бути Українцем— 
станеш Поляком,44 чи не до того ведуть 
змагання польських верхододів? А ми на 
це відповідаємо словами: „не хочемо полі¬ 
тики!44 А чи ж воно справді' так, треба над 
тим, товариші, добре розміркувати. Коли 

Вусі 
В наше село приїхав новий урядник. Цей „на- 

чалник“ хотів, щоби його в селї всї бояли ся й шану¬ 

вали. Пошана в селї висловлюєть ся тим, що при 
стрічі скидають шапки й вітають ся. А вітають, 

або того, кого шанують, або кого боять ся. 

Пан-урядник дуже любив, щоби перед ним 
скидали шапки. Тих людий, хто цього не робив, 

він називав революціонерами й не любив їх. При- 

дпраєть ся бувало до них за всяку дурницю й 
стараєть ся показати свою власть над ними, лає 
таких людий, а як попадають ся слабенькі, то й 
бє. Коли ж не можна було сього зробити на ву¬ 

лиці, то записував у книжочку, потім закликав до 
себе, а там тодї робив, що хотів. Були правда та- 

заиптаю кого, чи треба нам боронити своїх 
інтересів, то певно не найдеть ся такого, 
що сказав би противне. А коли так, то хто 
ж, крім нас самих, зможе їх одстоювати 
так як слід? 

Отже, коли ми самії мусимо пильнувати 
своїх інтересів, то як же тут обійти ся без 
політики, бо ж політика, то й є охорона 
того, що для нас дороге, що для нас ко¬ 
рисне. Значить, коли другі ведуть політику 
проти наших інтересів, то ми мусимо вести 
свою й народню політику, на оборону своїх 
інтересів, инакше й на далі будуть із нами 
робити так, як досі: сьогодні відібрали 
Холмщину, завтра Волинь, Поділля і т. д. 
Тодї дійсно справдить ся те, що так часто 
люблять твердити польські та московські 
шовіністи. Одні кажуть: „Нема Українців, 
а тілько Поляки,44 а другі собі: „Ника- 
кой Украйни небьіло, ігІ/гь и бить не 
МОЖЄТТ., а ЄСТЬ ТОЛЬКО РуССКІе!44 Ми му¬ 
симо збити цї брехні власними руками й 
показати, що Українці живуть і знають, 
чиї сини й яких батьків дїти. Нехай цей 
факт прилучення Холмщини заставить кожно¬ 
го взяти ся за політику, нехай кожний Укра¬ 
їнець, свідомий власних інтересів, збірає на¬ 
вкруги себе гуртки людий і від їх імени 
посилає накази до Союза з протестом про¬ 
ти такого порушення наших прав. ТІЛЬКИ 
власного народнього політикою ми змо¬ 
жемо відстояти свої інтереси й права. 

Онисим Чемара. 

річ. 
кі люди, що й урядникові втирали носа, але їх бу¬ 

ло дуже мало. 

Один раз на Івана Купайла їхав наш пан-уряд- 

ник на своїй коняці вулицею. Скрізь гуляло бага¬ 

то людий—старих і молодих. Всї скидали шапки, 

низенько вклонялн ся йому, щоби буває не поса¬ 

див у кутузку, або не дав нагаєм по спинї. Сам 
він сидїв на коняцї в сїдлї й дуже пишав ся тим, 

що всї його так шанують. Але то була не поша¬ 

на! Скидала шапку з нашого дядька його безправ¬ 

ність і несвідомість. Щоб ще буває не причипив 
ся до нього цей катюга, бо ж він оце не даром 
тиняєть ся по селї. 

Але ось напроти йде молодий хлопець і, не 
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дивлячи ся на урядника, проходить мимо. Це дуже 
здивувало нашого „короля.“ 

— Що б се значило—подумав він,—що сей хло¬ 

пець по елі і в пройти перед урядником не скинувши 
шапки? 

Урядник спалахнув як вогонь і крикнув на 
хлопця: 

— Стой! 

Той не став. Урядник у друге: 

— Стой, я тїбє ґаварю!... 

— Чого?—спитав хлопець. 

— ІІадї сюда! 

— Чого ж—каже—я до вас піду? Повернув 
ся й пішов далі'. 

Це ще дужче розлютувало й здивувало 
шого „короля“} пана-уряднпка з золотими 
ками. 

„Як це так— думає 
собі — щоби сей хахол 
позволив собі не слухати 
ся чиновника сельської 
поліції, найстаршого в се- 

лї? Оце оказія!.. 

Урядник повернув 
коня й погнав за хлопцем. 

— Я тїбє пріказиваю, 

астановісь і ідї сюда,— 

гуконув він і підняв у 

гору свого нагая котрий 
до сього часу висів у 
нього коло еїдла. Та так 

це гуконув, що аж люди, котрі стояли віддалеки 
й дивнлн ся на цю оказїю, полякали ся. 

Бачить хлопець, що „сельський король“ роз¬ 

лютував ся, обернув ся, підійшов до нього, все 
таки не скидаючи шапки, хоч знав чого хоче від 
нього урядник, і питає: 

— А чого ви від ліене хочете? 

— Как єнто чаво?! Ти почему нє скінул ша- 

гікі і нє сказал „здрастуйте^? 

— Тому—каже хлопець—що я не знаю хто 
ви, а шапки я не привик скидати незнайомому чо¬ 

ловікові... Та чи й заслужили ви, щоби перед ва¬ 

лін скидати шапку?! 

— Как нє знакомоліу? Как єто нє заслужіл? 

Ти нє відїш кто я? 

— Бачу—каже—що якийсь поліцейський... 

— Да нє полїцейскій—кричить той—а ґас- 

падїн уряднїк і ти должон снять шапку мне! 

— Не знаю—каже хлопець. Я як їхав із до¬ 

му, то в нас був урядник дуже гарний чоловік і 
перед ним я скидав, бо знав його. А вас я пер¬ 

ший раз бачу, бо недавно приїхав, а поліцейсь¬ 

ких у нас багато, всім не догодиш!.. 

— Вот то-то і єсть. Єслї ти недавно прієхал, 

то должон бил явіть ся ко ліне і талі би узнал 
мєня—сердито крикнув урядник. 

— Я—мовив хлопець—не маю діла до вас 
являти ся й даремно ви до мене чіпляєте ся. 

— Вот ти чему абразовал ся в Кієвє ілї в 
Адєсє! Да ти революціонер навєрно?!. 

— В Київі й Одесі' я не був—відповів хло¬ 

пець—і чи революціонер я, чи нї, ви сього не ЛІО- 
жете сказати, бо на се мусять бути докази. 

— Молчать!.. гуконув на хлопця урядник. 

— Так на що ж ви 
мене зачіпаєте?.. 

— Замалчі, нє смєй 
ліне і пікнуть! — кричить 
на хлопця. Але бачить, 

що той не боїть ся й прав¬ 

ду йоліу каже, і що тут 
йому нічого не зробиш, 

поліз у кишеню за книж¬ 

кою. 

Люди з боку сміють 
ся, дивують ся й боять 
ся, щоби часом не попало 
бідному хлопцеві задар- 

мо. А хлопець слііливо дивнть ся на „короля^ на¬ 

шого села й сам собі думає: 

— Ну й гаряче, бісове племя!.. 

Тим часом урядник дістав книжку й олівця 
й гуконув: 

— Ґаварі ліне чічас, как твая фамілія? 

У відповідь на се хлопець дістав із кишені' 

свого паспорта, подав йому й сказав:—Прошу, 

тут усе написано. 

Той узяв паспорта в руки, підніс його під 
самісінький ніс і почав читати: 

ІІолтавской губерній, Лохвицкого уіьзда, 

Андргяшевской волости, села Андріяшевни, Казань 
Исидорь Неимущій... родь занятгйи... 

— Глі... протяг у ніс урядник, подержав іще 
трохи під носолі той папір, а далі повернув ся до 
хлопця й каже до нього підлесливим голосом: 

на- 

ґудзн- 

Шведська могила під Полтавою (рис. О. Скорописа). 
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— Так... Значіт ви билї на хорошей службо... 

челавєк учоний. Віноват, я не знал вас... Ну, хо¬ 

рошо, будємтє знакомп,—й подає йому руку разом 

із паспортом. 

Хлопець далі не зхотїв сварити ся з ним і 
після короткої розмови розійшлн ся кожний у 

свій бік. 

Люди здивовані цим випадком, разходили ся 

== Історичний 
7. липня (27. червня ст. ст.) 1657. р. умер у 

Чигирині найбільший гетьман України, Богдан 
Хмельницький. 

Як Хмельницький побачив, що московське 

правительство не додержує Переяславської умови, 

обмежує самоуправу України й мирить ся з Ляха¬ 

ми проти української справи—задумав зірвати 

союз із Москвою. Укладає 1654. р. союз зі Шве¬ 

цією й Семигородом і підіймає війну з Польщею, 

щоби забрати західну Україну від Польщі, проти 
волї московського правительства. Сам одначе був 
уже хорий, тому вислав три полки під проводом 
Ждановпча на поміч кн. семигородському Ракочі- 

єві до Галичини. Але Ракочія побили Поляки й 
напустили на нього Татар, а козаки, підмовлені 
московським послом, не схотіли йти воювати Поль¬ 

щу. Хмельницький, як почув, що його полки забун¬ 

тували ся з царської намови, так зхвилював ся, що 
вдарив його паралїч, відібрало йому мову й через 
шість днїв він умер-—не проголосивши народові 
свого розриву з Москвою. Була се одна з найбіль¬ 

ше трагічних хвиль в історії України. 

Все девятилїтнє гетьмануваннє Хмельницького 
її уся його політика є доказом, що він змагав ся 
оборонити повну незалежність України не тільки 
від Польщі, але й від Москви. Його союз із 
Москвою—се було тільки шуканнє помочі в по¬ 

требі, так само як ранїще союз із Татарами чи 
Туреччиною, а опісля зі Швецією. Се не було 
ніяке „підданство44, ніяка „злука44 з Москвою і 
ніякий „поворот44 до „спільної руської держави44. 

Про все те він і не думав, а видумали все те, 

щойно недавно московські „обєдинителї44, націона¬ 

лісти. Хмельницький думав тільки про самостійну 
українську державу, писав ся все гордо „гетьма¬ 

ном України44 та володїв у ній як самостійний 
володар до останньої хвилі свого життя. 

7. липня (27. червня ст. ст.) 1659. року під 
Коногоном розбив на голову московську армію 
Іван Виговський. 

Гетьман Впговський із козаками постановив 

й весело сміяли ся, що їх селянин все таки не 
дав себе на поталу поганому полїцайові. 

— Що, найшла коса на камінь!—казали вони 
сміючись. „Нарвав ся таки на свого!..44 

Після того все село знало, як урядник із со¬ 

рому просив вибачення перед хлопцем. 

Захар Боязливіш. 

календар. . ■ .- 
на великій радї в Гадячі 1658. р. відступити від 

Москви й утворити з Польщею та з Литвою союз 
як рівний із рівним. Україна під спільним королем 
мала творити велике князівство з власним соймом, 

військом, скарбом, монетою й школами. Московське 
правительство сказало воєводі' Трубецькому ми¬ 

рити ся з Впговським на основі такої самої зла¬ 

годи, що й Польща—а тимчасом бунтувало ш'дкуп- 

ством простий народ проти Внговського й старши- 

Гетьман цілої України Іван Виговський (1667—1659). 

ни. Почала ся війна. Трубецький обляг Конотоп, 

де полковник Гуляницький відбивав ся два з 
половиною місяці'. Тимчасом Виговський рушив із 

козаками й Татарами й захопив московське війсь¬ 

ко в два вогнї. 80,000 московського війська лягло 
трупом, кн. Пожарський попав у неволю, його 
покарано на смерть, а неї припаси, гармати, хо¬ 

ругви й прапори московські захопили козаки. 
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Була се катастрофа нечувана. Трубецький утїк із 
військом із України—цар хотїв утїкати з Москви 
в глибину Росії. Виговський міг визволити раз на 
все Україну, але підбунтований простий народ 
підняв повстаннє, бо не розумів мети Виговського 
і з цїєї побїди нїчого не вийшло. 

9. липня (29. червня сг. ст.) 1651. р. скінчила 

ся нещаслива битва Хмельницького з Поляками під 

Берестечком. 

Хан татарський сердив ся, що Хмельницький 
йому не вірить і заключує союз із султаном. Рад- 

не-рад на Польщу йти мусїв на розказ султана, 

але замість на весну, прийшов аж лїтом. Поляки 
зібрали нове військо й найняли вправну в ЗО лїт- 

нїй війні готову німецьку армію. Під Берестечком 

Наказний гетьман полковник Іван Богун. 

проти 300,000 польських наємників стануло 200,000 

козаків з Татарами. Хан знову зрадив—наказав 
Татарам тікати. Хмельницький, а за ним Вигов¬ 

ський побігли до хана та він забрав їх із собою і 
вт'їк із військом. Козаки без гетьмана обгородили 
свій табор возами й валом із трох боків, а з чет¬ 

вертого було болото. Поляки почали з трох боків 
брати приступом. Три дні відбивали ся наші, та чет¬ 

вертого в ночі винницький полковник Іван Богун 

задумав їх вивести через болото й річку Пляшову. 

Через них пороблено греблї і вже виведено біль¬ 

шу частину війська. Але селяни, що остали ся ще в 

таборі, незвиклі до військовго порядку счинили пере¬ 

полох, як вівці серед натовпу.Те побачили Поляки 
й розгромили все військо „на чотирі милї“. Тільки 
300 козаків на малім острові цілий день відбивали 
ся від Поляків, мимо милування короля—лягли всї 
до одного й виратувли честь козацького війська. 

Хмельницький побачив, що йому в бісурманів вже 
помочи не шукати, звернув ся за підмогою до 
Москви та заключив із нею союз Україні' на без- 

го ловля. 

10. липня (29. червня с/г. ст.) 1709. року була 

велика битва під Полтавою, де цар Петро розбив 

Шведів, гетьмана Мазепу та Гордієнка. 

Шведський король Карло XII., побивши Пет¬ 

ра під Нарвою, а далі Данцїв і Ляхів, союзників 
Москви, рушив на Україну. Гетьманом на Україні 
був тоді' Іван Мазепа. Він давно думав зірва¬ 

ти з Москвою, але ждав принагідної хвилі. Та¬ 

кої хвилї він ще не бачив, не був приготований 
до неї й тому не рад був, коли почув, що Шведи 
вирушили на Україну. Волею-неволею мусїв рі¬ 

шити ся й стати на боці Карла. Шведи, зєднав- 

шись із Запорожцями та полками Мазепи, отабо¬ 

рили ся під Полтавою. Згодом надійшов туди й 
Петро з військом, багато більшим, ніж було в Кар¬ 

ла й Мазепи. Тут і стала ся велика битва, в якій 
Карла й Мазепу побито, й вони мусїли втікати до 
Бендер. Тяжка хвиля настала після тієї битви для 
Українців. В той час,коли до Шведів цар Петро був 
ласкавий, усїх Запорожців садовили на палї, ві¬ 

шали, ламали руки й ноги. Старшин Мазепи, що пе¬ 

рейшли до царя ще до полтавського бою, загнано 
на Сибір. Коло нового гетьмана установлено з рос¬ 

ійських генералів „Малороссійскую коллєґію“, що 
правила Україною. Простому народові обіцяв цар 
скасувати податки, аби не лучив ся з Мазепою,— 

та царські слова полова: наложено ще більші дра¬ 

чі Ті заведено постій салдатів на Україні'. Щоби 
вигубити козацтво, цар висилав їх на болота бу¬ 

дувати Петербург, копати канали, осушувати баг¬ 

на на північ, або в пусті маловодні степи. Сотки 
тисяч наших братів гинуло від голоду, від браку 
води, та від усяких поніестпй на тих роботах і да¬ 

леких походах. А селяни мусїли достарчати під- 

воз та поживу і йти сотки миль у чужі землі' за 
військом. Усе те робив цар навмисне, аби знищити 

Україну. 
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Думки. 
Зібрались ми в неділеньку святую зі всїх 

кутків табору перший раз послухати нашої му¬ 

зики на вільнім повітрі. Заграла музика. Я втопив 
свої очі на чорний лїс, що стояв хоч зелений, 

але понурий від недолї людської й шум його ка¬ 

зав менї: „Дивись, он ходять вільні люди поміж 
житами, що хвилює від вітру як море!“ 

Так, я бачив широке поле й жито високе, 

яке вітер колихав немов дитину, а маленькою до¬ 

ріжкою йшли люди і їм було любо й весело на 
світ божий дивити ся, а менї?.. 

Думки летіли за думками, очі дивили ся в 
простір, шукали чогось кращого й знайшли... 

Знайшли багато-багато хрестів, де поховані това- 

риші-полонені. Тут застановив ся й на хвилину 
задумав ся. Чи доведеть ся менї хоч умерти в 
рідній стороні', вільним чоловіком, не в полоні'?... 

За тими думками я й не оглядїв ся, як музи¬ 

ка перестала грати. Люди розійшли ся, я також 
пішов до свого бараку. В барацї сумно, душу зда¬ 

вив невимовний жаль... Став я прохати того єди¬ 

ного Бога, щоб він відкрив менї—за що гинуть 
люди?.. Чим вони прогнівили Його? Я благав Його 

врозумити засмучений, незрячий і обідраний народ. 

Але... відповіді! з неба не було... 1 тоді' я зрозу¬ 

мів, що це діло не Боже, а катів неситих, які з 
довгогривими попами торгують Богом, як жид то¬ 

варом!.. І ще стало менї тяжче і я, зі словами 
„За що? За що?“ впав на постїль і заплакав... 

Коли опамятав ся, знову я запитав себе: 

„що є народ?“. Віл, кінь і инше творіння й то зна¬ 

ходять ся під опікою, а народ?.. Народ гине мілїо- 

нами і... мовчить... Каже, що так Бог дав!.. Коли 
війна, то значить вона потрібна! А того й не 
думає кого й що він „защіщаєт“, що те „отече- 

ство,“ яке він іде защпщати—то зграя панів, які, 
як прийде до нього лиха година, то й пальцем 
не рухнуть, ба навіть осміють... 

Оттаке то те „отечество!..“ 

Товариші! Хто думав над цим, той згодить ся 
зі Ліною. То ж не сидіть, склавши руки. Несіть 
світ правди в народ, пробуджуйте незрячий, заля¬ 

каний люд. Це наш святий обовязок. Кожному й 
на кожному кроцї ми мусимо казати: „в просвіті' 

правда, в бажанні' воля, в єднанні сила, в стара¬ 

нні' доля!., 

Смуток. 

Вражіння з вистави „Мартин Боруля“. 
Я знову дпвлю ся на нього й знову смію ся 

над його дикими потугами привернути свої старі, 
всіма забуті прерогативи *) „дворянского званїя“. 

Ііого копіровка дворян, якій немає границь, про¬ 

тивна, бо воно ображує примітивне почуттє люд¬ 

сько'] гідностп. а карикатурність всього того, 

що він робить визиває невтримний сміх. І всї смі¬ 

ють ся над ним—і глядачі й життя. Вони не мо¬ 

жуть пробачити йому його стремлїнь насилувати 
природу. Він хоче змінити мову й старий ук¬ 

лад на новий, щоби приподобити ся другому, 

щоби бути похожим на того „вищого“. Всї 
в один голос називають його божевільним і сміють 
ся йому в вічі—смію ся й я за ними. 

А пєса тим часом іде, зліінюєть ся картина 
за картинню й також рівно, крок за кроком зміню- 

єть ся моє відношеннє до Мартина, і... здасть ся, 
що в салї всї притихають, слііх стає що раз тих¬ 

ший, а далі' й зовсім затихає. На сцену виходить 

син Мартина. Сарказм і сміх переносить ся на 
нього й почуттє гидливості! до Борулї непомітно 
падає, поволі' змінюєте ся жалістю, а далї робить ся 
образливо за нього до слїз, Господи, до чого можно 
довести себе? Він сам не розуміє, для чого йому те 
дворянство здало ся, але відчуває його необхід¬ 

ність. Він не може задоволити ся хатнім кутком; 

життя вибило його з колїї й ображуючи, прини¬ 

жуючи його в тій чи пншій формі, дало почути те, 
чого він не хотїв примітити ранїіце. Життя силою 
викинуло його із звичайної життєвої колїї й пхає 
„в общество“. І він пішов, рішуче пішов, але пі¬ 

шов як слїпець і забл/див ся в лїсї. Він стукаєте 
ся лоболі то об дуб, то об осину й усе більше за¬ 

плутуєте ся. Ми дивимо ся й смієлю ся, дожидаємо 
кінця й будемо раді, як він розібє свій дурний лоб. 

„Дворянства шукати пішов, хотїв вище себе 
підскочити—ось тобі й дворянство, не чвань ся, 

не лїзь туди, куди не треба! 

Отак бувало думав я, виходячи з театру, й 
дякував Богові, що сотворив Борулю. Він в тій, 

або в другій мірі поміг ліенї не зробити ся сміхо- 

*) Вінці прана у суспільстві. 
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виськом для других. Але тодї я оцінював його 
тільки з одного боку. Я ганьбив його за те, що 
він цурав ся всього свого рідного, та намотав ся 
стати за всяку ціну дворянином. Тепер мені жал¬ 

ко його, жалко як чоловіка. 

Це моє особисте, субєктивне почуттє, а тому 
прийдеть ся відкинути образ Борулї, який склав 
ся в моїй уяві від гри т. З-о, котрий не зовсім 
вірно передав його таким, яким змалював його 
автор пєси. Актьор дав щось осібне, свого, а не 
Тобілевича Борулю. 

Жив чоловік, боров ся з нуждою, працював, 

гріш за грошем, крихта за крихтою збірав бага- 

цтво й одно твердив, що „чоловік мусить працю¬ 

вати**, коли йому казали, що час уже відпочити. 

Знав, що він дворянин, шляхтич, але ніколи не 
думав об цім і дворянство без гроший мало ціка¬ 

вило його. „Чоловік мусить працювати*4, оце 
вся його фільозофія. Нараз, чоловік здурів, лишив 
ся розуму. Бєть ся за дворянством, кидає грішми 

на „аблаката**, на сина, якого посилає служити 
по 21(-і карб, місячно. Повернути дворянство стає 
метою його життя, без дворянства він жити не 
хоче. І він не жалїє нічого для нього; не тільки 
багацтво все віддає, а й себе самого готовий пе¬ 

реробити, щоби тільки зрівняти ся зі справжнім 
дворянином, Красовським. 

„Куди ти лізині—кажуть йому—Красовський 
лікар, учений!** 

„Вчений!.. Що то значить? Ага, правда, вче¬ 

ний, таки вчений. Він і балакає якось особливо; 

діти його кличуть „папа**, робітники „пан**; ні 
діти, ні жінка нічого не роблять, хиба що виши¬ 

вають на пяльцях; у нього самовар, він пє чай— 

не кофе. Так, правда, порядки в мене не дворян¬ 

ські. Як дворянин, то треба й порядки завести 
дворянські!**. 

Як то виходить у нього дико, і як не похоже 
його поводження, на поводження багатого аристо¬ 

крата. Але йому це байдуже, була би тільки фор- 

——- Подїї 
(Від 5. до 

На всіх фронтах кипить завзята боротьба й 
чим вона скінчить ся, наперед неможна сказати. 

Держави почвірного порозуміння завзяли ся за¬ 

гальною офензивою на всіх фронтах зломити на¬ 

пір німецьких військ. З одного боку Анґлїя й 
Франція прикладають усіх своїх сил до того, з 

мальність виконана, бо те „званїє** йому потрібне 
тільки для того, щоб вище стати на суспільній 
драбині, не стояти на рівні з бидлом-мужиком. А 
після того, як узяти на увагу становище бидла- 

мужика в суспільстві, робить ся зрозумілим стрем- 

лїння Борулї стати дворянином. Єдина мета його 
зробити так, щоби з ним рахували ся як із чоло¬ 

віком. Ного мало цікавить навіть те, як до нього 
будуть відносити ся ті бидла, з яких він оце не¬ 

давно сам вийшов. Як би не треба, він ніколи б не 
змінив „дядька Мартина** на „пана**. Бо як же ж 
він відповість на образу пана Красовського, коли 
не зрівняєть ся з ним своїм станом? Оце п тільки 
оце його хиба. Він не знав, що нові порядки в 
хаті та папір на „дворянство** не зроблять його 
розумницям. 1 через це життя розбило його ілюзії, 

але наука не пропала даром. 

„Учить своїх дїтий не дивлячись на те, що 
вони мужики!** заповідає він дочці й зятеві- 

мужикові. Цим він признав право за мужиком 
таке, як за дворянином. 

І таких людий між нами багато, але вони не 
божевільні, ні, вони—темні, вони не знають хто 
вони є. Але їх помилки не безкорисні. Навчені 
лихом батьків, їх діти, унуки, повчившись, нахо¬ 

дять права свої й своїх батьків. 1 добивають ся 
вони їх инакше, не просять як милостиню, во¬ 

ни не хочуть милостині. Вони пізнали, що ділен¬ 

ня люднії—на людий і на бидло є неправдиве і все 
з більшою й більшою енерґією ломлять той „ки¬ 

тайський мур“, яким обгородили себе „вищі** від 
„нижчих**. Узброєні працею й знаннєм, вони за¬ 

взято борють ся з віковою неправдою, яка засу¬ 

дила їх на голод, нужду й безправє, звела їх на 
ступінь „скотини** й довела до такого траґі-коміч- 

ного становища М. Борулю. Робота тяжка, мур 

кріпкий, але... вже рухаєть ся!.. 

І... недалеко час!.. 

Інтерн аг^іона./. 

\ світї. —— 
15. липня) 

другого—Росія кладе мілїони жертв, та толку з 
того мало. До цього часу успіхи іх у порівнанню зі 
стратами дуже невеликі. За весь час офензиви 
Лщлгя здобула від Німців 17 сіл, себ-то 150-ту 
частину всього того, що Німці забрали від Фран¬ 

цузів, і за сей маленький простір положила бо.000 
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люднії. Як так далї піде, то відобє вона французь¬ 

кі ії бельґііїсокі землї за 300 тижнів коштом 39мі- 

лїонів люднії. 

Між тим Франція даремно намагаєть ся за¬ 

становити напір Нїмцїв. Хоч і як завзято бють ся 
Французи за Верден, але німецькі війська все 
ближче Ії ближче підходять до лінії фортів крі пости, 

а з північно-східної сторони загрожують уже ії саме 
місто. Майже Рг мілїона люднії коштує Францу¬ 

зам той Верден, а полїпшення немає ніякого. 

Небагато толку ії з росийської офензиви. Ро¬ 

сія вигнула лїнїю на Буковині' по Карпати за Ко¬ 

ломию, та на півночі по за Луцьк до річки Сто- 

хода. Тепер хоче на силу взяти на півночі Бара- 

новнчі, Ковель в середині', Станіславів на півдні' 

—але на тому поки іцо й кінець, дарма, що тіль¬ 

ко кроїш проливаєть ся. Росийські втрати по 
шваіїцарським часописам виносять 248.000 солда¬ 

тів і 14.900 офіцерів—з того 23.025 взято в нево¬ 

лю, а решту вбито, або ранено. Та ії над тими ра¬ 

неними нема доброго догляду, бо лікарів тільки 2 

на 1.500 люднії, ба й ліжок не настарчає для не¬ 

дужих. 

А тпмчасом, коли на позиції лягають го¬ 

рн трупів, росийські військові проводарі ніяк не 
помирять ся між собою. Приїхав онодї мінїстер 
війни Шуваєв на воєнну раду до Брусїлова ії чотіі- 

рі підвладні його коминданти ґ. ґ. Мясицький, ІЦер- 

батов, Захаров і Калєдин подали на його жалобу, 

що сї всї здобутки нетрівалі, на один день кош¬ 

тують забогато крови нашого брата, що се не для 
блага Росії, а для Франції, Анґлїї та Італії наша 
кров проливаєть ся. 1 правду вони кажуть. Як 

пропаде ця армія—другої Росія не зможе вже ви¬ 

ставити. З амуніцією ще справа стоїть сяк так, 

її можна дістати від Японії, відступаючи за се по 
кавалкам Сибір хоч і до самого Уралу, але щодо 
людий—то мертві з гробу не встають, а армія 
стає все меншою ії меншою. Та й з поживою при¬ 

ходить ся вже Росії круто. В краю сього року 
недорід ії цілій Росії грозить голод. Передбачаю¬ 

чи лихо, народ стає що раз більше незадово¬ 

ленні'! війною. У Петербурзі' завязав ся тайниії 
союз проти війни, та тих „революціонерів** за¬ 

кували, та ії погнали на Сибір. Правительство не 
вважає на голоси народа й війна провадить ся 
далї, якої світ не видав. Тепер уже все на гарма¬ 

ти та кулї переведено; завели ся, як той казав: 

багатий за багацтво, а бідний Бог зна ії за віщо! 

А тпмчасом пани в Россії закуповують на 
Україні землі, що забрато у Нїмцїв кольонїстів. 

Люди платили за десятину по 350 рублів перед 
війною,—а нині бувший мінїстер земледїлля Крп- 

вошеїн купує по 82 р. за дес., брат мін. желїзни- 

цї Трепова по 49 р. за дес., мїнїстер Гуркєв по 
42 р. задес.,мїнїстер фінансів ґр.Татїщев по 38 рублів і 
так 39 таких панів закупило всї землї німецьких 
кольонїстів на Україні. А нашому братові, що йшов 
кров проливати й роками панував у неволі'—оста¬ 

неться з великоі обіцянки—дуля. 

— В у. /а помісь правда, та заржавіла!—скаже 
з вас не один. Та тяміте, що вона лежить у ваших 
руках. Як би ви стали всї зєднані разом за себе 
проти кривди панської без страху і зневіри, один 
за всіх, всї за одного, як наші батьки- Запорожці 
на С'їчі,—то ії такі б панн не посміли на вашу 
землю рук посягати. Дарма журить ся—жура со¬ 

рочки не дасть. До діла, до праці, до єднання 
своїх сил, а тоді можете кожному такому сказати: 

„Шануйте доли и мости—будуть цілі постиIа 

ТОВАРИШІ! 
Всї ви добре знаєте, що то є газета й яке 

значіннє вона має, коли стає справжнім відгуком 
потреб народа, коли вислів ґазати стає висловом 
широких мас загалу. Наша таборова Газета „Про¬ 

світник Листок** може ії повинна стати висловом наших 
думок, наших бажань! Тому ми просимо всіх то¬ 

варишів: пишіть хто як думає, оповідайте про 
свої пригоди, критикуйте газету, критикуйте робо¬ 

ту, що в нїй зле, пишіть, що для нас корисно, а 
що нї, пишіть скарги загального характеру, одним 
словом про все, що в кого наболіло! Пишіть і над¬ 

силайте до редакції. Можна не підписувати ся. 
Редакція. 

УВАГА! 

Все і всюди пишіть по свойому, по українськії. За пів години кожний може навчити ся 
по свойому читати й писати. Хиба це тяжко? Гляньте: И се не руське І, а вимовляєть 
ся твердо так менче більше, як руське ЬІ. І читаєть ся як руське И. Е вимовляєть ся 
твердо як руське з; за те є вимовляв ся мняко: ї це мняке і, н. пр. мої, твої, читаєть 

ся мойі, твоиі. Твердого знаку не пишеть ся, бо він непотрібний. 

З Друкарні' ,,Союза визволення України“ у вецлярському таборі. 




