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Професор Михайло Грушевський.
„Українці

мусять

стати

нацією, коли не

хочуть зостати ся паріями (рабами) серед народностий“. (ГГроф. М. Грушевський. „Українство і
питання дня в Росії").

Хто не знає славного
історика, проф. Михайла
Грушевського? Хто
із
грамотних людий України
й Росії не читав хоч дечого
з безчислених наукових
праць, що написав М. Грушевський про український
народ? Не тільки в Україні'
й Росії є популярне се імя,
а й у західній Европі зна¬
ють його, та знають через
нього й про нас, Україн¬
ців, про нашу історію.

українського

дїяльність розвинув на галицькій Україні,
ві Львові, як професор української історії
на львівському університеті та як провідник
„Наукового Т-ва ім. Шевченка".
На російській Україні неможливо було
до сього часу утриматись
такому діячеві, як М. Гру¬
шевський, який усї свої
величезні сили віддавав
для України й для україн¬
ства з тим переконанням,
що „Українці мусять ста¬
ти нацією, коли не хочуть
зостати ся паріями серед
народностей".
Із цим переконанням
проф. М. Грушевський від¬
дав СЯ ТІЙ кипучій ДЇЯЛЬНОСТІІ на українському по¬
лі, що дала надзвичайно
багаті наслідки.

Тому то не може не
цікавити нас життя та
громадська й наукова діяль¬
З кличем за всеукраїн¬
ність найвизначнїщого му¬
ське єднання, за невпинну,
жа України в нашому часі',
всесторонню працю на рід¬
і тому то не можемо ми не
Михайло Грушевський,
ному полі гуртує М. Гру¬
професор
української
історії
на
віддати нинї пошани й по¬
львівськім університеті, род. 1866. р.
шевський в „Науковім Т-ві
дяки
славному
нашому
Землякові своєю скромною згадкою в цьому ім. Т. Шевченка" впзначнїщі сили україн¬
році' сповнення його пятидесятилїття з дня ського громадянства, притягує молоді сили
й утворює той осередок науки, від котрого
народження (1866 році).
Проф. М. Грушевський наукову свою все більше й більше стало сяяти проміння
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світла на український народ.
Найбільша наукова праця проф. Грушевського се—„Історія України“ в 8 ми то¬
мах, яка доведена ще тільки до 1648 року
і над продовженнєм якої йде дальша праця.
Для ширшого кола читачів М. Грушевський написав „Ілюстровану історію Укра¬
їни", а крім того цю саму історію видав ще
й по російськії, щоб і російські читачі і ті
Українці', що забули свою мову, взнали б
про минувшину українського народу.
А ще написав для більш освічених лю¬
дей з російських читачів „Очерк історії
українського народа“, яка книга, як і пер¬
ші, незвичайно важна. Ся праця видана на
французській мові й на німецькій, як також
на німецькій мові є виданий і перший том
великої працї його „Кієвская Русь“.
Але в цій науковій працї проф. Грушевський не замкнув ся, а відкликав ся на
всї життьові питання українського народу,
як щирий громадянин. В українській, а іно¬
ді' й в російській пресї він виступає в сво¬
їх статях, як талановитий публіцист. В заснованному при його великій співучасті! „Лі¬
тературно-Науковому Вістнпку“ видне місце
займають його статї в обороні інтересів
українського народу. В публіцистичній своїй
діяльності! проф. Грушевськпй являєть ся
пропаґатором ідеї всеукраїнського єднання
та всестороннього розвитку сил народу.
Щирий громадянський дух ЙОГО ДІЯЛЬ¬
НОСТІ! робить великий вплив на сучасників,
а в роки російських свобід, коли українська
преса ожила й на російській Україні’, в кри¬
тичний мент він в найголовнїщій мірі причнняєть ся до культурного зєднання всієї
Соборної України.
„Всеукраїнство—пише
М.
Грушевськпй—або український універсалізм*), тїсне
єднання всіх частей української землі й
підпорядкування всіх ріжнпць які їх ділять
і мішають прямувати до єдиної цілії. Таке
єднання є бажане не тільки для поодиноких
частин української землі, але й для потреб
місцевого життя й для обсягу їх спільних
цілий і завдань“.
Цї слова являють ся відповідю тим
російським Українцям, котрі дпвлять ся на
галицьких Українців, як на впходцїв з того
світу, як також і тим з Галичан, що не
рахують ся з настроєм і звичками російсь¬
ких Українців. Треба вибирати середню лн*) Змагання пізнати все.
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нїю: вона дає найбільшу силу і правду.
Зпочатку цієї війни проф. Грушевськпй
був в Галичині*, відкіля переїхав в Італію,
а в грудні місяці того ж 1914. року при¬
їхав до Київа, де скоро був заарештований.
Ненавидникп українства дуже тішили ся
цім арештом „Мазеппнського батька“, як во¬
ни його прозвали.
Російське правптельство обвинуватило
проф. Грушевського в зрадї й ріжнпх зло¬
чинах проти Росії й вивезло його до Сімбірску. Від недавна, як оповіщають часопи¬
сі', проф. Грушевськпй переїхав жити у
Москву, щоб займати ся там науковими
працями, а дозвіл на це виклопотала академична Група членів Державної Ради, себто
представники до Ради від університетів,
російські професорі.
Ми можем бути певні за те, що зміна
гнїву російського правительства на полекші
для професора—Українця не говорить за
зміну того або другого: сьогочасне російсь¬
ке правптельство ненавидить українство
всім своїм нутром, хоч і починає вже під¬
ходити до нього, а проф. М. Грушевськпй,
сей велптень української сучасної думки,
всім єством своїм є Українець і буде пра¬
цювати тільки для українського народу,
для його культурного піднесення та визво¬
лення із довгої й тяжкої неволі'.
На порозї другого півстоліття життя
шановного проф. М. Грушевського ми здо¬
ровим Великого Оборонця України та ба¬
жаєм ще довгого, дорогого для нас життя та
праці для ліпшої, щасливіщої долї україн¬
ського народу.
В. Г.

ІЦо дїєть ся на робітничих
командах?

і.

Перед чотирма місяцами наші полонені

зем¬

ляки розїхали ся на роботи, а в таборі остало ся
лише яких тисячу

людий.

Та

через те просвітна

й організаційна робота в таборі не припинила ся,
а йде природним ходом

вперед.

Про цю роботу в

таборі пишеть ся частенько в таборовій часописі',
але якось мало там дописів із робітничих команд.
Тому міг би може дехто подумати, що лише в та¬
борі ведеть ся ця робота і в таборі й кінчить ся,
а поза табором

уже

не

має

думка була би хибною. Хоч на
табору

передусім

ті, що

її зовсім. Але така
роботи

виїхали з

й ояоєї тїни боялп ся,
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Де лучче живуть селяни—в Німеччині,
чи в Росії?

Стор.

пити ся не можна й в кожній

хаті

їдять

майже

кожний день на обід кусок мяса, або ковбаси.
В Росії ж на селї мнясом лакомить ся тільки

Ізза сього важного для нас питання, бувають
дуже горячі спори між полоненими земляками, як

піп, дяк, учитель і т. н., а селяне тільки на пущення, та по великим празникам.

в таборі, так само й на робітничих командах. І се
буває не тільки між масою, але й

між

українсь¬

кою „інтелігенцією,“ яка дивила ся в Росії тілько
на своє особисте життє, але до мужика в хату не
заглядала і не питала ся: „що там робить ся?“

—Та що,—вони

мажуть

хлїб

маслом

тонко!—кажуть так наші невдоволені

дуже

німецькими

харчами, але те й забувають, що дома сами маза¬
ли хлїб завше цибулею, а олїєю, так тільки тодї,
як є з чого її збити.

ні¬

—А молока капне в каву, аби тільки забіли¬

мецьких селян, а також і про їх культурний роз¬

ти,—кажуть наші „богачі.“ Але те й забувають, як

виток, та про високу народню

дома мати, або жінка куплять чвертку олїї на ці¬

Не будемо говорити про політичні права

мо просто до звичайного

освіту, а

німецького

заглянь-

селянина

в

хату і перенесім ся на хвилю до українського, то

лий тиждень і як мастить кашу,

що

Німеччина,

кругом

замкнена

своїми ворогами, які надїяли ся її виголодити, дар¬
ма й те, що у нас ще з початку війни кричать:
пять

разів

на

день, іто: хлїб з маслом, або мармеляд, булки пе¬
чуть, калачі із сливами, або з яблуками, каву, мо¬
локо, суп, картоплю,

капусту, і т.

и.

Ба!

навіть

яєшню їдять, чим наші селяни ласують ся дуже рідко.
І не дивлячи ся на те, що мясо

—А

в

вечері—кажуть

наші—майже

їдять Нїмцї картоплю, та кисле молоко

завше

або

око¬

лотину.—А те й забули, як дома, вечеряли юшку,
наварену на обід і на вечерю, або огірки солоні з
капустою, або за пягь копійок один оселедець на

„Нїмцї дохнуть з голоду!“
Але Нїмцї ще й тепер їдять

щоб

ложки не перелити.

й побачимо, що ріжниця така, як небо від землі'.
Дарма те,

то боїть ся,

сїм душ сїмї.

Та се ж в мирні часи, а що

ж те¬

пер*?
Можна сказати тільки народною пословицею,
що „дома й солома їдома.“
Але тепер порівняймо село й саме помешканнє німецьких і російських селян.

страшно до¬

Про те, що в німецькому селї всї улнцї

ви¬

роге, але як відчинить ся мясна лавка, то й дотов-

стелені каменем, і що всі будівлі' з каменю й кир-

або такі, що в таборі були противні просвітній та

вік ворогів, і доброму ділу

організаційній роботі, а лише

ся до нього вороже. До неправди й кривди привик,

дуже мало поїхало

противить ся, ставить

свідомих товаришів, то тепер на робітничих коман¬

як віл до ярма, добровільно

дах малощо-не між усїми

а як хто його не запрягає та доказує, що носити

земляками завважуємо

досить радісне явище.
Насамперед

ярмо це негідне

не бачимо

між товаришами вже

тієї байдужости й ворожостн до своєї
просвіти

й

організації,

як

то

справи, до

бувало в таборі.

Питаєш ся, відки це взяло ся, як це таке склало
ся. Можуть цьому бути всілякі причини, та наве¬
демо тут лише кілька причин. В таборі приходило
все даром і легко: другі

люди виклопотували то¬

варишам всякі вигоди, увільняли від фізичних ро¬
біт,

спрошували

до науки, просвіти й до органі¬

зацій, а наші земляки й думали собі, що воно так
і мусить
що

бути,

що

все приходило

збайдужніли.

А що

иначе
легким

неможливо.
коштом,

вже від довших

Через те,

наші

люди

століть так

складаєть ся історія нашого українського народу,
що всяк використовував і використовує наших людей,
золоті

гори

обіцяє, а

потім ломить данне їм

слово, волю перемінює в кайдани, і т. д. і т. д.,

то

себе

запрягати,

сотвореного на образ і

подобіє боже, коли обходить ся з ним, як, людиною,
неба йому хоче прихилити, наш земляк і зарепетує:
,,нє нада, нє нада!.“ Хто не знав би нашої історії
та душі наших земляків, то може б і обурив ся
і спитав би:„та що-ж це за люди, що то за народ.?“
Але для

народнїх

робітників це

зрозуміла

річ.

Бідняга земляк не хоче ярма, але він не може
вірити, щоби хто ще на свігї був до його щирий;
він боїть ся, що як він

скине ярмо, до якого вже

навик, то йому його той

освободитель

наложить

ще тяжче, нове, невтягнене ярмо, що коли з нього
хотять зняти ярмо, то це хіба так, як з вола, якого
розпрягають, ще й добре кормлять, нїм його пове¬
дуть на

заріз. Ось у

чому

тут

недовірчивости й боязнї. Це так
Та иначе стоїть

зразу ластить ся коло їх, а потім і обдурить, впе¬
ред

чоловіка,

дає

що

виїхали

з

бувало в таборі.

тепер справа на робітничих

командах. Признати треба, що й
риші,

противенство: в

ті

свідомі това¬

табору разом з другими на

недовірливість до всіх і до вся стала немов прик¬

роботу, не заложили рук, а освідомлювалн й осві-

метою нашого народу. І в добрих

домлюють і там

та щирих своїх

людях, у правдивих приятелях, бачить наш чоло¬

дальше

своїх земляків. Вже сам

виїзд із табору та розбиттє земляків на малі гурт-

Просвітний Листок

Стор. 4.

Ч. 34. Рік II.

гнічу (цегли) й покриті черепицею й що, електрич¬

долї на розстеленій соломі й часто в

не освітленнє не тільки в жилих

штанях.

помешканнях

і

стайнях, але й на улицї—треба ж знати. Сього в
Росії й по великих містах немає...
слїпий

може сказати, що це неправда. Але треба

лучне

придивити ся до самого німецького селянина. По¬
мешкання, яке має звичайно два

І таких порівнань мозкна бачити дузке й
же

Про се не треба й писати, бо тільки

поверхи

(етажі)

багато, що

нина далеко краще. Тільки із „самолюбія“ не хо¬
чемо сього признати. Але я бажаю, щоб і наші се¬
ляни

в скорому часї на Вкраїні' зажили так, а то

ще й лучче!

Олен. Полтавський.

шпалерою, підлога, двері й вікна покрашені, в кім¬

В О с е н и.

печі

отоилюють ся вуглем, або дровами і т. д. і т. д... А

Пролетіло красне літо;

сього в Росії не то що в мужика, але і в попа немає.

Сїра, хмура і сердита

Про хату ж російського селянина, ось як пи¬

Грає осінь на полях.

ше один німецький салдат до своєї ріднї з російсь¬

Квіти ззковклп, травка вяне,

кого фронту:

Он за табором каштани

—Підлоги немає. В хатї сїмя, телята, кури, й

Ронять листячко на шлях.

поросята і тут і ми спимо.

Мла нависла над полями,

І се може бути й правда, бо німецькі мужи¬
ки мешкають в чистих, гарно провітрених
тах; відпочивають після

І гаї, мов сїри плями,

кімна¬

Ледве мріють в далинї.

денного труду в ліжках

Скучно, сумно... Що години

на пружинних матрацах, півголі, на пуховиках і пу¬

Чути крики зкуравлині

ховиками вкриті.

В піднебесній вишині.

Нашому ж селянинові часто приходить ся спа¬
ти на дворі в соломі, або зимою

в

хатї,

прото¬

З неба сонечко й не гляне:

пленій ще з ранку картоплинням, або соломою. І то

Сірі,

на полу, застеленім соломиною матою, або просто

ки богато причинили ся до

ду¬

щоденне зкиттє німецького селя¬

ділить ся на чотири кімнати. Стіни оббиті гарною
наті' дорогі мебелї, годинник (часи), желїзні

чоботях і в

наче оловяні,
Хмари плинуть ізза гір;

того, що ряні против¬

Але бо й свободи чорт має. Будять тебе до¬

ники тепер і самі взяли ся до просвітної та органі¬

світа, стягають із постелї,

заційної роботи або навіть вибили ся на провідників

дуть що хлепнути або й нї,

у цїй роботі'. Таборова вигода урвала ся, а земляки

стоять над головою зі штиками, а пізнім

мусять повнити нелегку фізичну

заганятюь мов череду в загорозку. Повечеряєш що,

охляле тїло, заграла кров,

роботу. Відзкило

збудив

тут біда; взке не теє, що було

ся і

л/х.

Але

гонять на

роботу,

да¬

кричать „арбайтин,“

не повечеряєш, навіть обмити ся

од

вечером

грязюки

не

під боком і оком в

маєш часу, а тут часовой узкей кричить„ліхт капут!“

таборі, що стояло кождого часу і подостатком до

„шлафин“!. Ось тобі й зкиття! Не один із земляків

узкитку. Щезла з очий та ранїще

і залаєть ся й заматїкаєть

лята саля, де вела ся
були

„бісовськія

страшна, прок¬

„небезпечна політика,“

пінія

і

плясанія,“

зборища,“ де прославляли якогось
царя“ Тараса, де без сорому

де

„нелегальні

„українського

говорили до люднй

Де хто погадає собі

або

ся,

але

й голосно

не добре було тобі, старий дурню,

все

дарма.

вигукне:

сидіти

„А

тихо в

таборі та не шукати пиханого; не хотів їсти кашку,
поїси

тепер

бурянцю.“ Та, слава Богу, що не на

по зрозумілому, „по хахлацьки,“за якогось „одступ-

всіх командах такі строгі

ника“ Мазепу. Нема тих шкіл, де вчили не дїтий,

що бувають, часто

а взке старих якоїсь „хахлацької“ азбуки, якіхось

позволяють і при світлі посидіти трохи, написати

„спотів,“

„дєломегрії,“

російського штаба“мапн;

показували

„вкрадені

де бувші воїни брали ся

за бабську роботу вишивання; де якийсь
ний панок учив нас

крестян,

немов би ми й без попа

од

як

не знали,

перебра¬

господарювати,
що

в

неділю

свято: дайте лиш землі' до схочу, а загосподарюєм,
азк гортяка зарегочеть ся! Нема тут на робітничих
командах і тих зрадників-земляків, що поначіплю¬
вали собі' якихось повязок, як
нема, нема нічого.

на

якім

весіллю,

часові, та

зміняють

лист до дому, почитати
зкочку.

й ті

строгі,

ся людянїщими,

часописи

що

або й яку кни-

І цікаво бачити, як товпляться наші земля¬
ки, немов мухи до слїпкуватого світа, де йде читан¬
ня. А в неділю, коли
зяйську худібку,

свобідно,

вистоїш своє

як

погодуєш ха¬

на

провірцї,

чи

вернеш ся із костела, бо часто позволяють тутешні
священики заходити й полоненим у їх церкви на
молитву, як помиєш

та простелиш

білля, мозкеш

трохи й відітхнути. І знова цікаво буває на деяких
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Просвітиш!

Холод, мряка, дощ, калюжі...
Виє, мов неситий звір.
Вийти з теплого будинку:
Табор наче б то замер....
Ми, невольники, під дахом,
Але як то тим бідахам,
Що воюють і тепер?*...
К. Сваволя.

Із таборового життя.
Т-во „Воля“. На чергових зборах Т-ва „Воля“
13 і 17 листопаду замісць
звичайного реферату
владжено дискусії. Це нова форма вияснювання,
новий спосіб провадити соціяльну науку одними
дискусіями на якусь тему.
При рефераті слухач не має змоги зараз же
висловити того, що прийшло йому на думку, не
має змоги висловити свого погляду, а тільки пе¬
реймає те, що говорить референт і тому немає
повної уважливости до реферату.
При диспутах
слухач може бути опонентом, чутко гірислухаєть
ся, ловить кожний звук.
На цей раз до розбору взято за тему „Ж іноче питаннє". Цікаво було дивитись, як крок
за кроком виникало одно питання за другим і те, що

командах, як то неграмотного дядька учить земля¬
чок пізнавати й зложувати букви, писати, рахувати
то що. І дійсно таке буває. От і не втїк од школи;
забрала охота й старого пізнати тайну, яку окри¬
вали перед ним дома сильні мира сього, щоби слїппй не прозрів та не перестав покірно

гнути ся,

й давати ся обманювати. Правда, в таборі кликали
школу, але

передусім

якось

стидно

старому,

вусатому й бородатому сидіти на лавці, як дітвак
та вчити ся грамоти від

якогось молодака, рядо¬

вого салдата, а до того в таборі ще й так богато
людий, сміють ся, кепкують із тебе, а деякі ще й
сграшуть, що за школу потім у Росії вішати муть.
Тут на робітничій

команді мало

хто й

дізнаєть

ся, що тобе вчить твій приятель із сусіднього села,
спасибі йому за те. А що то й жінка й діти дома
здивують ся, як

полупать

од

тебе

власноручно

писаний лист. Ще більше допечеш дома громадсь¬
кій

старшині, як сам зможеш

щеній,“ підписати

ся

або

й

прочитати
у

прочитати. Ось один із мотивів,

церкві

„опові¬

апостола

чому то й на ко¬

мандах наши люди учать ся грамоти. Але на цьому
не кінець. Ті, що вже знали з дому
навчили ся грамоти,

замовляють

книжочки, та вже самі собі

ліжку, а не потребують товпити

або в таборі

собі часогшсь і

читають,

важ¬

Почавши з малюнків життя сїмї, де,як буває,
голова сїмї, пяниця, бє жінку, як худобу, або
свекруха їсть її, як іржа желїзо,—дорогою диску¬
сій дійшли до того, що поставили три питання:
які права повинна мати жінка—1) в сїмї, 2) в гро¬
маді (горожанські права) і 3) в державі (політичні
права).

Неохота й на годинку

в

Стор. 5.

видавало ся на око звичайним собі, ставало
ним і значним.

Буря стогне, плаче, туже,

15 жовтня 1916 р.

Листок

лежачи на

ся круг других,

17. листопада на перше питання дискусія
тягла ся 3 години; у ній забирали слово за повне
зрівнання жінки з чоловіком 26 душ, а за обмеженнє жіночого права 6 душ і висновок з тих по¬
глядів вийшов такий: сучасне становище жінки в
сїмї неможливе; нерозривний шлюб віддає її ціл¬
ком на волю чоловікові, котрий робить з неї
рабиню, і що він старший у сїмї, то й за людину
ії не вважає. Тому, щоб примусити чоловіка
рахуватись із жінкою, як із людиною рівною йому,
треба шлюб зробити союзом вільних людий, котрі
можуть порвати союз, як життя вкупі стане якосьнебудь неможливе. Тодї тільки може наступити
спокій у сїмї, коли небезпека розриву змусить
чоловіка й жінку поважати одне одного. Дискусії
на другі два питання ще не закінчились.

Інт-нал.

Генеральна Старшина. 16. листопада надзви¬
чайні збори Ґенер. Старій, розглянули й ухвалили
бюджети всіх таборових організацій на листопад
місяць.
На засіданню 20. листопада
що читають. Це що до просвігної
бітничих командах.

крім

прийнятя

роботи на ро¬

(Закінченне буде.)

.Одиниці й громада в українському
життю".
(З реферату проф. С-ча на вічу в середу, 15. листоп.).

Та різня, ті страшні повстання, які наш на¬
род, не витримуючи гніту та знущання, не раз
піднімав ще з часів Козаччини, все кінчали ся
невдачами для народу, все панн, гнобителі, брали
над ним верх. Такі могучі одиниці, як Дорошен¬
ко, Мазепа і сам Хмельницький не змогли вийти
побудниками, і найщирійші їх наміри й сила їх
духу не дали відповідних наслідків. А чому так
було? Не тільки тому, що вороги були сильні, а
найбільше тому, що наш народ тодї не пізнав сво¬
го інтересу, не пізнав своєї сили й сили та намі¬
рів своїх провідників. Одиниці з провідників ук¬
раїнського народу далеко стояли від широкого
загалу, не входили з народом в порозуміннє, не
ширили між ними своїх думок. Тільки до невели¬
кої купки прихильників з інтелігенції доходили
думки тих одиниць, а широкі маси народу не ро¬
зуміли тієї купки, бо лишили ся осторонь від їх
плянів, від їх переконань.
І в рішучій хвилі зворушення той нарід не
пішов за провідниками з потрійною єдністю, кот¬
ра дає непереможну для ворога силу.

Стор.

0.

Просвітний Листок

тижневих звітів з дїяльности організацій та залагод¬
ження ріжнпх дрібних, технічних справ ніяких
важних ухвал не запало.
С. К-иіі.
Т-во „Сїч“. У четвер, 16. листопада відбула
ся перша вечірка т-ва зі співами й декламацією.
Співали „Січовий марш“, „Не пора“, „До волі з
неволї“, та „Ще не вмерла Україна^. Декламували
вірші сатиричного та гумористичного змісту. По
кожній декламації товариші зауважали похибки в
ній, над чим розвивала са дискусіа.
В деакнх піснах поробили деакі
поправки,
напр. в марші січовім викинули два радки про
радикалів, щоб надати йому загально-український
характер, а не місцевий, галицький.
Співали всі разом. Вечір пройшов весело й
цікаво.
В суботу, 18. листопада, відбули са січові
вправи в Гімнастичній салі під орхестру, ака гра¬
ла січовий та сокільський марші. З боку багато
приходить подивпти са на вправи.
Січовиків є тепер 60.

Січовик.

У середу, 22. листопада, відбули са загаль¬
ні збори Пресової Секції з слідуючим денним
порядком: 1. Чнтаннє протоколу, 2. Звіти з дїяль¬
ности редакц. к-гу, 3. Зміни статуту, 4. Вибір
нового комитету, 5. Вільні внесення і вппс нових
членів.
На зборах було 25. членів Секції та кілька
т. т. з правом дорадчого голосу. По прочитанню й
В пізнїщій
нашій історії такі одиниці, як
Т. Шевченко, М. Драгоманов, всю свою могучу
силу звертають до широких мас народу, але ж
обставини для сього стали вже гірші, вже не бу¬
ло свободи єднання і голос їх в свій час не дій¬
шов до народу. Т. Шевченко скоротав життя на
засланні і його огненні слова тільки пізнїще на¬
рід пізнає. Дрогоманов мусив кинути свій край і
ежє зза кордону зносив са з одиницями України,
а широкий загал заборонами та карами від тих
думок був відгорожений.
Такі одиниці нашого народу, як Дорошенко,
Мазепа, Хмельницький, Шевченко, Драгоманов,
надзвичайно виділяють ся серед свого народу, бо
сила їх в свій час не піднесла народ, не приблизпла його до себе, а значить і в самому життю
тоді їх сила відповідного значіння не мала.
Коли ж одиниця як найбільше впливає на
широкий загал, то сама одиниця білші-меньш гу¬
бить ся в масі, бо маса підносить ся до одиниці.
Д-р Бебель, провідник німецьких робітників, як
одиниця, згубив ся в тій масі, за те робітники
вже при ньому послали в парламент до сотні сво¬
їх представників.
Отже треба йти до найширшої єдности в
думках та до зрозуміння своїх інтересів, не боя¬
чись в тій цілії переходового ріжнодумання й
спорів,—щоб не було того безладдя, яке було в
нашій історії, було 1905 році та яке було і в на¬
шому нинішньому життю й роботі в полоні.

Л. Л.
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ствердженню протоколи попередніх зборів, вислу¬
хали звіти від голови секції, від скарбника, експе¬
дитора,
адмпнпстратора,
книгаря і контролїра.
Змінено деякі точки статуту та перемінено назву
„Пресова Секція“ на „Видавниче т-во ім.
Б. Грінченка“.
Ухвалено також, що редактор та експедитор
можуть бути покликані й не з редакційного коми¬
тету. По виборі нового комитету принято 8 заяв
від нових т. т. з бажанням вступити в члени Т-ва.

В. Г.
Віче. В середу, 22. листопада, відбуло ся чер¬
гове віче, що уряджуєть ся „Просв. Грамадою ім.
М. ДрагомановаУ Проф. С-ч прочитав реферат на
тему про соціальну й національну боротьбу робучого люда, яку тему зпочатку загально зазначив
запитом: „Як ми маємо дивити ся на події, що
переходять перед нами, та яких думок повинні
держати ся?“
Ми частина народу, а кожний нарід подїляєть
ся, не по кількості!, а по значінню, перш усього
на дві громади: на пануючу клясу капиталїстів і
працюючу класу робітників. Інтереси сих кляс є
протилежні між собою і тому між капиталїстами
й робітниками йде боротьба. Так є серед усіх на¬
цій і так є в цілому світі. Але є тут і ріжннця,
як подивить ся на ріжні нації. Бачимо, що одні
нації є пануючі й свобідні з національного боку
і тому між иншими є щаслнвіщї і у таких націй
клясова боротьба (робітників з капиталїстами) відбуваєть ся з більшим успіхом для робітників. Для
приміру можна взяти Англійців та Ірландців.
Ірландці пригнічені не тільки економічно, а й на¬
ціонально і через те, що національний гніт завсїгди найгірше відбиваєть ся на робочій класі,
робітники мусять вести подвійну боротьбу—еконо¬
мічну й національну. Коли будуть здобуті націо¬
нальні права, коли робітники вийдуть з національ¬
ного поневолення, тоді вони стануть сильнїщі, бо
будуть провадити далі тільки економічну бороть¬
бу. Як що не звертати уваги на національний
гніт і оминати національну боротьбу, то се ділу
не поможе, від того робітники поневоленої нації
сильнїщі не стануть, а навпаки. Багач, капиталіст
ще може покинути свою націю і се він перший
робить, бо в нього є гроши і йому не тяжко користатись усїми здобутками чужої нації; він за
гроши гарно переймає і чужу мову, і культуру,
а бідний, відкидаючись від свого, чужого все ж
не здобуде, а тільки повсяк час принижує себе,
гальмує свій розвиток та свою силу позбавляє в
економічній боротьбі з багачами.
В соціяльній боротьбі приходить
ся іноді
робітникам на якийсь час станути в спільцї на¬
віть і зі своїми визискувачами, коли, приміром,
треба переперти на виборах якусь партію чорно¬
сотенців. Така тимчасова згода робітників, що
вимагаєть ся власним їх інтересом буває корисна
для них і тому є розумна.
Так само в національній боротьбі поневолена
нація може входити в згоду з якою угодно на¬
цією, з котрою її вяже спільний інтерес. Здоровий
розум підказує йти до власного інтересу, до волі,
разом з тим, у кого є спільний з нами інтерес*
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Висновок з цього такий, що як в класовій
боротьбі, так само й у національній мусить рішати
політичний розум, який рахуєть ся тільки з влас¬
ним інтересом.
В дискусії голос зобиралп кілька товаришів.
Тов. Р. думає, що робітники понуючої нації не
причиняють ся до гніту поневоленої нації, а кли¬
чуть до свободи всіх націй. Україна мусить бути
свобідна і наші багацтва повинні бути нашими, бо
вони найбільш политі нашим потом і кровю.
На віче було до 400 люда. В кінцї т. Р. іме¬
нем віча подякував т. С-ча за працю у нашому
таборі.
З щирим жалем миримось з тим, що т. С-ч в
четвер має видїхати до Зальцведельського табору,
але сподіваємось все ж, що може ще стрінемо ся
й у нас.
В. Г.

Стор.

7.

Затопленнє пораол їв.
За місяць жовтень затопили Німці 146 кораб¬
лів ємкости 306.500 тонів. Від початку війни
редні держави затопили 3,322,000

тонів

осе-

ворожих

торговельних кораблів, з того 2,550,000 тонів са¬
мих англійських.

Вісти з Росії й зі світа.
УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В РОСІЇ.
Українській

депутації,

яка була у російсь¬

кого міністра просвіти ґр. Іґнагєва, заявив
тер,

що нема

ніяких

прпнципіяльнпх

мінїс-

перешкод

для закладання українських народних і
шкіл.

середних

СМЕРТЬ АВСТРІЙСЬКОГО МОНАРХА ФРАНЦА

ВІЙНА.

ЙОСИФА І.

(від 15. до 22. листопада 1916.)

Дня 21. листопада о 9. год. вечером умер цісар

Франиузсько-ашлШський фронт.

Австрії,

Бої ведуть ся над Соммою як і минулого тиж¬

Франц Йосиф 1. Вступив на престол 18 літ¬

ним молодцем 1848 р., панував несповна 68 літ. За

ня. Шведський офіцер присутний на тім фронтї по¬

його панованнє перебула Австрія

дає відношення втрат англійських: в липні'

(перехід) від абсолютної до конституційної дуалі¬

16.000

на здобуте одного км., а в листопаді 46.000 на

1

цілу

еволюцію

стичної держави, себто поділеної на Австрію і Угор¬

км. Та все таки годї їм проломити німецькі линїї.

щину. Останній акт самоуправи Галичини

Якби так хотіли виперти Німців до

напрям політики австрійської за

Репну,

треба

15 літ бою.

Наслїдник його Карло

пановання.

Йосиф має ЗО літ,

перебував як офіцер в Коломиї, де пізнав наш на-

Італійсько-австрійський фронт.
Девята офензпва італійська вимірена
буте Трієсту. Італійці за увесь час

Франц

його

вказує

на

до¬

посунули

ся

12 км. від Сочі, втратили на се милїон війська.

РІД.
ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСЬКУ.
В пристані Архангельську, 15. листопада,
6. годині зранку вибухнули в повітрє

Се. иигородсько-руліунськнй фронт.

о

7 кораблів

рішаючі події.

з мунїцією. Кавалки їх вилітали на 700 м. в гору. Се

Коло проходу Предеаль посунули ся Німці о 8 км.,

спричинило великий перестрах. Кораблі з приста¬

через прохід Терцбурґ 27 км., через

ні стали тікати на море, але там загородили їм до¬

На тім фронті відбувають

ся

прохід

Чер¬

воної Вежі ЗО км. в глибину Румунії. Але найбіль¬

роги ледяні гори, тому 20

ша битва була сього тижня

Число вбитих подають 790. Підчас того вибуху за¬

ісоло

Вульканського

провалу під Торгу Уйду, де Німці з
проломили румунський фронт і

Австрійцями

увійшли

в

серце

малої Волощини, що багата на склади збіжжа. Ни¬
ні наспіли вісти, що зайняли столицю мал.

Воло¬

щини Крайову і взяли

армію

західну румунську

коло Орсови, відтявши їм желїзницю Орсова-Крайова. Румуни втратили

від

1—18

листопада
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офіцерів, 19. 338 салдатів, 26 гармат, 17 возів мунїції, 72 скоростріли.
Французські війська Сарая в союзі з сербсь¬
кими та російськими наперли на долину Монасти-

розбило

ся.

палав пожар і вибухнули склади оружа в пристані,
зложені за ціле літо, вартості! 80 мілїонів рублів,
і склади бавовни 20.000 балів, а склади буми потер¬
піли шкоду 15 мілїонів рублів. Згорів увесь склад
автомобілів, що мали возити мунїцію до Петербур¬
гу. За це має бути скинений

мінїстер маринарки

Ґріґоровнч, а мінїстер війни Шуваєв назвав сей ви¬
бух одним з найбільших нещасть

Росії.

Англійці

постановили домаганнє, що вони мусять

обсадити

сю одиноко вільну

Болгарсько-македонський фронт.

кораблів

пристань Росії з огляду на не-

спосібність російської сторожі.
ПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КИЇВІ.

ру; зайняли Букрі й Кеналї та увійшли до Мона-

Аби притягнути Поляків на свій бік, російське

стиру. У здобутім місті вивісили сербські хоругви.

правительство хоче отворити польський універси¬

Болгари цофнулп ся в ночі так тихо, що навіть не

тет в Київі. Так у нашій столиці українській бу¬

замітили їх французи. Вони зайняли нові

дем мати російський і

на горах за Монастиром. На решті
перепалки без значіння.

позиції

фронта

малі

польський

університет,

а

українского дасть Біг! Добрих маєм опікунів—бу¬
дують Польщу на нашій землі!

з трилітнім курсом

ПАРЛЯМЕНТ ПОЧВІРНОГО ПОРОЗУМІННЯ.
Плянуєть ся спільний парлямент (дума)

всіх

воюючих по стороні Англії союзників. Кожда дер¬
жава давала би 25 своїх заступників (8 сенаторів
і 17 послів думи). Той парламент засідав

би

що

три місяці в иншій столиці: у Льондонї, у Парижі,
в Римі, в Петербурзі. Членів вибірають
партії.
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Стор. 8.

політичні

Засідання їх мають бути тайні.

визначних

стів запропонувала завести,

кооператн-

як викладову мову в

школі, українську мову. Пропозиція стрінула ся з
різким супротивленнєм священика Славинського, на
що у відповідь пішли різкі репліки. Коли

вмішав

ся предсїдатель, сторонники української мови
кинули демонстративно залю. Друга
шла, протестуючи

група

проти позбавлення

по¬

відій¬

МОЖЛИВОСТІ!

обговорювати питаннє, яке так розхвилювало учас¬

АТЕНТАТ НА ШТЮРМЕРА І НЕСПОКІЙ В

ників. Лишили ся

РОСІЇ.
Онодї був атентат на Штюрмера. Він їхав

Група

о

11. годині в ночі до Царського Села. Ледво сів на

тільки

сторонники св. Славин¬

ського. Дальша праця з'їзду майже завмерла. Біль¬
шість питань усунено з причини неприсутности ре¬
ферентів, що покинули з'їзд.

автомобіль, як впало кілька вистрілів, його зране¬
но, хоч не смертельно. Стріли походили

з

війсь¬

кового кріса. Виновника не найшла поліція.

Стрі¬

ли мали впасти з моторового човна на Неві, побли¬
зу міністерства заграничних справ. Цензура затаї¬
ла сей атентат, та він дійшов до

нашого

відома.

В Петербурзі була сими днями велика демонстра¬
ція кількамісячного народу проти Англії, що про¬
ходила улицямп з окликом: „Долой англійське іго!“
КОЛИ СКІНЧИТЬ СЯ ВІЙНА?
Микола II. сказав сього місяця (16 листопада)
таке: „Росія ніколи не опустить своїх союзників і
не прийме

осібного

і

буде

воювати до останньої години, аж до кінця44...

Так

(сепаратного)

мира

заявив цар. А зараз на другий день 17. листопада
в Думі державній заговорив мінїстер війни Шуваєв
ось як: „ 27 місяців вже тріває тяжка, страшна й
люта війна. У нас (в Росії) ведуть війну

не лиш

салдати, але й вільне населеннє... Скільки то людий працює зараз на оружійних фабриках—не тіль¬
ки мущини, але жінки й діти—всі помагають в цій
війні. 1 Бог один тільки знає, як довго ще те буде,

коли скінчить ся війна44... Цар говорить, що воюва¬
ти аж до кінця... а Шуваєв винить Бога за продовженнє війни...
ПРОТОПОПОВ ПІДГОТОВЛЮЄТЬ СЯ ДО МИРУ.
Мінїстер внутрішніх справ Прогопопов виро¬
бляє проект реорганізації поліції. По цьому проек¬
ту вся Росія

подїляєть

тельні округи,

котрі

ся на

повинні

полїційні

управи-

обіймати в містах

30.000 душ, у селах 4000. Поліцаїв

повинно бути

стільки, щоб на кожді 400 душ приходив ся один
поліцай. В Петрограді, Москві, Архангельську, Ялті
поліція
4 рази.

повинна

бути

Також з легкої

побільшена
руки

приближно

Протопопова

в

змінено

нинї в Росії закон про збори в змислї невсипущо¬
го полїційного догляду за ними.
ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
У Винниці відбував ся з'їзд подільських кооператистів. При обговорюванню проекту уладжен-

ня на Поділлю школи інструкторів по кооперації

ЖЕРТВИ.
На памятник в Комітет по будові памят. поступило
жертводавців 11 бльоку табору Вецляр 10 мар. 60 фен.
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Разом.94 мар. 14 фен.
Скарбник Комітету К.
Від роб. ком. Іренгаузен через редакцію „П. Л.“ 7 м.
50 ф., роб. ком. № 5551: А. А.—50 ф., П. Л.-—15 ф., П. Г.—
20 ф., М. П,—10 ф., Б. М.—10 ф., Т. Г.—20 ф.,
Ш. С.—20 ф. разом—1 мар. 55 фен.

П. Я,—10 ф.,

На бібліотеку Т-ва „ВОЛЯ44 передано через тов. С*
від т.т. з роб. ком. Альтефельд—5 мар. 70 фен.
На Волинські Школи від тов.
Ар 5551 — 50 фен.

А.

А.

робітн. команди

Переписна редакції.
Т-шу ферш. А. К-ко. Ви пишете: „В попередньому
числі (32) „Г1. Л.“ в виділі „Із таборового життя44 була між
иншим поміщена замітка, буцім то фершали таборового ла¬
зарету зле поводять ся з хорими44.... Далі говорите про
„возстановленіє істини44, про „брудну пляму44 на персонал
та розповідаєте з чого зайшло діло, говорите про якісь
„ухвали44 „Установчої Ради44 що до цього діла (яких зовсім
і не було), радите „обережність з загальною оцінкою44 і т. д.
Війте ся Бога! Візьміть ліпше 32 число „II. Л.“ та ще про¬
читайте, що там написано. Нічого більше не знайдете там
в уступі „Віче44 крім слїдуючого:„Що до фершалів та їх відно¬
шення до хорих у лязаретї прийшли до того висновку, що
кожний незадоволений відношенням фершалів до хворих,
може звертати ся до Генеральної Старшини, а фершали
повинні рахувати ся з зарядженнями тієї організацій4. Більше
нічого! Чи є тут про „зле поводження фершалів44? В цїх
словах, що ми помістили, немає ніякої ні оцінки, ні образи,
ні усього того, про що Ви пишете. Коли загально сказано
„фершалів44, а не когось з них, то не тому, щоб усіх фер¬
шалів в „злому поводженню44як Ви думаєте, обвинувачувати,
а для того, щоб ні одного з них не обвинуватити, бо нема
для того ніякої підстави. Сконстатовано тільки в корректній формі вказівку віча, по якій дорозі треба апелювати до
громади, щоб і рота людям не затуляти і безпідставно не
кидати перед народом плями на чоловіка, як може було
на вічу. За те, що було на вічу, Редакція не може відпові¬
дати і Ви з своїм протестом віднесіть ся ліпше до віча, а
тих кілька слів, що надруковано в „П. Л.44, як бачите, ні¬
кого не плямують.
Т-шу С. М-цу роб. ком. Віршайд. „Просвітний Листок44
та инші часописі будемо Вам висилати, а також пошлем
і книжки.

Поправка.
В 32. числі „Просв. Л.44 в віршу ,Картини44 трапили
ся помилки: замісць „помиті44 треба читати „политі44 й замісць слів „і безмежний44 треба „без межі44.

З друкарні' „Союза Визволення України44 в таборі Вецляр.

