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Володимир Мурський.

Плебісцит у Східній Галичині.
Останній тиждень приніс певний зворот у справі Східної Гали¬
чини. Рішенням парижського мирового сінедріона Польща дістала ман¬
дат для військової окупації Східної Галичини і заведення там своєї
адміністрації. Рішення це однак не-пересуджує справи політичної при¬
належності! цієї країни до Польщі, а навпаки в доволі туманних сло¬
вах висказана в ньому думка про те, що населення Східної Галичини
матиме змогу висказатися про свою політичну приналежність, Иншими
словами це означає що у Східній Галичині переведено буде плебісцит.
Однак ні про строк, коли його буде зроблено, ні про те, -хто пови¬
нен його перевести, в ньому не говориться. Навіть Падеревський,
вернувши з Парижа, висловився перед співробітниками польських Газет
дуже неясно, мабуть через те, щоби не зрадити своїх планів; він
тільки підкреслив, що Східна Галичина через довший час належатиме
до Польщі. У ній заведено буде областну автономію так, що у Схід¬
ній Галичині буде скликаний областний сойм,.в якого компетенцію
входитимуть справи освітні та адміністраційні; в усіх польських мініс¬
терствах в Варшаві будуть окремі секції для справ „руських“ і буде
утворено посаду міністра для Галичини, який правдоподібно буде
„руської" національности. Що до цього, як буде виглядати ця авто¬
номія, то рада Чотирох пропонувала польським делегатам такий про¬
ект автономії, який приняли Чехи для Угорської України. Однак
польські делегати вважали цей проект для себе за неприємливий, бо
він грозив цілости польської держави і вони мають виробити та
предложити мировій конференції свій окремий проект.
Таке вирішення справи Східної Галичини (о скільки його можна
зважати вирішеним) не вдоволяє однак польські політичні кола
і польська преса бе трівогу. Польські націоналістичні партії, які ве¬
дуть тепер ворожу політику проти кабінету, не виключаючи вже
навіть особи Падеревського, для якого вони мали завше певного рода
слабість, постараються використати цей факт задля зміцнення своїх
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впливів серед польського громадянства, яке майже все настроєне
супроти Українців дуже шовіністично, а навіть мають на меті устрої™
переворот, про який в Варшаві говорять цілком голосно.
Гіадеревський і Дмовський, підписуючи вексель що до Східної
Галичини, відразу не вірили в те, щоби його коли небудь можна було
зреалізувати. Вони добре знають настрій польських кол в цій справі
і жаден польський уряд, який би то він не був, на виконання такого
зобовязання ніколи не здодиться і його не переведе. Бо для Поляків,
від крайних правих аж до Дашинського, Галичина це країна польська
і всяку діскусію на цю тему вони виключають. Мрія Бобржинського
про те, щоби сім міліонів населення Галичини почуло себе яко мога
скоріше Поляками, стала їх національним заповітом і вони стреміти¬
муть до цього завше, не дивлячись на ніякі приречення і зобовязання.
Підписавши зобовязання, польські політики зараз же думають
про те, щоби його не виконати. З ріжних уривків та вісток у польсь¬
кій пресі, які нам вдалось зібрати бачимо, що замір свій проводити¬
муть вони пляново і негайно. Знаючи, що українське населення ніколи
не згодиться на те, щоби остатися під польською владою, вони
гальванізують добре відомого нам трупа — москвофільство. В цей час,
коли тисячі української інтелігенції та селян перебувають в польських
тюрмах та казаматах, коли Поляки замкнули усі українські товариства,
школи, газети, коли робиться погром усього того, що має українську
марку, до Галичини повернули старі „рубленосці" Черлюнчакевичі.
Маркови і др., які тішаться прихильністю польської влади і від грудня
минулого року видають у Львові (мабуть за польскі гроші) „Прикарпатскую Русь“. Ці панове починають знову грати свою улюблену
ролю „рОГ2^СІПусЬ Віі5Іп6ш“ і видали уЛьвові відозву в імені „руськогоі;
комітету, в якій заявляють, що бажають жити в згоді з Поляками і
бути льояльними громадянами польської держави. І Падеревський, коли
говорив про „руського", а не українського міністра, мав' певно на
думці цих „льояльних", яких можна купити дуже легко. Метода
„сііуісіє еі ітрега" часів Бобржинського і Потоцького віджила знову,
тим більше що третий чинник — українство — в тюрмах, підполлі
або на еміграції.
Та польські політики не є на стільки наївні, щоби повірити в те,
що москвофільство зуміє запанувати в Галичині над українством і утво¬
рити там чинник, який відіграв би якусь важнішу роль серед україн¬
ського народу. Навіть колиб москвофільству, при польській помочі,
вдалось стати на ноги і витворити певного рода силу, то всеж такії
українське селянство, коли не з мотивів національних, то із мотивів
соціальних, висловиться проти польського панування, яке відчуло воно
добре на своїх плечах за часів б. п. Австрії.
І тому метода „ризсіс Кизіпа па Кизіпа" обчислена тільки на
найблизший час, шоби перед Антантою похвалитися свідоцтвом льояльвости і гуманности супроти українського населення. А таке свідоцтво
мають достарчити їм москвофіли за ціну повернення їх знову до життя.
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В цш спосіб Поляки зможуть уникнути цього, шоби в справу пле¬
бісциту у Східній Галичині вмішався третій якийсь чинник, н. пр. ко¬
місія Союза Народів, якої контроль для польських махінацій був би
невигідний. Рівночасно покажеться світу, шо українська справа у
Східній Галичині не істнуе, подібно, як це стараються вчинити на
Угорській Україні.
Польскі делегати на мировій конференції вибороли собі те, що
справа з плебісцитом в Галичині відложена є „асі саіепбаз §гесаз“
і про строк його не говориться цілковито. Таке відсунення цього
строку потрібне їм було з двох причин. Перша це та, щоби вичекати,
чи може цей штучний витвір, яким являється Союз Народів, не вмре
передвчасною смертю, бо маються вже і такі ознаки. А тоді розу¬
міється і підписане зобовязяння буле тільки клочком паперу. А друга
причина ця, що коли Союз Народів справді покажеться, інституцією жи¬
вою і буде мати якийсь вплив на світові справи, треба мати доволі часу
на відповідне „підготування" населення Східної Галичини до плебісциту.
Підготування це буде вестися під фірмою земельної реформи, яку недавно
ухвалив польський сойм. У Східній Галичині є багато землі, яка на¬
лежить поміщикам, що майже всі е Поляками. Багато землі мають
теж польські костели, манастирі та єпископства. Земля ця має бути
примусово викуплена і розділена між селян, які розуміється будуть
мусіли за неї добре заплатити. Та біда в цьому, шо закон признає
за правительством, коли воно ввжатиме це потрібним, право кольонізації великої посілости. І от український селянин, коли схоче дістати
за свої гроші землю, буде змушений дати свою згоду на польську
суверенність над Галичиною, а коли її не дасть, дістане в своє су¬
сідство Мазура-кольоніста, а сам терпітиме на своїм клаптику землі
злидні. Кольонізація панських земель в Галичині це річ не нова її від
кількох вже літ проводив польський селянський банк в Ланцуті, а тепер
цю справу перебере на себе уряд. Але можливо, шо проти польської
кольонізації видвигнено буде протест і його Антанта, чи може Союз
Народів вислухає. Та і на Цей случай Поляки забезпечилися і земельний
закон, передбачаючи це, дає право великій посілости в східних областях
задержати скількість землі аж то 480 гектарів (майже 1000 польських
моргів — понад 500 десятин). І от, і в одному і в другому видпадку,
український селянин не ністане нічого.
Українське громадянство цього рішення мирової конференції
приняти до відомості не може. Коли у Східній Галичині має відбутися
плебісцит, то він повинен відбутися не відкладаючи його, а до цього
часу заряд Східною Галичиною повинен перейти в нейтральні руки,
щоби в цей спосіб покінчити з польською нагінкою на українство.

Б. Бутенко.

Водяні шляхи України.

Водяні шляхи, як це ми вже зауважили в одній з попередніх
статей, в справі кохммунікації на Україні мають дуже важне значіння.
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Дивлючись на мапу України, перш за все нашу увагу звертає на
себе водяна сістема Дніпра, яка обслуговує центральну частину краю.
На заході тече Дністер, на південнім заході—південний Буг, на сході
—північний Донець. Загальний протяг всіх цих головних водяних ма¬
гістралей (з їх допливали), а саме тих частин їх, які не дуже тяжко
і без особливих витрат можуть бути успособлені до транспорту, до¬
сягає приблизно 4.000 верстов. На жаль розвідки нашої водяної сістеми зачепили тільки русла основних магістралей; богато ж повно¬
водних другорядних рік не тільки полишилось по - за розвідками, але
навіть головніших чисел, характеризуючих ці ріки, не мається до
роспорядженя відповідних інстітуцій.
Беручи це на увагу, а також і те, що розвідки наші не були
переведені так, як це належить, можна з повною невністю сказати,
що протяг водяних шляхів України, гідних до річного транспорту,
значно більший від нами зазначеного.
Переведені розвідки майже не торкнулися гідравличної сили рік,
тобто, тої здібности їх, яка відома під назвою „білого вуглю.ІС
„Білий вугіль“ в минулій війні відогравав дуже важну ролю в госпо¬
дарстві Франції і Італії. Завдяки йому, Франція і Італія, терлячи майже
. цілковитий брак вуглю, могли забезпечити свою промисловість енер¬
гією остільки, що більша частина потреб воєнного часу була по¬
крита без особливих утруднень.
Справа розвідок рік при старому режимі і в послідуючий час
була компетенцією ріжних окремих відомств. Розвідки переводилися
переважно випадково, без жадної сістеми, через що кожне відомство,
якому були потрібні ті чи инші статистичні данні здобувало роз¬
відками тільки те, що його цікавило, а земство, яке концентрувало
в собі усе місцеве господарство і завдяки цьому могло перевести
обєднуючу працю, нічого не зробило, чи дуже мало.
Восени минулого року Міністерство Шляхів підняло питання про
необхідність упорядкування^ справи розвідок рік. Було намічено —
обєднати цю працю в діяльності одного відомства, яке б мало зав¬
дання — постачати всі потрібні статистичні матеріяли як для Відомства
Шляхів, так і Земельних Справ, Торгу і Промисловосте, Земств і
инших. Хід подій, відома річ, не спріяє розпочати намічену працю:
треба зачекати заспокоєння краю а в цей час користуватися тим, що
є. А очікуючи, треба не покидати тої думки, що природні богацтва
нашої батьківщини на перший плян після заспокоєння ставлять працю
розвідати і пізнати їх.
Головним водним басейном України є басейн р. Дніпра. Голов¬
ними допливами справа він має Припеть (з Горинью і Случем), Уж,
Іршу, Тетерів і Рось; зліва — Десну, Трубеж, Псіол, Самару і Інгулець.
Це все разом дає водних шляхів довжиною коло 2.500 верстов, якими
для місцевого транспорту можна користуватися і тепер.
Але вся сістема р. Дніпра має значно більшу вагу, як головна
частина проектованого водяного шляху із Балтійського до Чорного
моря, для чого, перш за все, потрібно злучити верхівя Дніпра з вер-
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ховям Висли або Нємана, чи одночасно їх обох. Розвязання питання
злуки Балтійського і Чорного моря, що. дає найкоротшу і найде¬
шевшу дорогу до Малої Азії, має дуже велике економичне значіння
для усього європейського торгу і промисловости.
Питання злуки Балтійського моря з Чорним тісно звязане зі
справого шлюзовання середньої частини течії Дніпра між Катерино¬
славом і Олександрівськом довжиною коло 100 верстов. Переведення
цеї справи дасть можливість кораблям чорноморського каботажного
руху підходити аж до Київа, але разом з тим шлюзовання уявляє
з себе і величезний аккумулятор водяної сили, себто „білого вуглю."
Загальна кількість енергії, яку можуть дати пороги, доходить до пів
мілліона кінських сил. Всю цю кількість, відома річ, не можна ужити,
але половини ії (250.000 кінських сил) вже вистарчає, щоби обслу¬
гувати машини усьою Катеринославського промислового району і
ставерстової фабричної полоси, яка лежить коло порогів.
Дешева коммунікація і енергія дадуть можливість в найкоротший
час засновати в районі порогів новий промисловий центр для виро¬
блення на Україні того, що сей час привозиться з чужих країв, будучи
там перероблено з українських сировців.
Справу шлюзовання Дніпра кілька разів було порушено при
старому Російському Правительстві, і одного разу, навіть, велися
переговори з американськими капіталістами, але наслідками не було
нічого позитивною. Було розпочато також і розвідки і складання
проекту і необхідні підготовчі роботи, але довести до кінця не ви¬
пало за відсутністю кредіту. Вже за часів самостійної України,
в липню минулого року Міністерству Шляхів було відпущено окремий
кредіт в висоті 7,000.000 карбованців і тоді було організовано окреме
Управління, якому було доручено закінчить розробку розпочатого
проекта. Крім того, для вияснення передумовин і засад здійснення
проекту водяного шляху між Чорним та Балтійським морем, було
відправлено до Німеччини і Польщі окрему техничну комісію, яка
придбала потрібний підготовчий матеріал для розроблена проекту і
угоди.
Данні підготовчої праці і розцінок до воєнного часу 'для шлю¬
зовання порогів з відповідним углубленням дніпровського фарватеру
до Київа
встане*, ою коло шлюзів двигателів для виробки електрики
потрібують реаліоазії коло 500 мілліонів карбованців, що при су¬
часній
ргог
ілюти дає суму по-над 4 мілліарди. Витрата ця не
по с
вному бюджетові, але поліпшення транспорту для допс
прац
йже зруйнованих залізниць вимагає її з невідворітною
необхідністю
.кій спосіб розвязується це питання скажемо в заключення цеї статті а зараз зазначимо лише, що вирішення його
цілком залежить від нас і є більш, як необхідно, під взлядом економичним і політичним.
Але і при тому виді, в якому зараз знаходиться верхня і середня
течія Дніпра, цілком є можливим облегчити залізнодорожний тран-
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спорт, як би було досить тонажу, головним чином грузового. В цьому
напрямі повинно перевести коренні зміни.
Перед усім, стара сістема буксирів, які опалюються вуглем, і
барж з грузом, особливого для Дніпровських притоків, повинна бути
замінена особливого типу баржами, самоходами, з моторами внут¬
рішнього згорання. Ці баржі повинні бути досить могутні для
цливання проти течії з повним грузом. Розміри їх повинно встановити
в залежності від характера тої чи иншої ріки. Мають бути по бере¬
гах в певних пунктах склади, де б ці баржі в дорозі набірали не¬
обхідне текуче паливо — а взагалі кажучи, треба орґанізовати річ¬
ний рух, згідно з прийомами і засобами внутрішнього каботажного
плавання, при чому повинно широко підтримувати приватну ініціативу.
Для переведення в життя'всього зазначеного, перед усім потрібно
мати для будівлі корпусів кораблів вистарчаючу продуктивність
кораблебудивничих верфів; далі треба мати відповідну кількість
моторів-двигателів, себ-то, инакше кажучи, треба мати фабрики і за¬
води, які могли б зараз же розпочати вироблення зразків і заготов¬
лення відповідної кількости моторів.
Цю програму ледві чи можна під цей час виповнити як слід
правительству, а з другого боку виповнення її не можна доручити, яко
концесію, приватним рукам.
Найліпшим способом було би пере¬
ведення цього програму за допомогою істнуючих на Україні коопера¬
тивних організацій при участі і руководячих вказівках Правительства.
В першу голову ці організації мають збудувати відповідної продукговости верф, бо київська верф не може задовольнити потреб кораблебудивництва, а умовини для розвинення і розширення істнуючих дер¬
жавних і приватних верфів неспріяючі. В звязку з цим і пункт росположення верфі повинно намітити инший, і нам здається найбільш
підходящим містом були б Черкаси, бо це місто більш центральне і,
крім того, більш вигідніше лежить відносно тих пунктів, які мають
постачати дерево і метали.
Що же торкається заводу або фабрики моторів, то збудувати
такий або, приспособити який-небудь з істнуючих ледві чи можливо в
ближчі часи. Причини слідуючі: 1) політичне становище України, і
2) відсутність майстрів спеціалістів.
Через це задоволення потреби в моторах треба перевести або
шляхом угоди з якою-небудь спеціальною фабрикою за-кордоном, або
придбанням такої фабрики у властність з тим, що цю фабрику потім
буде перенесено в межі України. А поки фабрика ця ^уде находитися
за кордоном, кадр майстрів-спеціялістів треба буде заміняти поволі
Українцями, які потім уявлятимуть з себе основний елемент для об¬
слуговування фабрики в межах України. Само собою зрозумілим є,
що фабрику цю буде перенесено в той пункт, де буде і кораблебудивнича верф.
Все зазначене вище відноситься до Дніпровського басейну, але,
як було зазначене вище, маються в межах України ще три басейни:
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1) басейн Південного Бугу з притоками Сімахою і Інгулом, які
разом дають водний шлях довжиною коло 400 верстов;
2) басейн Дністра, який дає коло 500 верстов, і
3) Північний Донець з притоками, які разом дають коло 300
верстов.
Ці басейни не мають того значіння, яке має Дніпровська сістема,
але для своїх районів вони мають досить серьозну вагу, тим більше
що Дністр і Північний Донець потрібують шлюзовання, і через це
можуть бути джерелами (особливо Дністр) для нових запасів елек¬
тричної енергії, себ то можуть спричинитися утворенню нових про¬
мислових оазів. Відносно сістеми використання цих рік треба сказати
все, іцо було сказане про Дніпровський басейн.
Водяний скарб України остільки великий, що відповідне використо¬
вування його може цілком змініти фабрично-промисловий уклад її життя.
Утворення цілком нових промислових районів, забезпечених
дешевою енергією в місцевостах, що не мають специфичних прикмет
промислових районів, може бути переведене на цілком нових прінціпах — на прінціпах кооперації. При цьому питання забезпечення
робітничих мас у внутрішньому їх житті повинно бути розвязане,
базуючись на найновіщих здобутках прогресу, науки і гігієни, і таким
чином будуть витворені цілком нові форми промисловости, а робіт¬
ниче питання придбає зовсім инший зміст.
Лишається сказати ще кілька слів про шляхи і можливість
скорійшого шлюзовання Дніпровських порогів. Відома річ, що самим
кращим і вигіднішим для краю і держави було б — розвязання цеї
справи самою державою, але колосальні витрати грошей непосильні
для держави; війна, яка провадиться весь» час, майже цілковита
руйнація аппарату державної влади і господарства краю, будуть ви¬
магати від держави такого напруження сил’ навіть після закінчення
військових акцій, що про реалізацію зазначенних нами думок не
можна й думати.
А між тим економіка краю і необхідність викликати до життя
нові сили за для більш успішного і скорійшого відновлення краю і
ліквідації усіх ганебних наслідків революції і анархії, конче вимагає
можливо скорійшої реалізації такого грандіозного підприємства. Єдиний
шлях — це заклик чужоземних капіталів на підставах концесій. Мож¬
ливі два рішення цього питання :
1) концесія при участи в підприємстві правительства, і
2) концесія на загальних підставах, але під контролем пра¬
вительства.
Термін концесії, право викупу, умови встановлення фрахта і
продажна ціна електріки —• все це обов’язково повинно бути предбачене і закріплене угодою, як рівнож повинно ввести прінціп постепенного зменшення усіх тарифних прибутків підприємства в залеж¬
ності від постепенного росту користування ним і звязаного з цим
збільшення прибутків. Річні тарифи перевозки повинно урегулювати
так, щоби вони завжди були нище відповідних залізнодорожних, навіть.
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як ці останні буде знижено. Тариф для користування електричною
енергію повинен давати можливість уживати її всіма промисловими
підприємствами і повинен бути нижчим від коштів, які повинно ви¬
тратити при добичі її, коли б підприємство працювало на вуглю.
Державні потреби транспорту, як рівнож і відпуск енергії елек¬
тричної для державних інстітуцій, повинні бути як не зовсім без
жадного винагородження, то у всяким разі по окремому, значно
зменшеному тарифу.
Крім того при переведенню саміх робіт усі виплати повинні бути
забезпечені закордонною валютою по твердому курсі, при чому курс
цей повинно фіксувати і встановляти через певні періоди часу в за¬
лежності! від підвищення курсу української валюти.
В основу ж угоди повинно покласти негайність і невідкладність
переведення цих робіт, при чому Відомство Шляхів повинно ужити
всіх заходів, щоби до закінчення шлюзовання порогів було урегульо¬
вано і достаточно углублено фарватер Дніпра.
Наші біглі нариси всіх тих реальних можливостей, які мають
бути реалізовані на нашій рідній ниві, дають нам ясне представлення
будучих перспектив України. Як ще до цього додати, що поліпшення
водяних шляхів України буде мати наслідком розрішення відповідних
питань земельної культури, загальної промисловости і инших сторон
державного життя, як рівнож і те, що досі більша частина водяного
скарбу України майже не розвідана і тому не обслуговує потреб дер¬
жави, — то досягнення хоч би частини того, чого ми бажаємо —
вийде по-за найсміліщі наші сподівання.

Ігор Федїв.

УКРАЇНА В ЧИСЛАХ.
І. Етнографічна теріторія України.
Розмежувати з точністю яку-небудь етнографічну теріторію,
незвичайно трудно. Відсутність нових джерел статистики утруднює
в ще більмій мірі обчислення теріторїї України. Одинокими офіціаль¬
ними джерелами, на які можна опіратися, це є: 1) загально російська
перепись з 28. І. 1897 р, та 2) австрійська перепись з 1910 р. Помилки
цих двох переписей, це їх перестарілість й тендіціозна неточність
в некористь Українців.*) Всі инші джерела, це лиш „перерібка“ у всі1) Підтвердження цього прикладами можна знайти в:

а) Щ’Ьсколько слові» о территоріи и населеній „Украиньї* (Украинскій
В’Ьстникь 1906 р.)
б) „Національно-теріторіяльні межі України" (Літ. Наук. Віетник 1907 р.)
в) Кордуба: „Територія і населення України" 1918 р.
г) Рийпускуі: „Окгаїпа, Ьапсі ипсі Уоїк" 1918 р.
ґ) Опізігіапзкуі: „Ь’Укгаіпе еі 1а сопіегепсе сіє 1а раіх“ 1919. і инших.
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ляких комбінаціях двох згаданих переписей; через це й вони мають
за зобою богато неточносте, ріжности, а деколи й протилежности.
Абстрагуючись від того, що ніяка перепись не може буди „дійсно
справедливою", всеж таки можна сподіватися, що нова, майбутня
перепись дасть змогу змалювати Україну в числах більше точних й
справедливих. А покищо і наші нариси не будуть нічим иншим, як
лише „перерібкою" давнього.
Нижче подана таблиця має на меті дати коротко числами огляд
української етнографічної теріторії.
Тер

Ч:

Краі ^губернії

Загальна в кт2 —
по:
Рудницькому
І

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
П
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Полтавська.
Чернигівсь.
Подільська.
Киїська.
Харківська.
Волинська .
Катериносласька .
Херсонська .
Кубанська .
Таврійська.
Галичина .
Холмщина.
Буковина .
Ставропільська .
Вороніжська .
Дон . . . :,.
Бродненська .
Курська .
Бессарабська .
Чорноморська .
Мінська .
Терська .
Угорщина.

50.000
52.000
42.000
51.000
54.000
71.700
63.000
71.000
92.000
60.000
78.000
13.000
10.000
60.000
65.000
164.000
38.000
46.000
46.000
7.000
91.000
69.000
325.000

І

Т

0

49.896
52.402
42.018
50.999
54.495
71.853
63.395
71.284
94.904
63.447
78.497
13.502
10.441
54.310
65.895
164.606
38.669
46.456
45.632
8.339
91.408
72.913
325.411

разом . .. 1.619.100 1,630.772

і

я

Етнографічна — суцільно
українська в кт2 — по:

Юраше- Рудницькови
КОВіу
II

р

II!
50,000
52.000
42.000
51.000
54.000
71.700
63.000
71.000
56.000
60.000
56.000
10.000
5.000
22.000
29.000
454)00
14.000
12.000
10.000
—
17.000
—

14.000

ско мбіноКордубі ваню руб
1 III і IV
IV
V
49.893-5
38.334-1
42.016*9
50.957-3
54.492-6
71.735*9
63.392*9
70.798*6
54.169*5
35.064-3
54.577-1
Ю.455'7
5.276-8
17.397-5
28.890-5
20.861-4
13.701-3
10.531-0
11.988-6
—19.953-0
—

14.673-4

49.893-5
40.000-0
42.016-9
50.957-3
54.492-6
71.735*6
63.392-9
70.798-6
56.000-0
60.000*0
54.577*1
10,455*7
5.276-8
20.000-0
28.890-5
30.000-0
13.701-3
12.000-0
11.988-6
2.000-0
19.953-0
—
г
14.673-4 і

804.700 739.162-3 782.814-5

Розглянемо її ближче:
Рубрика І*) показує в кт2 загальну величінь Губерній, чи об¬
ластей, в якій живуть Українці, без огляду, чи вони мають в них
переважаючу (абсолютну), чи зглядну (релятивну) більшість, чи зай¬
мають лиш деякі їх окрайні повіти. Подані числа являються, як це і
мав на меті автор, числами приблизними.
Ч Подана вона-по Руднидькому, із його „Шгаіпа" 1916. (ст. 131—158).
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Рубрика II.1) виказує враз із загальним розміром теріторій, ще
і ті ріжниці, які Рудницький не брав в рахунок при свойому обчисленні.
Порівнюючи рубрику І з рубр. II., бачимо, що ріжниці не великі;
виняток творять ґуб 9, 10, 14, 20, 22, — де ріжниці доволі великі.
Рубрика III. подає величінь одноцільної української теріторії по Рудницькому2). Як числа рубр. І, так і числа рубр. III, являють¬
ся лише приблизними; під увагу взято лиш тисячі й десятки тисяач кт3.
Більш точними числами (ізза подання соток, десятків й одиниць
кт2) й опертими на подрібному обчисленні по повітам, являються
числа рубрики IV. по Кордубі.3)
Порівнюючи цю послідню із рубрикою II. відносно ґуберній 1 і
З—7, які в цілости належать до української національної, теріторії
бачимо, що ці числа ріжняться між собою заледві одиницями кт2;
виняток становлять ґуб. київська, волинська й херсонська. Вони подані
у Кордуби меншими, ніж в Юрашека. Котрі і о цих ріжних чисел
трьох згаданих ґуберній є точними?
„Єжегодниюь Россіи“ за 1910 рік подає такі числа:
ґуб. волинська . . . 63.036,8 верст, кв. — 71.735*87 кт2
„ київска .... 44.777,9
„
„ = 50.957*25 „
„ подільська . . . 36.921,7
„
„ = 42.016*89 „
Як бачимо величінь цих ґуберній годиться з подрібною точністю4)
з числами тихже ґуберній, поданими Кордубою.
Себто робимо
висновок, що і прочі незгідні числа треба справити в Юрашека по
Кордубі, а не на відворот.
Далеко більше ріжняться між собою числа рубрики III. і IV. від¬
носно ґуберній, в яких не всі повіти належать до суцільно української
теріторії. Розглянемо їх по черзі:
Ріжниці у теріторії ґуберній 1, 3—8 маємо через те, що Руд¬
ницький розглядає їх приблизно, а Кордуба точно. Величінь цих Гу¬
берній подаємо у рубриці V, яка являється комбінацією рубрик III і
IV. — по Кордубі.
У ґуберніїчернигівській (2), Рудницький, опіраючися на про¬
центі українського населення у цілій Губернії (86°/о Укр-)> зачислює
до національної української теріторії і повіти з меншим процентом
Українців. Кордуба відкидає у цій Губернії чотирі північні повіти: новозибківський, суражський, мглинський і стародубський, через те, що ста¬
тистика з 1897 р. намічує у них менший процент Українців, ніж инших.5)
9 Взята із ґеоґраф.-статистичних табель Др. Юрашека. презідента державної
австрійської статистично-центральної комісії. („Оео^гаріїізсй-зШізпзсіїе ТаЬеіІеп"
уоп Ог. Р. Іигазгек. 1917. ст. 53, 61—64.)
2) Його „Штата" 1916 р.
8) „Теріторія і населення України" М. Кордуба. Видання „Вістник політики,
літератури й життя. 1918 р.
4) беручи в першій ґуб. — 0*87 кт2 за 0*9 кт2, в другій 0’25 за 0*3,
в третій 0*89 за 0*9.
5) Рудницький подає в: Новозибківському пов. Укр. 66%, і 39°'0 Моск.; Кор¬
дуба 94% Моск. В Стародубському пов. по Рудницькому Укр. 75%, і 22% Моск, а по
Кордубі 94% Москалів.
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Тут знога заходить питання, котрі із чисел на основі гогож
самого джерела, являються дійсними? Поминаючи те, що і урядові
числа процентів українського і московського народу, далекі від дійсности1), всеж таки приймемо процента національностей у цих чотирьох
повітах, подані статистикою урядовою, більш імовірними, ніж числа
Рудницького. Право Українців на ці чотири повіти можна опірать не
на процентовому відношенні, а на історії2), а також на волі самої
людности, яка в 1918 році виносила на волостних з’їздах постанови,
щоб влучено їх в склад Української Народньої Республіки.3) Беручи
під увагу, що проценти Українців мусять бути вищі, у більш південних
частинах цих повітів, означуємо приблизно українську теріторію
Чернигівщини на 40.000 кш2.
В Кубанщині ріжниця теріторії, подана Рудницьким і Кордубою не велика. Кордуба залічує до національної теріторії 4. повіти
(Катеринодарський, Єйський, Таманський і Кавказький4). Рудницький
крім згаданих 4-ох повітів зачисляє ще окраїни повітів: Майкопського,
Лабинського, Батилпашинзького.
Беручи одначе на увагу, що урядова статистика якраз в области
Кавказу незвичайно односторонка, й з другої сторони те, що щораз
більше зростаюча українська кольонізація у цій області перевишає
московську, 5) можна уважати більш правдоподібною величінь укра¬
їнської теріторії по Рудницькому. Тому — ми означуємо єї 60.000 кш.2
Замітно велика ріжниця помічається у Губернії Т аврійській.
Рудницький зачисляє до суто української области всіх вісім повітів
на основі запального відношення проценту Українців у цілій Губернії
(42% Укр; 28%Моск. 13% Татари 5% Жиди 12% инші). Кордуба зачислює із 8’повітів лише три (бердянський, дніпровський і меліто¬
польський). Сильна перевага української кольонізації у Таврійщині,
зростаюча з року на рік і сумнівність урядової статистики що до про¬
центу Москалів/) отце причини, через що можна признати за Руд¬
ницьким право України, коли не до цілої Таврійщини з Кримом, то
В стародубському повіті залічено урядовою статістикою 20 тисяч україн¬
ських козаків до Москалів. Кольонізація в новозибківському повіті творить вузкий
клин між теріторіею-українською, а білоруською: а тому, що области одної нації,
положені між двома чужими націями, виказують звичайно мішане населення, тому,
подані проценти 94% Москалів — рішучо за великий.
2) За часів Хмельницького, ці области належали до України (підлягали Нечаеви).
3) Резолюції винесені волостними й иншими зборами, находяться в архівах
Укр. Нар. Рсспуб.
Т В Кавказськім повіті процент Українців зріс за послідніх 17 літ о 1%
(з 45*8 на 46*8), а Москалів змалів о 2-4 (з 51 ‘8 на 49*4). Тому, що Москалі втратили
вже переважаючу більшість, і тому, що цей повіт окружеиий суто українськими по¬
вітами, залічено його — до української національної теріторії.
9 Процент україньських Кольоністів в Кубанщині 50*14%. московських 40*%.
_6 * * 9) Карта Ріттіха з 1878 року, не виказує в Таврійщині Українців. Двайцять
літ пізнійше (1897 року) - урядова статистика нараз виказує так великий процент
.Українців.
1)
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принайменше полінію Евпаторія—Теодосія. З другої сторони, тому,
що таке відмежовання малої области (південної, частини Криму) над¬
то невигідне для послідньої,1) як теж і України ізза адміністративних
причин, то прилучення до України і цілого Криму, являється само¬
зрозумілим.
Одначе мимо цего ми не залічуємо у цілости Таврійщини до
української теріторії. Відчисляючи 3447 кш2. — на південні окраїни, —
принимаємо величінь української Таврійщини 60.000 кт2.
Невелика ріжниця української теріторії Східної Галичини
Холмщини і Буковини пояснюється, цим, що Кордуба розглядає
окрайні частини західних пограничних повітів більш детально ніж
Рудницький.
В Ставропільській Губернії зачислює Кордуба до суцільної
української теріторії лише два повіти (благодаренський й сьвятохрестівський), а Рудницький крім цих, ще й частини повітів: медвежського,
ставропільського, і олександрівського. Ця сама зростаюча з кождим
роком перевала української кольонізації,2) яку стрічали ми в Кубанщині,
і Таврії,3) ще більш підтверджують право, признати українську теріторію більшою як признала перепись 1897, а за нею Кордуба.
Тому ми подаємо єї 20.000 кт2.
Таку саму велику ріжницю, як Таврії, стрічаємо ' в Донщині.
Урядова статистика признає більшість Україніців лише в повіті таганрожськім (61*7% Укр. і 32*6% Моск.). Крім цего повіту, Кордуба
дочислює ще і повіт ростівськй.4) Рудницький крім двох згаданих по¬
вітів зачислює ще приблизно західню половину донецького повіту
й частини повітів: черкаського, сальського, уст-медведізського й хоперськоґо. Беручи під увагу, що перепись на Донщині була аж надто
односторонньою і залічувала пр. всіх донських козаків без винятку
до москалів, хоч як загально відомо є між ними велике число Укра¬
їнців,5) Мусимо приняти числа подані Кордубою за малими. Здається
не дуже помиляємося, коли беремо середну теріторію між Рудницьким, а Кордубою, себто—означимо українську теріторію Донщини —
30.000 кш2.
1) Як відомо, плян прилучення Криму до України — припятий радо кримським

правительством, був близьким — здійснення 1918 р.
2) В Ставропільщині — із загального числа кольоністів від 1897—1914 — при¬
падає на Українців 49‘5%> Москалів 41*7%, инших 8'8°/0.
3) Тут слід замітити, що пр. із Криму за 1860—1863 р. — виемігрувало 200.000
Татарів, уступаючи місце — в перші й мірі українській, відтак московській і ні¬
мецькій кольонізації.
4) Підстава цього така: Загальний процент Українців в цьому повіті по статистиці
1897 р. — виносить 33.6 на 57.6% Москалів. Причиною переваги проценту Москалів
в цьому повіті є місто Ростів і Нахичевань, які мають разом мало не половину на¬
селення цілого повіту. Одначе мимо цього, вони являються лише островами серед
більшости українських сіл (в них 52% Укр.) Ізза цього не мас підстави — відлучувати
цього повіта від украінської теріторії.
5) Вони крім мови відріжняють від московських Козаків-навіть типом. Волосся
у них чорне й очі темні, відмінно від Москалів з русявим волоссям і ясними очима.
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У Курщині замислює Кордуба до української теріторії три?
цілих повітів (грайворонський, ново-оскольсьий і путивльський) і пів¬
денну половину суджанського. Рудницький залічує крім цих, ще й
частини повітів: рильського, корочанського і бєлгородського із по¬
важними українськими меншостяни 31%, 34-3% і 21*2%. Тому, що
й сам Кордуба відкидаючи від української теріторії*частини щойно
згаданих повітів, зазначує, що це не годиться з дійсним статом річи
— ми приймаємо українську теріторію подану Рудницьким — себто12.000 кіп* 2.
У бесарабській і мінській губернії Кордуба замислює досуцільної української теріторії ті самі повіти що й Рудницький; іх
подає він у точних числах із за цього одержується доволі значна
ріжниця.
На Чорноморщині ми залічуємо приблизно 2.000 кш2 до української
теріторії.
На цьому закінчуємо пояснення ріжниць поодиноких Губерній
у рубриках III і IV.
Тепер розглянемо суми цих рубрик, себто величину етно¬
графічної України.
Ріжниці поодиноких Губерній Ішоі і II оі рубрики, нераз доволі*
значні, гублятся майже зовсім у загальній сумі, (ріжниця сум рубрики
І і II. виносить 11.672 кш2
Ріжниці суми рубрики III і IV теж не надто великі. Рубрики V,,
в якій маєтся на меті подати пересічну величину спірних губерній*
являється теж у своій сумі пересічною між сумами рубрики III і IV.
Комбінуючи висше згадані суми і инші. приходимо до ось яких
чисел: Величина української суцільної теріторії в округлих числах
виносить по:
п
•
(850.000 кіл2 Ч
Рудницькому.[804.700 „ •)
скомбінованому
мойому обчисленню. 783.000 „
ІЧоІ2е1-у. 750.000 „ 3)
Кордубі. 740.000 „
Ке5$1ег-у. 680.000 „ 3)
Як бачимо ріжниця між максімзльнсю (850.000) а мінімалною
(680.000 кш2) величиною теріторії — доволі велика. Одначе відкидаючи
першу, яка здається буде за великою й надто загальною, і відкидаючи
послідню, яка знова є рішучо за малою, бачимо, шо останні величини
української теріторії відріжняються від себе не богато. Моє приблизне
обчислення Губерніями (рубр. V.), менш більше і в сумі подає по1) Перше число подає він у „Шгаіпа“ 159 ст.
2) Друге число одержуємо сумуючи подані тамже (131 — 158-ст) величини поо¬
диноких Губерній.
3) „Віє 1)кгаіпе“ уоп ОПо Кєвбієг 1916, стор. 12 і 13.
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середню величину української теріторії між екстремними (804.000 кт* 2
і 740.000 кт2). Себто думаємо, що приблизно вірна величина укра¬
їнської етнографічної терітррії випосить 783.000 кт2.
В якомуж відношенні стоїть обчислена нами українська теріторія,
до теріторії, поданій в рубриці І і II.
Беручи всю теріторію, на якій осіли Українці в адміністративному
€Ї устрою, — 1631.000 кт2 — й порівнуючи з етнографічною укра¬
їнського теріторією — 783.000 кт2, одержуємо приблизне відношення
першої теріторої до другої як 2:1 (або другої до першої 1:2), —
себто із таю великої залальної теріторії (беручи навіть Угорщину, Дон,
Терек і инші области у цілости) — припадає на українську суцільну
теріторію — 49%.
Відчисляючи від загальної адміністративно взятої теріторії 1631.000
кт 2 — приблизно 631.000 кт2 % одержуємо 783:1003 = 0.78 — себто
на українську теріторію припадає 78%.
На прикінці цікаво приглянутися, яке місце що до величини зай¬
має етнографічна Україна між важнійшими державами Европи і прочих
частин світа. Відповідь на це дає нижче подана таблиця.
1. Порівнююча таблиця 9 давніх важніжчих держав Европи і
України (етноґр.)2)

Величина По
теріторії вели¬
в кпі2 чині
Россія (европ)
.... 4.671.384
Россія (без
України.
Польщі, Фінляндія і
Кавказу)
3.796.702
1
Україна (етноґр.) . .
783.000
2
Австро-Угорщина .
.
621.310
3
Німеччина .
4
540.857
Держава

Держава
Франція.
Іспанія.
Швеція
.
Норвегія.
Анґлія.
Італія..

Величина По
теріторії вели¬
в кт 2 чині
536.464
5
504.592
6
418.091
7
8
322.909
9
317.915
286.682 10

Як видно Україна— по своїй теріторії займає у Европі друге
місце. Із розпадом Россії й Австро-Угорщини, як теж почасти і Ні¬
меччини — на ряд малих національних держав, відношення теріторії
України до теріторій инших держав Европи — представиться в далеко
користнійших для України числах.
Ч Деякі Губернії чи области (Терек, Дон, Угорщина, Чорноморіцина) по своїй
загальній величині дуже просторі, заняті українським народом лиш в своїх розмірно
до цілости дуже малих окраїнах. Тому відчисляємо кт2 в тисячах в губ.: Ставр. 15,
Ворон 10, Дон 110, Ґродно 10, Курськ ЗО, Бесар. 25. Мінськ 55, Терек 69, Чорном.
7, Угорщина 300; — разом 631.000 кт2.
2) Числа взяті із „Оесщгарйізсй-зіаіізіізсіїеп ТаЬеІІеп аііег ЬапсІег Оег Егсіе®

уоп Ог. Р. ]игазсЬек.
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2.) 17 менших держав займає:
Держави

Простір теріторії в кт3

Держави-

Простір теріторії кт3

Румунія.
Греція.
Болгарія.
Портуґалія.
Сербія.
ІЦвайцарія.
Данія.
Нідерляндія.
Альбанія.

137.902
120.063
114.077
91.948
87.303
41.298
38.969
34.186
28.000

Бельгія.
Туреччина .
Чорногора .
Люксенбурґ.
Андора .
Ліхтенштайн.
Ст. Маріно.
Монако .
разом . . кт3

29.452
28.180
14.180
2.586
452
159
61
1
768.658

себто — із всіх 26 передвоєнних держав Европи, треба аж 17 менших
держав, щоби покрили взяті разом, етнографічну Українську теріторію.
Маючу подані величині 26 європейських держав, можна робить
всякі инші порівнюючі комбінації.
Нижче подана табеля, виказує вкінці відношення України (етн.)
до кількох важнійших країн прочих частин світа.
Венецуель. 942.300 кт2 (Амер.)
Україна. 783.000 „ (Евр.)
Чілє. 758.206 „ (Амер.)
Японія. . . . . 673 .681 „ (Азія)
Марокко. 439.200 „ (Афр.)
Як бачимо, цілий ряд поданих у нашому нарисі чисел-України
сам говорить про себе аж надто богато. Найвищий час, щоби
український народ, займаючи своєю, етнографічною теріторією так
важне місце у Европіх), зайняв відповідне й гідне своєї величини —
місце і у політичпому життю Европи.
5 теріторія цілої Европи 10,364.047 кт2 — значить простір України являється
Уїв частини Европи.

Ілько Борідак.

Розділ державних боргів.
(Теорія та практика міжнароднього права).

Одним із богатьох наслідків світової війни був роспад двох ве¬
ликих держав, які проістнували більш тисячі років. І Австро-Угорська
монархія і Російська Імперія розділились на частини, які в свій час
були незалежними та волею судьби підпали під ярмо. Між ріжними
питаннями, що повстали в звязку з цим роспадом, значне місце, коли
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не перше, займає питання відносно того, як забезпечити претенсії
кредиторів старих держав, себто, що зробити з старим державним
боргом Росії та Австрії.
Що торкається Росії, справа якої дла всього сьвіту покищо дуже
неясна, то цього питання розглянуто ще не було. Але зате дуже пильно
займаються в Сен-Жермені державним боргом бувшої Австро-Угор¬
щини. Віденські часописі щоденно друкують великими літерами спо¬
віщення про те, що Чехія не хоче платити, Південна Славія хоче пла¬
тити стільки то й т. п.
Нас в данному разі цікавить проблема розпреділення Оеїіе риЬііцие між частинами держави з погляду міжнародньо - правного.
Дивлючись в минуле ми зустрічаємо таке саме питання у девятнадцятому віці. Як відомо Віденський Конґрес 1815 р. зєднав Бельгію та
Голяндію, країни, що відріжняються одна від другої як в расовому,
так і в економічному відношенні. Революція 1830 р. знищила цю
штучну працю дипльоматів; Бельгія відокремилась від Голяндії, Льондонській конференції 1831 р. прийшлось працювати над питанням про
признання Бельгії. Питання це поділяється на дві частина: перша —
відносно кордону, друга — відносно боргу Голяндії. В самому принціпі, що Бельгія приймає на себе частку державного боргу Голяндії,
конференція була одноголосна. В протоколі конференції підписанім
18. лютого 1831 р. цей прінціп був формулований так: — Без Еіаіз
зигуіуепі а Іеигз §оиуегпешепіз еі Іез оЬ1і§аііопз ітргезсгірііЬІез а
сеих циі Іез сопігасіепБ“ Отже коли в 1839 р. Голяндія зробила
згоду з новим Бельгійським королівством, останнє обовязалося що¬
річно вносити певну кількість грошей на уплату відсотків по Голяндському державному боргу.
Підстави правонаступности в державному борзі ми зустрічаємо
ще раніш в 1814 р. в „Нільськім Трактат'Г відносно відокремлення
Норвегії від Данії та приєднання до Швеції. З цього моменту ми маємо
такого рода статті майже у всіх народньо-правних трактатах, які
торкаються відокремлення та переходу територій від одної держави
до другої. Так в „Вілафранкскім трактаті 1859 р. відносно переходу
Венеціянского району від Австрії до Сардинії; в „Пражськім трактатї“
1866 р. Австрії з Прусією. Коли 1864 р. Прусія анектувала ШлезвиґГольштинію, вона переняла на себе частину державного боргу Данії.
Навіть до Туреччини, з якою Европа взагалі мало рахувалася, був
приложений той же прінціп. На підставі „Берлінського трактату"
1878 р. новоутворені держави Болгарія, Сербія, Чорногорія переняли
на себе частину державного боргу Туреччини. І зовсім недавно після
триполітанської війни „льозанським трактатом" 1912 р. Італія обовязалася виплачувати щорічно Туреччині 20.000 фунтів, яко вкладку для
покритя державного боргу на протязі 50 років.
Таким чином, коли територія міняє свого господаря, то до но¬
вого господаря в деякій мірі переходять також обовязки по цій
території. Маємо тут прінціп римського права — Кез їгапзії сит зио
опеге.
2
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Заміна господаря території можлива або на підставі міжнародньо-правоьої цессії, або через прокламацію цією теріторією
своєї незалежности. Приклад останнього майже во всіх частинах
бувшої Росії та Австро-Угорщини. Так в останній Чехо-Словакія та
Юго-Славія мусять взяти на себе частину державного боргу Австрії
на підставі проголошення своєї незалежности. Румунія ж та Італія,
до яких відходять бувші теріторії Габсбургів, через міжкарсдньоправову цессію*).
В теорії міжнароднього права питання про правонаступник
в державних боргах звязано з теорією про міжнародні обовязки.
Гефтер та Блюнчлі згідні в цьому пункті. Бар має такий погляд,
що кожна культурна держава, яка прилучає до себе другу державу,
або частину її постійної теріторії, обовязана взяти на себе частину
її боргу. Відмова від цього обовязку по Бару — варварський погляд
(Зіапсірипкі бег ВагЬагеі).
Цінні данні про проблему, які нас цікавлять, ми знаходимо в мо¬
нографіях ЗсЬбпЬогп ц. НиЬегГа. Останній обгрунтовує обовязок
новоутвореної держави до принятя на себе частини старого державного
боргу тим, що завдяки страти теріторії продукційні сили держави
відбули велику шкоду. Другі держави, які, маючи на увазі фінансові
можливости старої держави, давали їй кредит, не захотять визнати
нову державу через те, що будуть боятися фінансових страт.
Погляд НиЬегі’а розділяє також і Француз ВопШз. „Коли стара
держава не істнує та розпалася на декілька нових, ці останні мусять
взяти на себе відповідно ту чи иньшу частину державного'1 боргу.
- Державні борги, каже ВопШз — а в цьому з ним згідна вся фран¬
цузька юрідична література — забезпечуються державною
територією. Новий господар території, новий довжник. Швейцарець
Ривье такогож погляду. Правонаступник в господарському та еко¬
номічному відношенні старої держави переймає на себе його актив
та пасив. Певне та докладне обслідуваннє цього питання дає Оппенгейм
в своїм „Іпїегпаііопаї 1а\м“. Коли держава розпалася на окремі частини,
які сконструирувалися в незалежні організми, ми маємо випадок
універсальної наступности, і борги старої держави переходять до
нових. Це торкається навіть боргів, які були зроблені безпосередньо
з метою війни, наслідком якої було роспад цієї держави**).
Така непохитна практика міжнароднього права. Російський між¬
народник Мартене також рахує обовязок переняття боргу несумнівно.
Вепеїісіит іпуепіагіі не істнує в міжнароднім праві.
*) Цікаве мотівування вриняття на себе частини австрійського державного
боргу Угорщиною в трактаті'. „Аиз£Іеісй 1867. § 54.55“. Ш^аги зеі аиз Оіипсіеп
с!ег ВіИщкеіі аисЬ аЬег аиз роїііізсЬеп ШіскзісЬіеп Ьегеіі гіашк ипіег сіеп зсЬшеїеп
Орїегп, меіске сіаз аЬзоІиІе Зузіет аиЇ£еЬаиП Ьаі. Біе ШоЬНаЬгі сіег ііЬгщеп Ьапсіег
ипсі тії сііезеп іепе ІІп^агпз пісМ гизаттепЬгесЬе еіпеп Теіі сіег £єтеіпзатеп
Зіааіззсіїиісі ги ііЬегпеЬтеп.
**) Цікаве, — Чехія, наприклад, в цій частині відмовляється відповідати, через те,
як вони кажуть, що вони голосували в австрійськім рейхсраті проти військових станів*
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Італіянець Сага§1іегі каже, що навіть зайве згадувати про це в
підручниках міжнароднього права. Для нього це аксіома.
Така теорія та практика міжнароднього права. Для нас Українців
це не е чисто, академичне питання. Україна утворилиса з частин
бувшої Росії та Австро-Угорщини. Обидві держави мали свої державнї
борги. Українська Народня Республіка зразу стала на погляд міжі
народнього права й в своїй декларації Директорія влслзвила обовізовзяти на себе відповідну частину старого державного боргу Росік
до 25. листопаду 1917 р.
Способи здійснення та проведення цього в життя візьмуть на
себе з одного боку ліквідаційні комісії з всіх частин Росії та той
вищий міжнародній суд, який нині конструється при Союзі Народів.

Андрій Горленко.

Нашим гостям.

Росіяне називають ту слабість: „Тоска по родине . . .“ Я не
знаю, як вона зветься у малпів, але і вони слабують на нюю. Я бачив,
як на кораблі, при найкращих умовах хиріли і вмірали ці маленькі
волохаті друзі чоловіка без всякої медичної причини. Туга за рідними
лісами їла, як іржа залізо, їх маленьку душу, як зїдае вона велику
душу наших гуцулів, закинутих недолею в прерії Америки, або в степи
Азії. І це не парадокс. Як не парадокс і та істина, котру ще древні
знали: 5апа тепз іп согроге $апо! Здорове тіло також може бути
при здоровому духові. Це не парадок:, бо кожен з нас за ці місяц
вільного чи невільного вигнання відчув на собі ту слабість: одні більше
другі меньше. Відчув, як в найгострійший момент дуже інтересно
праці зненацька думка поривається туди в рідну далечінь і перед очима
встає сумний образ далекої, кровю политої рідної землі.
Кошиць назвав нашу пісню бойовим авангардом нації. Коли б
я міг писати поезії або акафісти, я б не обмежився цим одним епітетом
Наша пісня — це все для нас: і нашазброя, і наші ліки, і наші надії
і наше минуле, і славетне майбутнє.
Сотнями літ вона була нашим резервом. Коли стомлювалися
руки борців, коли розпоршувалась енергія — лунала вічно сьвіжа, невміруща пісня. Підбадьорувала дух зтомлених, чарувала ворога.
Три рази в життю билось моє сердце найдужче надзвичайною
гордістю за рідний край, за народ. І всі три рази під впливом
рідної пісні.
Вперше — в сумні часи нашого національного занепаду. Зібралась
перша Дума. Почались організуватись партії і фракції. І ось тут
відчув я сором за нашу націю. Кожен пригноблений нарід мав
своїх представників і оборонців. Одна Україна розгубила своїх синів
по чорносотенним „живопирням“, де „за шмат гнилої ковбаси“ наше
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селянство продавало і своїх братів, і свою долю. Здавалось — немає
ніякої надії. Ніяка агітація не поможе. На українську справу селянство
дивилось, як на панську примху, за виключенням двох-трьох депутатів.
Спасла рідна пісня на чужині. Зібрав я своїх земляків і повів на
український концерт. Після нього вони вийшли здоровими і дужими
синами народа. Я бачив як двоє з них, сумно підперши щоку, роняли
сльозу за сльозою. То були святі сльози, іскупительні за забуття
рідної матері. І тоді моє серце забилося гордістю великою.
Вдруге — то було в Ясній Поляні. Після довгих розмов з вели¬
ким чоловіком про нашу народню недолю Толстой повів нас в гостину і
сказав доньці грати українську пісню. Серед нас були співаки з чудесни¬
ми голосами. І полилась рідні згуки — „Реве та стогне“, „Ой за гори“ . . .
Години дві слухав нас старий, а потім обнявши і розцілувавши сказав:
— Вт> душ'Ь вашего народа зарьггь, господа, такой кладг, такой
кладь, цТньї которому н'йттЛ Ст> такимь богатствомт> народе* не
можегь умереть!
І юнацькі очі семидесятилітнього пророка горіли вогнем. А оце
в трете забилось моє серце знов.
Є стара як мир леґенда про сірен, про чари пісні. Гомер воплотив
її в своїй „Одісеї“. Коли много-опитний Одісей повертав коло страш¬
них островів до дому, він заліпив своїм товаришам вуха воском,
а самого себе наказав привязати до щогли мотузкою: так боявся
він чарівної пісні сірен.
Я не знаю, який хитроумний Одісей попривязував антантських
діпльоматів у Відні, алейні на першому, ні на другому концерті їх не
було. Зявились видно тільки на третій. І ось я бачив, як впали
„діпльоматичні“ пута і молодий італієць, захопившись чудовою музикою,
став інстиктовно повторювати рухи діріґента, як загіпнотізований
повторює іноді рухи гіпнотізьора. Спів сірен дав себе знати. Він
переміг і дипльоматичні хитрощі, і дипльоматичну вихованність.
Істнує друга леґенда, теж стара, як мир, про Орфея, що чарував
своєю грою всіх звірів. В часи християнські Орфей став „Добрим пастирем“. І в римських катакомбах ви знайдете образ Орфея — „Пастиря“, що сидить серед звірів і гіпнотизує левів і вовків, ведмедів і тигрів.
В часи самої тяжкої реакції ми боролись нашого піснею. Зі сцени
і вдома Україна чарувала Білого Ведмедя Росії своїми піснями, будила
хорих синів до бою.
В часи нової руїни ми знов двигаємо в бій свій резерв — свій
найцінніщий клад — українську пісню.
Наш Орфей і наші Сірени зачарували вже Чеського Лева.
Попереду іще багато всяких звірів — і стара Римська Вовчиця, і
старий сердитий Джон Буль.
Побажаємо нашим гостям, що б ніякий віск, ніякі пута, ніяке
звіряче сердце не витримало вогню української пісні. І подякуємо їх
від щирого серця за те, що вони нам на чужині душу відволожили, нашу
тугу за батьківщиною полікували.
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Тріюмфальний похід.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине ....
Ось де люде, наша слава.
Слава України.
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна, та правдива
Як Господа слово,
Шевченко, Кобзарь.

Післала наша Республика свої дипльоматичні, економічні, мілітарні місії за
границю до культурних народів Західньої і Середньої Европи, завданням яких по¬
винно бути широко по світу прославити українське імя.
Старенька Европа, котра закостеніла в своїй старій культурі і цивілізації і
котру тепер освіжує революційний ураґан, із здивованим і недовірам відносилась і
на жаль, ще й тепер відноситься до представників народа, який здавалося загинув
і який пеначе чудом воскрес до нового життя.
Наші вороги, котрим не на руку наше національне відродження, крячуть не¬
наче вороння, похоронну пісню сорока-міліоновому народові, а старенька Европа,
для якої справи Европейського південного Сходу далекі, заховується з резервою що
до українського питання. „Хто його знає", — міркує вона — „може знову ляже
в гріб підождім, не квапмося." От тим то становище нашої дипльоматії незвичайно
тяжке. Вона хоче доказати, що заступає інтереси живого національного орґан із му; наші вороги поширюють гробові вісти про нашу національну смерть.
І так нам приходить на підмогу „наша дума, наша пісня, „оця правдива слава
України," „голосна, як Господа слово." Вона прилинула на захід з широких степів
України, з над ревучого Дніпра і дзвонить її славу,"
Вороги наші знають силу нашої піснї, вони відчувають, що вона правдива як
„Господа слово", що перед її вогнем тає, неначе віск, оцей спліток хитроумних
сплетень, безглузних наклепів, які розповсюджують про нас Поляки і Москалі.
Вони це знають. І хоч як їм не милі наші дипльоматичні, мілітарні і еконо¬
мічні місії, вони для них не такі страшні, бі ці місії з природи річи, посилаються
до урядів, а не до народів. У кождого уряду єсть закамарки своєї власної камаріллі,
як би не була демократичною держава. Хто знає до неї входи і виходи, той може
успішно паралізувати діяльність нашої недосвідченої дипльоматії. Досвіду в тій під-польній роботі і інтриґантстві не можна відмовити ні Полякам ні Москалям.
І не дивуйтеся, що нашій молодій дипльоматії, так сказати б щойно від плуга,
не вдалося за такий короткий час навязати зносин з впливовими державними мужами.
- Та от тепер виїхала з далекої України місія Українського мистецтва, місія
української музики. Не до представників урядів вона вислана. Вона виїхала безпо¬
середньо від народу до народів,, щоби не хитрою мовою поділитись з європейськими
культурними народами своїми болями і своїми радощами, щоби безпосередньо про¬
мовити від чуткої народньої душі до чутких душ культурних народів і знайти зро¬
зуміння для тих болів і для тих радощів.
Думка вислання української республіканської капелі зродилась в Київі спонтанічно десь з початком січня ц. р., коли Україна вже стояла в війні з Великоросією, коли вже насувалась грізна хмара червоного імперія ліз му.
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Ця грізна хмара сунулась з катастрофічною скоростю, і тому українську ка¬
пелю приходилось орґанізувати скоро і прихапцем. Евакуація Київа, яка розпоча¬
лась з початком січня, не дозволила організаторам республіканської капелі забрати
більшої КІЛЬКОСТІ! нот і опісля зробити відповідний вибір. Що було під рукою — те
бралось. „Капеляни" з своїм діріґентом Олександром Кошицем, виїхали, неначе
Троянці, з краю і міста, обнятого пожаром — голі і босі і простоволосі."
Не обійшлось і без Одиееї. По тяжких трудах дороги, під час якої їм вкрали наці¬
ональні костюми, голодні бо „гривень ніхто не хотів приймати" д о ї х а л и в о н и д о Сло¬
ваччини. Тут московським інтриґанам удалося намовити чехословацьку військову
владу, арештувати і інтернувати цілу капелю. Чехи з великий жалем згадують
тепер цей прикрий епізод. І тільки дякуючи інтервенції одного з чеських офіцерів,
який загрозив командатурі, що в справі арешту, як безправного, він віднесеться
просто до Праги, наших капеланів випустили і дозволили доїхати до Праги. І тут
не обійшлось без прикростів. Московські будівничі „едіної і неділімої" не хотіли
допустити, щоби українська народня душа, котра* відбилась, неначе в зеркалі, в
народній пісні, промовила до чуткої душі чеського народу. І ось на першім концерті
закуповують москалі всі білети, і капеланам прийшлось впівати перед порож¬
німи кріслами.
Та українська пісня показалась} „голосною та правдивою, як Господа слово",
її нічим не [заглушиш. На співанки почали вчащати професори консерваторії та
музичні критики, які в чеській пресі почали поміщувати прямо ентузіястичні рецензії,
переповнені суперлятивами на технічне виконання пісень,на нечувану динаміку хору.
Музикальна публика Праги зацікавилась і на другий концерт заповнила велику салю.
І українська капеля затріюмфувала. Дириґента Кошпця і його хор засипано квітами,
оплесками і біс’ам не було кінця. У всіх ілюстрованих журналах появилися портрети
діріґента і капеланів, про капелю склалась на чеській мові ціла література.
Звичайно Чехи, котрі довгі літа перебували в неволі, стративши свою дер¬
жавність з упадком їх короля Отокара,} тепер переживають радісні хвилини свойого
державного відродження. І вони це зрозуміли, як тяжко народові перебувати в неволі,
як він проти чужої неволі бореться, і скільки енерґії, скільки крівавих зусиль
приходиться йому ужити на цю боротьбу за своє народне право. Наша пісня пере¬
конала їх. Чого не вдалось зробити нашій дипльоматії, це доконала „не хитра"
українська пісня. Не диво. Вона — могутній голос народа, а „голос народа — це голос
Бога",—сконстатували ще старі Римляни.
Не будемо входити в сам музичний розбір, гне будемо вдаватись в оцінку
способу їх гармонізації—це зробили меньше або більше фахові чеські і німецькі
критики музичні. Одно треба тільки зауважати. В чеських критиках бренять нотки
шляхотньої завиті, що у музикального народа Чехів не має такого хору, який би
з такою тонкостю передавав всі нюянси пісні, який би так орґанічно міг злити слово
з музикою. І ця шляхотна заздрість, як культурний побудник причиниться до ще
більшого піднесення у нас музичної культури.
Наша капеля приїхавши на захід сама учитись європейської старої музики,
сама показалась учителем, але учителем молодости. А наша національна
музика показалась тим освіжуючим елементом європейської, технічно більше вишко¬
леної, але всеж таки старої музики.
Діріґент Кошиць сказав в своїй промові на банкеті, який відбувся в суботу
минулого тижня, що йому відомий секрет тріюмфу нашої музики і нашої пісні. „Це
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приїхала — сказав він — молодість до старости. А молодість завсіди бере своєю
бадьоростю і свіжо стю і непорочністю". І чехи вітали виконавців нашої
народньої^пісні, як вітається молоду, зелену весну, з радісними обличчами, увінчані
квітками весни. І проводили вони їх, коли прийшлб'ся нашій капелі покидати гостинно
місто Прагу з сумом, що від’їздить Еесна прекрасна, але також з радістю і почестю
як тріюмфаторів, повних надії і енерґії, які виїхали здобувати симпатії культурного
світа для України.
І вони дали вислів своєї понести до України, представниками якою являються
її співучі сини — солов'ї. Коли наша капеля від’їздила з Праги, на її прощання
зібралися на двірні соколи і делегати товариств в святочних строях та безчисленна
товпа народа. Так Чехи ще вітають і прощаються тільки з своїм прези¬
дентом Мас арик ом, як виразно підкреслив на тім же банкеті наш приятель,
публіцист Яромір Нечос.
Гостина Української Републиканської Капелі в Празі зробила політичний
переворот в поглядах Чехів на Українську справу.
Як відомо Чехи до недаЕка, були прихильниками „єдиної неділимої Рссії"
і на наш „сепаратизм" дивились косим оком як на „зраду". Москалям удалось пере¬
конати Чехів, що нас немає, що ми „русскіе". Тому в пресі до побуту нашої капелі
кидано громи на Україну її Українців і відмовлювано нам права на нашу державну
самостійність. Тепер Чехи направляють свсю помилку з вродженою їм імпульзивностю
і темпераментом. Наша пісня створила там прямо фанатиків української самостійности
і тепер в чеських ґазетах, давнійше русофільських, ніхто не посміє помістити „федералістичної" статі про Україну, не говорячи ежє про „єдину неділимську".
В дорозі до Західної Еврспи, зразу мабуть до Швейцарії, наша капеля
спинилась у Відні і дала ежє чотирі концерти: три для ширшої публики, один для
зорґанізованого робітництва.
Треба признати що Відень—не Прага.
Там радість і ентузіазм державного відродження, там медові місяці державного
життя, там тріюмф з приводу вибсрення самостійності! — тут сум гробу, голод
і неспокій за майбутнє народу, якому антантська дипльсматія в Сан-Жермені усуває
самі підстави істнування.
Не до концертір, не до радости веселим симпатичним Віденцям, не до співів
їм тенер, коли рука гордого переможця здушила горло. І як би Віденці не прийшли
на каші концерти, ми*не дивувалибся. бо ми зрозуміли б причину такої’ абстіненції,
яка глубоко вкеріненна в теперішнім сумнім настрою міста Гайднів, Еетгофенив,
Моцартів, ■ Лістів і Штравсів. А одначе тут гробовий настрій перемогла сила
української пісні. Віденці прийшли на концерти і прийняли нашу пісню дуже
прихильно, хоч не з таким ентузіазмом, як Чехи. Вони зрозуміли, що до них приїхали
представники народа, котрий так само нещасливий, як вони, так само одружений
ворогами, як вони, котрому так само, як їм, приходиться боротися з неправдою
і неволею. Вони зрозуміли, що наша пісня прилинула з над Дніпра не на те, щоби
їх забавити і такою тенденцією образити їх народню жалобу, але щоби розказати
про наші болі і смутки.
Тон віденської преси сумний, як сам Відень. В ньому не має почуття тої сили
і віри в неї як то в тоні преси Великої Німецької Республіки. Клопоти за хліб, за
мясо, за молоко, тисячі виголоднілих дітей, які чахнуть і вянуть, дякуючи політиці
парижських переможців, боязнь перед темнотою на випадок, коли не стане вугля
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для електричної енерґії,—отсі всі дрібні клопоти чорної нужди спихають Віденців
в пропасть глухої розпуки.
Але не дивлячись на се все, всі ґазети повітали концерти нашої капелї, як
ясні проміння відради в темнім льоху нужди, безробіття, до якого старається
замкнути австрійських Німців політика переможців. Про нашу капелю не сказала ні
одна віденська, ґазета лихого слова. Що більше всі оцінили велику працю і артис¬
тичний хист не тільки діріґента Кошиця, але і цілого хору. І всі ґазети признали,
що навіт столиця світової музики Відень не може чимсь подібним похвали¬
тися (Мог£еп2еііип£), і що треба би подбати, щоби віденські хори стояли на такій
артистичній висоті, як Українська Републіканська Капеля (АгЬейеггеііип^).
Фахові музичні німецькі критики, які розбірають спосіб гармонізації Україн¬
ських народних пісень, на їх погляд досить монотонних, підносять факт, що українські
композитори уміли дуже оживити ту монотонність дуже орґінальними гармонічними,
контрапунктичними засобами (\Уїепег АЩетеіпе 2еііипЩ. Як гармонізувати пісні,
можуть, на погляд АгЬеііег 2еііип£, українські композитори навчати дечого
навіть німецьких, і тому українська музика являється дуже великим вкладом в
загальну людську музичну культуру.
Єсть тут ріжниця між критиками чеськими і віденськими. Чеські критики,
захоплені чарами нашої народньої пісні, кажуть, що на Україні є дуже могутня
народня пісня, але не має музики—віденські кажуть, що є не тільки пісня, але також
і дуже ориґінальні українські композитори, котрі говорять нове музичне слово.
На шаш погляд оцінка Чехів більш ентузіястична, але менш справедлива,
оцінка Віденців більше холодна і обєктивна, але справедливійша. І в тім, обєктивно
беручи, лежить вищість віденської критики над чеською.
На прикінці приходиться нам сказати, яке вражіння робить на нас, на
віденську кольонію, пісня, котру знаємо і любимо.
Нас тут занесла доля далеко від рідного краю, до котрого може декому з нас
вдається орлом долетіти, і ми їмо гіркій хліб еміґрації, киснучи у своїх дрібних
клопотах, жерті тугою за Україною, на якій „сто ріками тече кров наших братів,червоніє".
Часами нас огортає розпука і ми замість обєднуватися — не раз і сваримося
за „масляні вишкварки", косо дивимось — Галичане на Наддніпрянців і навпаки.
На нас, котрі почали вже зневірюватися, зробила вплив наша пісня в мис¬
тецькім виконаню Українського Республиканського хору, як оживляючий подув
вітру з наддніпрянських степів. Взаїмна нехіть зникла. Ми всі зібралися в концертовій залі без ріжниці Народніх Республік і радувались і плакали однаковими
сльозами. Нас в цю хвилину обєднало однакове почування, і могутність нашої пісні
збудила віру в зневіру, піднесла на духу упавших і тих, що сумніваються в будучності нашого народу. Ми всі виходили з концертової залі з тим переконанням, що
народ який має таку пісню, не вмре не загине, бо це була би шкода для загальної
людської культури.
Милі гості, наші капеляни, незабором покидають Відень.
І ми достойно попрощаємося з ними. Жаль нам буде, що відлітають наші
(Соловії, але ми знаємо, куди і для чого вони летять.
Вони співають нашу державну самостійність,
Ваші брати ллють там далеко на сході кров за наш національний ідеал, ви¬
борюють її мечем.
І виборють. Ми в це тепер віримо. Піснею заговорив цро це наш народ.
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Капелі.

Експромт автора на банкеті в честь Української Республіканської Капелі 26. липня у Відні.

Ах,
Ми
Тут
Ах,

нам тут сонце не світило,
тут не бачили весни,
небо хмарою закрило,
нам тут снились тільки сни.
Нам снились сни ... Не сни, а муки!
Прокльони, стогін, плач і крик,
Нам снились сльози, зойки, руки,
Те, що не вимовить язик.
І так минали тижні цілі . . .
Нас жах голодним звірем їв,
У день закопаних в могилі,
В ночі в залізних стисках снів.

І враз нам сонце засвітило,
Ах, сонце рідної землі,
Нам рідне поле зашуміло,
Нам заспівали солов’ї.
З серпом селянка вийшла жати,
Чумацька пісня . . . степ в ночі . . .
Кайдани . . . глум ... і Чайка-Мати
І син на зраненім плечі.
І щось страшне, як грім в негоду,
Як в день похмурий блискавки,
Як гнів великого народу,
Що був покривждений віки.
Як вільна пісня перемоги
Життя і правди і краси,
Всього, що, краю мій убогий,
Ти щедро світові даси.
Це знову сон! Ні, ні, кохані,
Ви знов вернули все мені
І засвітили знов в тумані
Давно погашені огні.
В моїй душі вмірають муки,
Надія знову ожива,
Цвітуть сади, степи і луки,
Шумить над озером трава.
* І Україна із пожежі
Безсмертним феніксом летить! . . .
Горять і світять її вежі,
Круг неї цілий світ шумить.
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На економичні теми.
І.

лиття країни е підстава державного її життя. Так
<ономичні інтереси впливають на політику і дають
ть життям держав і народів. В них вся сила. В
$ться все, що е кращого у людей,
слова і ноти пол тиків, не почування справедлиНе
огіка розуму вирішують судьби країв і народів,
ЕОСТИ Л {£
іщують мир. Ні. Все це е наслідок економичної
починаю^
сітуації в широкому значінні цього слова. Приклади у нас перед очами.
Всесвітня війна на протязі чотирьох років між найбільшими держа¬
вами вчинилася із за конкуренції економичних інтересів сильних країн.
А фінал цеї війни чи не про те ж свідчить? Один прибрав собі колонії,
другий забрав чималий кусень земельки з добрим вугіллям, або з наф¬
тою; той прилучає до себе зовсім чужих людей через те тільки, що
йому до вподоби грунт, на котрому вони живуть. Проголошені
Вільсоном великі прінціпи миру — прінціпи самовизначення народів
лишились мертвою буквою. Бо коли дійшло до миру, то заговорили
иншим язиком. Взяв верх не розум, не лоґика, а економичний ін¬
терес. Те ж саме і з нашою справою. Ми дивуємося, чого Антанта
ніяк не хоче визнати Україну? Здаєтся все зроблено так, як і инші
роблять — і діпльоматичні місії скрізь повисилали, і гори протестів,
нот і заяв понаписували. А Антанта ще й досі не хоче розмовляти
з нами.
Де ж причина неуспіху? Україна — богата країна, з блискучою
будучиною. На Україну поглядає і французький, і англійський, і аме¬
риканський капітал і кожний собі хоче з неї мати як найбільший зиск.
Таким же оком дивиться на нас і Росія, бо без нашого хліба і беа
нашого вугля вона не виживе.
І от через те, що капіталісти ще й досі не зясували собі і не
вирішили, як для них вигідніще буде, чи коли Україна буде вільна чи не¬
вільна, вони ще и досі міркують над цим, одтягують вирішення справи.
Цьому допомагають і наші вороги, що, посідаючи довгий час на
українських землях, тепер повтікали до Парижу і там дріжать за
свою кишеню. Це та не наша буржуазія, яка виросла на нашій землі.
Поляки, Росіяне, Жиди — поміщики, заводчики, фабриканти і. т. п. —
Що мають на Україні свої посілости і тепер гадають, що як буде
Україна самостійна, то не вільно вже буде так „мед і млеко“ українські
споживати, як вони звикли до того. Вся суть нашої справи поляїае
в неясности для європейського капіталу економичної сітуації на
Україні. І це природня річ, бо то є реальні інтереси. Оцю дрібницю
ми упустили з самого початку нашої держави. За говорінням, за
прінціповими балачками, ми мало звертали уваги на голос життя на
реальні справи, ми мало присвятили уваги економичним інтересам.
Ек
було і
їй напр:
жертву
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які по суті є єдині фактори істнування держави. В економичному
життю України заінтересований весь мир і, надавши йому належної
уваги, можно легко було би вибороти вже і політичні права для
України.
То була величезна помилка. Повторили ми її і далі пізніще.
1 в останні часи належної уваги не надали природнім економичним
факторами і знову до будування нашої Держави не притягнули
реальні інтереси, практичні цінности, не завязали економичних
стосунків не зацікавили нашим богатством чужий капітал, не вступили
в ріжного роду переговори і договори економичні. Бо з державами
Антанти треба було починати переговори і зносини економичноторговельні, а потім і діпломатично-політичні. Ми ж повисилами до
всіх держав величезні дипльоматичні місії і не послали всюди гарних
екОномистів-фаховців, які би розмовлями як раз з тими сферами,
котрі і політику двигають, котрі керують економичним життям країн,
котрі зацікавленні в Україні більше, ніж обслуговуючі їх потреби
політики і діпльомати. І коли б наші економисти і торговельні місії
зразу показали Европі нашу дійсну природу, наші богатства, наші
економичні перспективи, та заінтересували би цими європейський
капітал, то напевне вже досі і політичні наслідки инші були б.
Поляки краще зрозуміли значіння економики і повезли до Парижу
товар для показу і для впливу. Нам слід було повезти на показ руду,
вугіль, і. т. п. і для впливу не на дипломатів, а на тих, кому служать
дипломати — на капіталістів. Але й зараз ще не пізно виправити
помилки і приступити до реальної роботи з цім напрямку.

Тіберій Горобець.

Метелики.

Є такі метелики, що як побачить у ночі свічку, то літає, кру¬
титься, не знаючи, куди летіть — чи на вогонь, чи в пітьму.
Отаких метеликів росплодилось дуже багато і у нас.
Ріжних типів є вони. Ось метелик діпльоматичний. Він їде од
уряду. Куди? Він і сам толком не знає.
Не то секретар, не то
курієр, не то член якоїсь місії . . .
З Вінниці до Станиславова, з Станиславова до Будапешту, з Буда¬
пешту до Відня, з Відня до Праги, до Берліну, знов до Відня. їздить
сюди — назад . . . Куди ж він їде, за чим ? Все спішить. І все його
бачиш в першорядному готелю, ресторані, кавярні . . .
А в посольстві з серіозним виглядом оповідає послу про подорож,
бере візу і . . . позичає гроші. 1 їде знову . . .
Отак з початку революції їздили „товариші на потягу, на трам¬
ваї од одної стації до другої, без жадного діла, аби їздити, бо воля . . .
Ось метелик з спеціяльним призначенням. Везе „важне“ дору¬
чення. Спішить, виїзжає, візує, бере аванс, підйомні, суткові . . .
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— „Негайна справа". Прибув в Станиславів. — Завтра їду
далі — каже.
Проходить тиждень — другий — він все їде ... з готеля до
ресторану і назад . . . Нарешті Будапешт. Нове місто. Знайомить¬
ся спершу з Буда, потім з Пештом. „І бисть утро і бисть вечір" —
пройшов тиждень . . . Відень . . . Чудове місто. Кавярні, ресторації,
шантани, кабаре . . .
Через три тиждні збіраеться до Берліну. Що ж за справа?
О, дуже важна ... З Берліну знов до Відня.
Через місяць перебування в Відні метелик що-дня каже, що вже
їде з важними відомостями до уряду . . . Гадаєте, поїхав? . . . По¬
їхав ... до Праги ... І бисть утро і бисть вечір — сто карбо¬
ванців суткових. Народня Республика, плати!
І скілько літає таких метеликів? І хто їх і за чим посилав?
Хто спитає, хто провірить ? А суткові йдуть! Народня Республика,
плати! . . .
Ось сотник Халява . . . Він купує знаки для кокард . . .
Хорунжий Хоменко приїхав глядіть літаки . . .
Отамани, полковники, сотники і так без кінця . . .
Той гармати купує, той сідла, той черевики, той штани . . .
А на Україні сидять і гадають, що ми не ведемо міжнародніх
торговельних зносин! Помилки. Хто був у Відні, той бачив її.
Купуємо, контролюємо, мордуємо, говоримо, головуємо, а де ж наше
майно ? . . .
Хто спитає, хто провірить? І бисть утро, і бисть вечір . . ..
І бисть так шостий місяць . . .
І скілько літає тих метеликів зараз ось тут. Од самих маленьких
до високопоставлених . . . Щось роблять, чогось метушаться, кудись
летять! . . .
Гей, метелики! Додому пора! Годі без діла тинятись. Робота
там жде!

Валентін.
Державні місії,
Клопочуться, збіраються,
Контроль, комісії,
Прощаються, вітаються,
Пілати, дипльомати,
Стрівають, виражають,
Вся Україна тут.
А ввечері — вино . . .
Вся сіль кооперації,
Нічого не закуплено:
Фінансів, інформації
Козу півбока луплену.
Антанти, комерсанти
Для сміху, на потіху
Европа аж тріщить.
До дому привезуть.
А там десь на позіції,
Без жадної муніції,
У полі босі й голі
Вмірають козаки . . .
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Огляд закордонної політики.
Ліквідація Австро-Угорщини; дунайова конфе¬
дерація; не добром пахне в царстві Югославії;
німецька внутрішня і загранична політика;,
антантська політика супроти бувшої Росії.

Антанта стоїть перед дуже тяжким завданням: Її приходиться ліквідувати дуже
стару державну орґанізацію: Австро-Угорщину. Є це завдання не легке. Не можна
сказати, щоби нації, які належали давніще до Австро-Угорщини, не мали жадного
злучника між собою, щоби їх, як в бувшій Росії, обеднувала воля автократи-монарха..
Далеко більшим самодержцем, як стара габсбурська династія, була і е для
бувших австро-угорців річка Дунай, яка збірае води з Альп, Карпат, Карсту і
балканських гір. На нещастя, ні одна нація не може назвати Дунаю річкою своєю,,
як на приклад РІімці своєю річку Рейн, або Українці Дніпро. Над Дунаєм і його
притоками осіла мішанина народів з дуже замотаними і невиразними етноґрафічними
межами, що тільки замотує справу. Тому ні одна річка на світі не має таї типового
інтернаціонального характеру як саме Дунай. З огляду одначе на національні еґоїзми наддунайських народів, котрі до того є малими числом, дуже тяжко полагодити
австро-угорське питання. Розвалилась Австрія — пропала династія Габсбурґів, алеДунай тече, як перед тисячні роками, в тім самім напрямі і тим самим ложищем і
звязує етнічно і етноґрафічно ріжні елементи спільністю економічних інтересів.
І в тім конфлікті, який зауважується між вузьконаціоналістичними еґоїзмами
поодиноких наддунайських націй а між інтернаціональним економічним інтересом
лежить ціла трудність дунайського питання.
Кожна з наддунайських націй старається здобути як найбільший вплив на
Дунаю і ніяк не можуть між собою зговоритись. Тому на Дунаю завязався ґордійський узол конфліктів: німецько-чеського, німецько-південнославянського, німецькомадярського, мадярсько-сербського, румунсько-сербського, румунсько-болгарсько го
болгарсько-сербського і. т. д. Всі стараються цей узол розмотати і всім не удається
Хотів це зробити також німецько-австрійський статссекретар Др. Отто Бауер. Ного
політика йшла в тім напрямі, щоби Австро-Німеччина приєдналась до велико-німецької
республіки, і ця всенімецька федерація мала жити в згоді передовсім з найблищими своїми сусідами Мадярами й Італійцями. Думка Отто Бауера — це старий плян
будови Центральної Европи. Тому одначе, що в тій новій Центральній Европі Німці
грали би найважніщу ролю і загрожували б державному істнуванню Чехо-Словаків з
одного боку і Південних Славянів з другого, не могла на цей плян згодитись Антанта,
а особливо Франція, бо через це побита Німеччина врешті вийшла би переможцем
з цеї війни.
Італійці, яким немилий південно-славянський сусід, були би пійшли на цей
плян. Однак дипльоматичній зручності Клємансо удалось перешкодити італійськонімецькому порозумінню, кинувши між два великі народи маленьку кістку незгоди:
південнй Ти роль. Др. Отто Бауер, котрй хотів уратувати тирольських Німців,,
не міг погодитись з Італійцями і тим самим розвалити Антанту і тому мусів податись
до' димісії. Тепер вияснюється, що Антанта тільки тому випрацювала, СанЖерменський проект мира, хоч знає що він з боку територіального, полі¬
тичного, фінансового і економічного, нонсенс, спліток суперечностів та нельоґічностів, щоби остаточно повалити Дра. Отта Бауера, бо він занадто отверто

зо
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вів свою лінію. Наслідник Дра. Отта Бауера, Др. Реннер показався далеко зручніщим
політиком від свойого попередника і особистого приятеля, Він умів здобути собі
•своїми прекрасно зложеними нотами симпатію серед антантських кол. І хоч Антанта
знає, що і Др. Реннер і Др. Отто Бауер — однодумці, вона_ поставилась прихильно
до цеї зміни, бо сподіється, іцо Др. Реннер піде на плян Антанти: на створення над¬
дунайської коли не федерації, то принайменше конфедерації, яка стояла б під без¬
посереднім впливом Франції, як Мандаторки „Союза Народів/ На погляд Антанти,
кожна з наддунайських нації повинна би стратити своєї суверенності! в користь
оцього, поки що незавершеного „Союза Народів/ Звичайно може вдасться антантським
політикам створити таку конфедерацію, але чи вдасться їм друга частина завдання:
виелімінувати її з під німецького впливу — річ дуже сумнівна. Др. Реннер, який
<є людиною розумною і далекоглюдною, розуміє, що з формальним прилученням АвстроНімеччинн до Великої Німецької Федерації, нема чого в даний момент спішитися. Воно
так чи сяк, скорше чи пізніще до цього прийти мусить. І тому він зрезиґнує на разі
навіть офиціяльно з прилучення, бо знає, що самі випадки приведуть до цього.

Зрезиґнували також і ваймарські Німці з приєднання Австро-Шмеччини. Міліістср закордонних справ великонімецької республіки Др. Міллер, офіціально заявив,
що метою німецької закордонної політики є добитись принятя в Союз Народів. І тільки
тоді, маючи в нім великий вплив, порішати долю Австро-Німеччини.
Югославянська держава, в яку входять три ріжні елементи: Серби, Хорвати
і Словінці, переживає тепер велику внутрішню крізу. Сербсько-хорватське (питання
незвичайно інтересне.Коли би національне питання розбірати)однобоким фільольоґічним
методом, то властиво не повинно бути ніяких ріжниць між Сербами і Хорватами.
Вони говорять одною і тою самою мовою, хоч Хорвати пишуть латинською, а Серби
славянською гражданкою. Що Серби переважно православні або Магомедани (в Босні
і Герцеговині), а Хорвати католики, це ще не біда. Не приналежність релігійна
рішає про національну приналежність, як на це ми маємо богато доказів. А одначе
показується, що не дивлячись на спільність мови і раси, Серби і Хорвати — дві
окремі нації.
Соціально-економічна структура у обох націй ріжна. Хорвати [ведуть індївідуальне сільське господарство, як другі європейські народи, у Сербів заховалась
„задруга/ анальогія московської „общини/ Як відомо цей архаічно-патріярхальний
устрій родить в самім народі централістичні-автократичні тенденції. І тому у Сербів
дуже жива монархічна ідея. Хорвати знову, які є більшими індивідуалістами,
рівночасно є також прихильниками децентралізації і рес пу б лик анської ід еї.
Тут стоять проти себе два цілком собі ріжні політи іні ідеали і тому Хорвати і Серби нена¬
видять себе взаїмно і що інтересно, що цю ненависть вони висловлюють одною
І тою самою мовою: сербсько-хорватською.
Мадярське бюро рознесло по світі, впрочім зцементовану офіціально вістку,
неначе б то вибухла в Хорватії селянська революція і неначе б то Хорвати прого¬
лосили самостійну від Сербії республіку. Не в тім річ, чи це правда, що така
революція вибухла, але в тім, що вона вибухнути може а навіть мусить. Хорвати,
які в межах Угорщини користувались досить широкою автономією, витворили за
останніх кілька десятків літ, дуже богато інтелігенції. Державна Сербія не могла
здобутись на свій власний університет і мусіла посилати свою молодь вчитись за
границею. Автономна Хорватія мала свій університет в Загребу, де училась молодь
з Хорватії, Слявонії, Босні, Герцоґовини і Дальматії.
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Тому, показується, що Хорвати куди вище стоять культурно від Сербів і неможуть позволити, щоби нижчі культурою Серби над ними панували. Щож до числа —
то Серби і Хорвати майже собі рівні. Серби одначе моментально мають мілітарну
силу, чого не мають Хорвати. Одначе відоме, що одною зброєю панувати не можна,
а коли можна то не на довгий час.
Арештовання культурних і політичних хорватських діячів, таких як Радич,.
провідник селянських республіканців, тільки роздражнює Хорватів і копає між
двома дійсно братніми націями, які ніяк не можуть злитися в одну, що раз то більшу
пропаеть. І тому до конфлікту прийти. мусить, а тим більше, що ІталДя дуже
симпатизує з сепаратистичним хорватським рухом і хто зна, чи їй не вдасться
викликати хорватського [повстання. І коли державні сербські мужі не полагодять
так чи інакше хорватського питання, то юго-славянська держава розвалиться.
По боці Сербів стоять католицькі Словінці, дуже клерикальні, хоч вони
відріжняються від Сербів і Хорватів самостійною мовою. Це може видаватись
парадоксальним, одначе є цілком природним. Правда, Словінці мають західньо
європейську культуру, одак інстинкт національного самозбереженя наказує їм трима¬
тись сербської точкип огляду з боязни перед Німцями і Італійцями. Самі вони —
нація дуже [мала. Налічують всього півтора міліона' душ і не здібні жити само¬
стійно. їм здається, що сильна централістична Югославія далеко краще допоможе
їм в боротьбі з асиміляторськими німецько-італійськими заходами. Інтересно та¬
кож, що Хорвати — українофіли, а Словінці і Серби — москвофіли.
Минулого [тижня був в Ваймарі великий день. Президент кабінету міністрів
Др. Бауер, міністр закордонних справ Др. Хюлдєр і міністер фінансів Ерцберґер
виголосили програмові промови, які мають незвичайне істеричне значіння. Президент
міністрів обговорив завдання внутрішньої, міністер закордонних справ заграничної,
міністер фінансів фінансової німецької політики: Ці три промови дають нам доклад¬
ний образ змагань і [стемлінь німецької нації. Не дивлячись на небувалий в світі
розгром німецької армії, почуваються е тих промовах бадьорість і певність себе.
У внутрішній політиці проводять Німці дуже широку соціалізацію. Вже
готоеий законопроект соціалізації копалень бурого вугля і електричної енерґі'й
Законопроект других галузів промисловості! інтенсивно виготовляється. Опріч тово
при допомозі півтораміліярдної позики німецький уряд старається обнизити ціну на
артикули першої необхідності!, що, звичайно вплине на припинення страйкового
руху. Др Бауер слушно зауважує, що сомо механічне підвищування цін за роботу
лихові не порадить.| Вслід за підвищенням іде також дорожнеча і „маятник голод¬
ного шлунка", як прекрасно [висловився Еміль Золя в своїм „Оеїтіпаі" не стане
на місце. На погляд Др. Бзуера тількі організація праці, орґанізація продукції, може
вивести Німеччину з тяжкого становища.
З внутрішньою політикою гармонізує також загранична Др. Мюллєр ке думає
як старі можновладці, спірати свою політику на армії, а тільки на національній
праці. Зсоціалізована Німеччина не має ніяких заграничних цілей, не буде весди
політики реванжу. Що більше хоче мирно жити з своїми сусідами в згоді і не тільки
фразою це заявити, але і ділом доказати. Німецький робітник і технік відбудує
зруйновані департаменти Франції і Бельгії і це тільки буде реванжом німецкої нації
в* відношенню до французької, яка в тій війні найбільше принесла жертв в людях.
Коли вдуматись в глибину цих заяв, то ми можемо представити собі образ
майбутьнссти. Так Німці відбудують своїми руками Францію і Бельгію, але робітник
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ї технік в тій відбудованій Франції лишиться на місці, бо Франція, яка стратила на
€0 років наперед свій природній приріст, не знайде на стільки живої сили, щоби
виперти Німців з тих відбудованних департаментів. І може статись так, що на
французькім північнім Сході, який тепер е одною руїною, покажеться німецька
більшість, та Німці поширять далеко поза Рейн свою національну теріторію. Це
буде історична пімста за політику реванжу, яку вели Французи від 44 років.
Що до фінансової політики, то Німеччина-стягає 200 міліардову примусову
внутрішню^ позичку і переводить в діло закон про.одноразову данину. Ця одно¬
разова данина від майна буде обчислюватись по прінціпу прогресивності!, н. пр
від 100.000 марок маєтку мусить власник дати державі одноразову данину 11.000 марок,
але від 100 міліонів марок вже 64,900.000 марок. Отже данина стягатись буде в
межах від 11—64*9 відсотків. Ці всі величезні реформи, які Німці проводять з не¬
звичайною смілістю і плановістю, виведуть німецький народ з тяжкого становища,
в яке він попав дякуючи війні і політичній недалекосяглости своїх попередних
провідників.
Вони вміли вести добре мілітарну офензиву, яка приводила *їх до неі.узалі
мілітарних успіхів, тепер вони так само уміють вести мирну офензиву. І коли
перша викликала до них ненависть цілого світа, то друга збудить до них його
симпатії. Німці визискують в Союзі Народів таке становище яке їм належиться
з огляду на їх високу культуру і працьовитість, витрівалість і дисципліну.
Політика Антанти супроти бувшої Росії зачинає процентоватись. Давніще
розуміється, під впливом Франції, вона, здавалося, стояла твердо на становищі
„єдиної неділимої". Признання контрреволюційного уряду Колчака дає на це доказ,
бо всі знають, які сили зґрупувались коло сибірського адмірала. Останні дні пере¬
конали Антанту, що реакційним упирем не налякаєш і не проженеш большевицької
потвори. Думали також, що можна буде ізолювати большевизм Польщею і Румунією
і для того відступлено Полякам Східну Галичину, щоби дати Румунам і Полякам
спільну границю. Показується, що і та комбінація не може розвязати питання
Поляки самі не можуть вийти з політичної і соціальної крізи, самі знаходяться
в стадії державної організації, в якій поки-що навіть плану не видко. їх скомпромітував імперіалізм в очах всесвітньої демократії, а без її моральної підтримки, ніяка
держава тепер втриматись не може. Тому в антантських колах вже слідне деяке
отверезіння що до Поляків.
Тепер, як здається, Антанта серіозно призадумалась над українським питанням.
Вона наклонює нашу делєґацію, щоби Україна* згодилась на федерацію з Росією,
і за цю ціну відібрала українські землі від Поляків та обіцює приєднати їх до сфедерованої України, Це вже є певного рода поступ в поглядах Антанти. Засліплені
жадобою помсти за берестейський мир, антантські кола взагалі не хотіли признати
ніякої України. Тепер вже признають хоч сфедеровану з Росією. Само життя по¬
каже, що накидати з гори федерацію — річ фантастична.
Навіть швейцарські Французи, які побували в Росії і знають відносини, є пере¬
конані, що Росія могла істнувати тільки як автократична держава. Цей погляд
проводили швейцарсько - французькі публіцисти на сторінках Щоигпаї сіє Оєпєує".
Тож сфедеровання земель бувшої російської імперії, являється нічим иншим,
як теоретичною балачкою.
Реальний політик може дивитися, тільки з того погляду, яку в даний мент користь
приносить такий клич для української справи.
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Тепер ходить оце, щоби ясно поставити питання, що українські західні землі:
Галичина, частина Волині, Холмщина і Підляшша — це землі не польські і тому
не можуть належати до Польщі.
Це, здається, зачинає розуміти Антанта, яка остаточно ще не порішила
галицького питання, як неосторожно розтрубів Падеревський, котрий сказав, що
Галичина на довгі літа буде признана до польської республіки.
Тимчасом протест московської делєґації (неофіціальної) дещо допоміг і зробив,
вражіння.

Кето

Основи земельної реформи в Польщі.

Після трьохмісячних нарад в комісіях та пленарних, деколи бурхливих, засі¬
дань польський сойм ухвалив земельну реформу. Боротьба між правим а лівим
крилом сойму була незвичайно завзята і закон про земельну реформу пройшов біль¬
шістю тільки одного голосу, або 183 проти 182. З огляду на цю боротьбу ліві партії
сойму мусіли дуже часто іти на всякого рода уступки і компроміси, і тому демо¬
кратичність цієї реформи не дуже то великої вартості!.
Головні пункти цієї реформи такі:
Земельний закон польської республіки повинен опіратися на сильній, здоровій
та інтенсівній продукції селянських господарств ріжнороднього типу та величини*
які повинні бути побудовані на праві приватної ччвласности. До цього належить
стреміти шляхом утворення нових селянських господарств через внутрішню кольонізацію, побільшення вже істнуючих малих господарств до норми самостійних госпо¬
дарських одиниць, а дальше утворення недалеко великих міст і промислових центрів
кольоній та садів для робітників та урядовців.
Власниками землі можуть бути тільки ті особи, які самі ведуть самостійне
господарство, або отримали його в спадщині, за винятком цих земель, які замешкує
неселянська людність або які експльоатують міські та сільські автономні управи.
Реїулятором земельної посілости в Польщі має бути держава, яка повинна
рішати про кольонізацію та розділ землі.
Запас землі, призначений для кольонізації та поділу, повинен бути утворений
1. з державних маєтків, доменів та бувших майоритатів; 2. з земель, які на підставі
закона, перейшли на власність держави від членів пануючих родів; 3. з земель ро¬
сійського селянського банку та німецької кольонізаційної комісії; 4. з земель мертвої
руки церковних, єпископських, манастирських та усіх фунданцій, на підставі поро¬
зуміння з римською курією; 5. з церковних та манастирських земель, які зістали
сконфісковані попередніми правительствами, а які до цього часу не підлягли розділові;
6. з земель, які зістали набуті через лихварство підчас війни а также земель тих
осіб, які спекулюють земельними участками; 7 з земель, які на підставі закона під¬
лягають примусовому вивласнєнню від великої посілости за установленну плату. При
вивласненні належить придержуватися о скільки це можливе такого порядка, що в
першу чергу належить викупити ту землю, яка є зле загосподароваФа, знищена вій¬
ною, або де ще не є уреґульовані сервітути і ці землі підпадають під негайний розділ.
В поблизу великих міст та промислових центрів належить здобути запас землі,
задля утворення кольоній та садів для робітників та урядовців. Коли ж відповідних
З
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«задля цього участків нема, держава має право примусово викупити пригідні землі
і предоставити їх робітникам і робітничим організаціям.
Закон дає право великим власникам задержати для себе обійстя з усіма мешжальними та господарськими будинками, на якому вони з родиною ведуть своє гос¬
подарство, при чому кожна родина, яка до 1. січня 1919, року не була розділена,
вважається за одиницю. Максімум землі, яка не підлягає викупу, виносить 60 —180
гектарів і він має бути встановлений окремо для поодиноких повітів. Найнижча
цифра має бути обовязковою для околиць промислових та положених недалеко
великих міст; тільки в місцевостях дотеперішної пруської Польші та на сході, де
цього вимагатиме державний інтерес, вона тимчасово може бути підвищена до 480 гек¬
тарів. Зле загосподаровані господарства, які приносять шкоду національній продукції,
підляґають примусовому викупу. Держава, громади та сільсько-господарські товариства
мають право удержувати більші комплекти землї аніж 180 гектарів.
Усі ліси, без огляду на те, до якої катеґорії земельних посілостей вони б не
належали, за винятком малих приватних участків, непригідних для державного гос¬
подарювання. переходять на власність держави.

сгчр Україна.
З червоної
України.

У берлінській газеті „КериЬІік" поміщено деакі відомості! про те, як
з початку думали уладнати відношеная совітської України до Мозковії
Іменно московському совітському урядові предложено було так
українські домагання:
1) Признання повної самостійності! й с у в е р е н н о с т и у к р аї н с к о ї
совітскої республіки в її етнографічних границях, враз із галицькою
Україною зі Львовом по Сян із иншпми частинами бувшої австрійсько-угорської
монархії, де Українці живуть у більшості. До Укр. належать і частини Бесарабії, Таврії,
Донщини, Кубанщини, Холмщини і пограничних московських ґуберній з українською
більшістю.
2) Правління української совітської республіки має бути утворене із неза¬
лежної української соціял-демократичної партії, лівої с о ці ял р е в о л ю ці й н ої партії,
з українських комуністі в і иньших українських соціалістичних парті іі,
які признають програму совітського правительства.
3) Що до питання спільних взаємин поодиноких соціалістичних респу¬
блік взагалі, то всі тепер істнуючі совітські республіки та й ті, що йде повстали б,
повині заключити оружний союз, основою якого має бути повна рівність
кожно-го окремого члена сою за.
4) Війська поодиноких союзних совітських республік можуть пробувати на
території кожної ІІНШОЇ совітської республіки тільки за повною згодою дотичних
совітських республік.
5) Кожна з союзних соціалістичних совітських республік має обов’язок дати
потрібну матеріальну поміч кожній иншій союзній республіці, коли вона знайдеться
.в боротьбі для охорони власної т е р и т о р і ї, в боротьбі п р о т и і м п е р і я л і с т и чних забор чих змагань капіталістичних сусідніх держав, у першії мірі проти
А н т а н т и, П о л ь іц і й Р у му н і ї, як також у боротьбі проти внутрішніх проти-революдійних змагань, оскільки б вони загрожували існуванню совітської республіки.
Оскільки нам відомо між поодинокими совітськими республіками єправді йшли
переговори в справі спільного союза і в тій справі Раковський навіть їздив до
Москви. Чи такий союз було заключено. не знаємо. Певне тільки те, що Москва
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українських домаганнь не приняла. Остаточно уряд Раковського проголосив федераціюз. Моквою а недавно тому знесено було окремий український фронт і заведено один
загально-російський. На Україні почалась русифікація, а українські большевицькі
партії пішли в підполля.
Наденікінсь- Одна особа, яка прибула на цих днях до Відня-з Одеси через Румунію
кому фронті, на наші запитання відповіла слідуюче: „Успіхи денікінської армїї
за останні часи я пояснюю тим, що большевики зараз мають дуже
богато до роботи на правому березі Дніпра. Оскільки легко їм було „большевизувати“
лівий; беріг, остільки тяжко їм на правому, і моя думка, що правий беріг Дніпра
це традіційна могила для всіх ворогів України, починаючи з диких кочевників старого
часу Татарія, далі — Поляків, а нині всіх, котрі тільки говорять про великі принціпи
братерства і самовизначення народів, а на ділі нічим не відріжняються від згаданих
Татарів, хоч одні з них з жахом цитують останні брошури Леніна і Троцького, а
другі 14 пунктів Вільсона. Відомості про Харьків я маю" слідуючі. Російські праві
есери і народні соціалісти цілком задоволені побідами Денікина, хоч з цими колами
поводяться Денікінці і не дуже по-товариські; так наприклад, після приходу до
Харькова Денікінців приказом ґенерала Вітковського Стара Дума, яка повстала після
закону часів Керенського, зібралася було, але її було розігнано і Управління містом
доручено Управі, на чолі якої поставлено відомого чорносотенця п. Гололобова..
Робітничі орґанізації, навіть чисто професіональні, знищуються. Переслідуються всі
хто мав яке—будь відношення до організацій під час совітської влади; так командирХарковського корпусу Кутьопов доручив своїй контрозвідці виловити усіх членів
бувших совітських орґанізацій. Вугільний район стоїть, робітники порозбігалися.
Проголошено вільний продаж .усіх споживчих продуктів, але на базарах продуктів,,
дуже мало і ціни зростають вище і вище. Зате закупки великих партій хліба роспочалися в широкому масштабі дуже радісно. В Одесі я був лише день, і сказати,
про него майже нічого не можу. В „Ізвєстіях** Одеських читав, що в Херсоні був
воєнний заговір проти совітської влади. Там же було оповіщено, що в Каспійському
морі було захоплено катер, на якому ґенерал Алмазов віз папери від Денікина доКолчака. З ріжних листів до Колчака, які були серед них, знайдено особисті листи
Денікіна, і водному, між иніцим, стоїть слідуюче: „ми хочемо, щоби ніхто не знав
за що ми: за монарію, за республіку, чи за діктатуру. До певного часу треба по¬
водитися з народом уважно, а потім, закріпившись, можна вже буде все сказати**..
Всі листи мають сумний зміст,— Так один, полковник пише: „Мобілізація прохо¬
дить невдало. Задоволених крім спекулянтів в тилу нема. Дійсного порядку не істнує,.
аґітація проти большовизма йде слабо, хоч і є відповідний аппарат. Державного бу¬
дівництва нема. Дісціпліни в армії нема. Офіцерство, яке складає головний контінґент війська, веде себе, як білі серед афріканців. Морального відношення до справи
не помітно. Патріотизм дуже слабий**. Кримське Совітське Правительство зараз:
пребуває в Одесі і підготовлюється повертані до дому: чи проводиться залізнодорожний рух на залізниці Київ-Одеса аж до Київа, мені не вдалося вияснити,,
хоч я в цьому був дуже зацікавлений.
(від вл. кор.).
х
Галицьке
питання.

Останніми днями еєлись переговори між галицьким правительством
з одного боку і урядом Придніпрянської України та її начальним
командуванням з" другого в справі обеднання військового команування на фронтах большегицькім і польськім, в справі спільної закордонної полі¬
тики і взаємовідносин між Наддніпрянською і Галицькою Україною. В тих переговорах
брали учась, крім Головного Отамана, також і деякі члени Кабінету Ради Народніх
Міністрів. Для сбміна думок в цих справах прибули до Камянця на Поділлю голова
б. Державного Секретаріату її. Голубович і державний Секретар Мирон. Рівнож двічі
виїздив Головний Отаман з в. о Міністра Закордонних Справ п. Андрієм Левицьким
і Міністрами пп. КоЕалеЕСьким та Крушельницьким до Галичини, де відбули спільні
наради по вищенаведеним питанням з Урядом Західної У. Н. Р. По всім цим справам
досягнене певне порозуміння в остаточній поїздці, яка відбулась 14. Липня б. р. З боку
українською ПрагительстЕа брали в тій нараді участь Головний Отаман, в. о. Міністра
Закордонних Справ А.'Левицький і Міністри Мазепа ї Одрина.
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Сучасний кабінет хоч по прінціпу є соціалістичний, носить все
таки характер чисто діловий і тому передбачається в ньому співро¬
бітництво деяких членів, т. зв. буржуазних партій, яких представники
вправді ще не увійшли в його склад, але вже допомагають йому. Про саботаж тих
партій в державній роботі не може бути й мови.

.Український
кабінет

В Київі.

Рішучий наступ армії ген. Денікіна дуже стурбував большевиків.
Совітські війська, завдяки вдатному концентрованому удару ген. Дешікіна, зразу втратили і здібність до оборони і мусіли втікати. В тилу під впливом
поражки на фронті вибухли заколоти. 27. червня в Київі взбунтовалось два полки:
„россійській" і „2-ий революціонний", які відмовилися виступити на фронт. Салдати
розбили свої полкові канцелярії, заарештовали своїх комісарів і грозилися розгро¬
мити весь „Кіевскій Совєт" і Правительство. До них прилучилися инші частини
київської залоги, які заявили, що вони цілком згідні з вимогами повстанців і також
відмовляються їхати на фронт. Це зробило тяжке вражіння на большевицьке Пра¬
вительство, яке заявило, що „жадна частина київської залоги не буде відправлена
па позіції, позаяк присутність їх є необхідною для боротьби з внутрішною контррево
люцією“. Подібні випадки були і в инших місцевостях. 21. червня вчинився бунт
в Лукянівській тюрмі, де сидять „контрреволюціонери.* До них прилучилася сторожа
тюрми, і заарештовані в кількості! 170 осіб втікли. Серед населення Київа панує
упевненність, що большевики тут довго не продержутеся. На селі одверто говорять,
що скоро всі підуть здобувать Київ від большевиків. Ціни в Київі піднімаються
з кожним днем. Хліба і цукру зовсім нема. Фунт бараболі 15 карбованців. Насе¬
лення Київа зменшилося: одна мобілізація взяла 60.000 людей, а скільки повтікало
від неї і від „коммуністичного" життя в вільне село, ніхто не підрахував. Серед сіль¬
ського населення мобілізація проходить невдало, з’являється не більше 15°/0.
(від. вл. кор.)
На Петлю- Залізнодорожну сполуку Київа з Одесою ніяк неможна встановити.
рівському
Петлюрівська армія крок за кроком йде вперед. В деяких пунктах
фронті. ‘ петлюрівські відділи вже злучилися з повстанцями, які базуються
на Брацлав. Сила орґанізованих Петлюровців перевищає 200.000.
На всіх станціях залізниці Київ-Одеса до Жмеринки приходиться мати досить значні
відділи, які несуть невтомну працю по охороні залізниці. Найбільш небезпечним
зараз є район ст. Фастова і взагалі Васильківській повіт, якій майже весь цілком
проти совітської влади. Базуються тут повстанці на район Трипілля, де знаходить¬
ся штаб атамана Зеленого. Повстанці мають кілька пароплавів і катерів, на яких
вставлено гармати і кулемети. Переловлено кілька селян, які несли службу звязку
з отаманом Ангелом, який провадить свої операції вздовж залізниці Київ-Москва,
в районі Бахмач-Пліски. Вніч під 5. липня коло Бахмача, потяг, який направлявся
в Москви на Київ, потерпів страшне крушення. Розслідування показало, що приьиною була розібрана колея і це зробили „бандіти" Ангела. Потерпіло при цьому
крушенню коло 1000 осіб, з них 600 сгоріло. Махно, який з наступом Денікіна
завязав було переговори з Київом, зрадив і зараз займає невтральну позіцію. Най¬
більш прихильників совітська влада має на Полтавщині, завдяки тим насильствам,
які в зайнятих місцевостях вчиняє армія Денікіна,
Двод вл. кор.)
В Ужгороді, на Угорській* Україні, місцевими москвофілами почав
видаватися тижневик на російській мові під назвою „Русская земля",
який має ширити москвофільські ідеі серед угорських Українців.
Оскільки ми знаєхмо, був проект видавати в Ужгороді щоденну ґазету на українській
мові. Однак ця справа мабуть мало інтересує наші міродатні кола, які роблять „ве¬
лику" політику і не мають часу займатися такими дрібницями. Ці знову, яким до¬
ручено було зорґанізувати таке видавництво, переїхали з Праги у Відень, з на¬
міром видавати тут щоденну ґазету, яка по їх думці є більш потрібного у Відні.
(Ред.)
В донець-. З причини недостачі робітників копальні донецького басейну стоять
щому басейні, без діла. Робітники одні розбіглись, а другі вступили в червону
армію.
(Резіег ІЛіуй).
„Русская
земля."
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Українська
делеґація
в Парижі,

Серед української мирової делєґації в Парижі повстав розлом. Одна
частина її членів з п. Сидоренком на чолі обстоює за всяку ціну
повну незалежність України, а друга, представлена пп. Панейком,
Марґоліним і Шульгином, веде переговори з Маклаковим що до
федерації з Росією.
Металюргічний завод
Дніпровськ.
товариства.

Становище його, як повідомляє „Зкон. Жизнь* — дуже зле передовсім
через те, що неможливо одержати топливо. В роспорядженні Дніпровського завода було ще до 500 тисяч пудів коксу і ним піддержувалася робота в деяких майстернях. Нормальне запотрібування завода
в сирівцях представлялося в скількості 3 міл. пудів кокса, 1.5 міл.
пуд. камінного вугля, 4 міл. пуд. залізної руди, 1.5 міл. пуд. марганцевої руди і 300
тисяч пудів вогнетрівалої цегли і шамота. В нормальні часи завод виробляв місячно
2 з пол. міл. готових виробів. Шість домен Дніпровського завода вироб.шпі 37—39
міл. пуд. чугуна. Великий завод для будівлі вагонів, який виготов^ював 5000 ваго¬
нів, сьогодня займається виключно ремонтом вагонів. Із семи ґазових ґенераторів
електричної центральної стації працює тільки один; з десяти Сіменс-Мартенівських
печей працюють тільки дві. Домни та Бессемерівські конвертори стоять без діла
Слабо підтримуюється робота в ковальськім відділі та у відділі будівництва машин
•які працюють виключно на потреби війни. В подібних умовах находяться теж і нш
металюрґічні заводи України.
Польськоукраїнське
перемиря.

Польські ґазети повідомляють, шо на однім участку фронта появилися
парляментарі військ Петлюри і запропонували в імені українського
командування перемиря на фронті. Як віднеслося до цього польське
командування невідомо.

Петрушевич
в Київі?

Львівські ґазети повідомляють з Київа: В українському штабі, який
знаходиться в Камінці Подільському, іде величезна робота по реорґанізації армії і підготовляється новий великий наступ проти
Поляків, які дійшли вже до лінії Збруча. Весь штаб армії Західної України перебуває
в Камінці. Диктатор Західньої України Петрушевич виїхав до Київа (?) щоби за¬
ключнії! деякі умови військово-господарського характеру.
Французька
місія.

Вчера в ночі приїхала французька місія, в якої склад входить майор
ґенерального штабу Феґен, та пор. Женевре. Члени місії заявили, що
вони приїздять офіціяльно з припорученя мирової конференції Влади
Чотирьох, щоби розслідити наші відносини та передати наші домагання. В конференції
взяли участь диктатор Др. Петрушевич, уповномочений заграничних справ Др. Витвицкий та військовий референт диктатора підполковник Делєжаль.
(У. П. Б.) .
Трудовий
конґрес
України.

В Камінець прибули презідія і багато членів Трудового Конґрес-у
Вже і відбулися дві наради членів конґресу під годуванням С. Вітика.
Ухвалено на неділю дня 6. липня зібрати нараду всіх членів кон%
ґресу, які зможуть прибути зі всіх місць занятих республиканськими
військами. На нараді виступить правительство, а також дадуть справоздання голови
окремих комісій конґресу. Комісії почнуть жваво готуватися до цієї справи.
(У. П. Б.)
Праця
в Проскурівськім
повіті.

У Проскурівськім повіті вже відновлено повітові і волосні Народні
Управи, а в самому Проскурові знову розпочали працю Мійська
Дума, Мійська Управа, судові і инші установи. Комісія постачання
розвинула широко свою діяльність. Життя подешевіло. Ціна хліба
упала з 20 карб, на 5 карб, за фунт. Біднійте населення дістає фунт
по 2 карб. В повіті оголошена мобілізація і вона проходить добре. Відношення до
влади дуже прихильне. Сими днями заложено тут філію Укр. Червоного Хреста, яка
вже розпочала свою дуже корисну працю.
(У. П. Б.)
Командант
„Стрілець* повідомляє, що командантом етапу західно-українськоі
етапу галиць- (галицької) армії іменований бувший командант третього корпусу
кої армії.
і бувщий інспектор галицької армії полковник Гриць Коссак.
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Що буде зі До „Нової Реформи" телєґрафують з Праги, що там наспіла з Парижа
Східною
вістка, що наслідком протестів російської мирової делегації Антанта
Галичиною? має змінити своє становище в справі Східної Галичини. Протест
російської делєґації проти прилучення Східної Галичини до Польщі
українська делєґація підтримала в той спосіб, що формально признала Росії право
підіймати голос в справі Східної Галичини. Російсько - український союз в Парижі
має перешкодити обєднанню Східної Галичини до Польщі. Українська делєґація мав
годитися на федеративну Росію, значить, що Україна і Московщина будуть собі
окремими державами, будут мати тільки деякі спільні справи. (Так, як наприклад
Австрія і Угорщина мали свої окремі парламенти, окрему власть, а тільки спільну
армію, делєґації і верховну власть.) Російські делєґати: кн. Львов, Сазонов,
і Мілюков, як представники Колчака і Денікіна, мали зажадати уступлення пред¬
ставника української місії в Парижі Сидоренка, а на його місце мав би прийти на
голову української мирової делєґації ґр. Тишкевич.
Польські
партії про
автономію у
Сх. Галичині,

Галицькі посли до польського .сойму відбули кілька засідань, щоби
дати директиви польській делєґації в Парижі, відносно політичної
будучности Східної Галичини. Субкомітет для цієї справи, до якого
належать: Баворовський, Кендзіор, Морачевський, Ґломбінськиж
і Серватовський поставив внесення, щоби остаточне рішення в справі.
Сх. Галичини відложити. Перш усього треба перевести пацифікацію Галичини та.
завести там адміністраційний лад. Комісія є тої думки, що Українцям треба дати
культурну і національну ^автономію, однак противиться автономії територіяльнінй.
Завести належить автономію на території, що лежить на схід від Стиру і на
півлень від Дністра, (?)
(Оагеіа Рогаппа).
Валковий
склад
україкських
залізниць.

В місяці березні ц. р. на українських залізницях було всього 1220
паровозів, в цьому числі біля 25% пасажирських. Скількість попсованих паровозів, які вимагали ґрунтовного ремонта, виносила понад
23°/0. Після відправки частини валкового складу на північ місяці
квітні осталось на Україні всього 1037 паровозів а відсоток попсо¬
ваних зріс'до 35%. Та скількість пізніше знову зменшилася і тепер мається на Україі
всього 776 паровозів, з них попсованих є 43%.
(„Зкон. Жизнь.“)
Запаси хліба На основі повідомлень повітових комісаріатів в середині квітня було
на Україні', в ґуб. Полтавській, Харьківській, Херсонській, Київській і Таврійській
94.000 пуд. гречки, 48.000 пуд. вівса, 66.000 пуд. пшона, 15.000 пуд. жита,
57.000 пуд. пшениці, 52.000 пуд. ячменю і 30.000 пуд. картоплі. Що до нового засіву,
то на Україні засіяно всього тільки 60% звичайної посівплощі. З огляду на те, що
Україна не переставала бути театром воєнних подій, цифра ця є відносно доволі
великою. В Московії засіяно цього року не більше 39% землі.
(„Зкон. Жизнь.“)
Ґр< Тишкевич Директорія Української Народньої Республіки відкликала дотепеголовою
рішнього голову української делєґації в Парижі і на його місце
французької призначила представника України при Ватикані ґр. Тишкєвича,
місії.
(У. П. Б.)
Раковський 7-го липня Раковський запропонував собору київського духовенства,
шукав союзу звернутися з пастирським словом до „бандитів“ Петлюри, Григоріева.
з попами.
ї Зеленого, щоби вони припинили свою „розбійничу" акцію і верну¬
лися до мирною культурного життя. Київський Собор духовенства,
на чолі з владикою Васілієм одноголосно визнав пропозіцію Раковського прово¬
кацією і офіціально навіть не дав відповіді.
(від вл. кор.)
Румуни по¬
кидають
Східну Га¬
личину.

З Коломиї повідомляють, що від тижня пробував там радник наміс¬
ництва Юристовський, який в імені польської влади веде переговори
з румунськими окупаційною владою в справі заведення там польської
адміністрації. Румунські війська мають внедовзі покинути окуповані
території Східної Галичини.
(ІХоюа Реїогпта).
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Кубань і
Денікінці.

По мірі того, як армія ґечорала Денікіна шита все даті й даті
в середину України, між офіцерським і донським елементом його
армії з одного боку, і кубанським з другого, початися виникати
непорозуміння. Готовною причиною тут було глузування над українським населенням,
відверті заяви Денікінских аґитаторів про те, що ніякої мови української не істнуе
і не може істнувати. Після того ж, як кубанські козаки -стали свідками знищування
української літератури, на яку Кубанці накинулися, як голодні на хліб, провалля
між кубанцями і инпіими почато рости в безодню. На останній нараді в Ростові, де
обговорювалося питання державного відбудування півдня Росії, голова Кубанської
Законодавчої Ради П; М. Рябовіл, виступив з промовою, в якій обстоював право
Кубані на автономію. На другий день після цього невідомі люде забити М. Рябовола
на вулиці Ростова. В відповідь на вбивство Голови Ради Кубанська Рада вислала
з Кубані редакторів всіх часописів, які вели боротьбу з кубанськими автономістичяими стрімленнями і українським національним рухом.
(Від вл. кор.)
Труси в
Київі.

Як повідомляє „Красная Ґазета,“ в Київі большевики переводять
масові труси. Сконфісковано велику скількість білизни, дорогоцін¬
ностей і харчів.
(Голось Россіи).

Розстріл
професорів,

Аґ. Уніон повідомляє з Київа, що большевики розстріляли декана
фізико-матзматичного факультету університету св. Володимира проф.
Армашезського та відомого „малоросса,“ проф. Фтьоринського.
(Г. Россіи).

" В донецьВ січні 1919 року донецький басейн дав 8,719.000 пудів вугля,
кому басейні В лютім 1919. 11,239.000 пудів. В порівнянню з 1918. роком добича
вугля понизилася о 50%. Скількість робітників в січні 1818. року
виносила 79.000 людей, а в січні 1919. року 30.000 людей. В березні 1919. року до¬
бича вугля виносила 11,552.000 пуд., а в квітні 1919. року тільки 5,459.000 пудів.
(Голось Россіи).
Селянські
повстання
проти
Денікіна.

Після зайняття Денікінською армією Ново-Хоперського повіту Вороніжської ґуберні, там піднялися заворушення, які не за довгий час
прийняли характер справжного повстання. Було вжито всіх заходів,
щоби подавити його, і для цього навіть оточені зі всіх боків села
обстрілювалися гарматним вогнем, а козаки, які потім вривалися
в села, чинили дикі звірства. В селі Красненькому було зґвалтовано 18 дівчат;
дітей кидали у криниці. Способи подавлення повстань і инших заворушень зовсім не
заспокоюють населення зайнятих місцевостей, а навіть, навпаки, примушують його
мріяти про визволення від денікінців і під цей час збірати старі рушниці, гострити
вили і коси. В тилу Денікіна масові катування, від котрих ново-мобілозовані зі
зброєю переходять до большевиків. 6 певні відомосте, що на телєґрафних стовбах
дт. О лата 4 дні висіло 34 залізнодорожчики. В районі Богучар кількість повстанців
дроти Денікіна доходить по-над 100.000 людей.
(Від вл. кор.).

Польща, <?<*»£>
ПольськоЯк повідомляє Оагеіа Рогаппа до Варшави прибув радник міністерукраїнські ства закордонних справ, п. Карпінський, який має вести переговори
переговори? з польським урядом в справі польсько-українського порозуміння.
Польща
платить.

„Оопіес Кгако\¥§кі“ повідомляє з добре поінформованого джерела,
що мирова конференція призначила Польщі заплатити 25 міліонів
франків в золоті. На цю суму складаються: % частина австрійських
довгів, як відшкодовання за інвестиції, які поробило австрійське правительсво в Га¬
лагані і Частина р азійські с дззгіз .
(У. П. В.)

40

ВОЛЯ

Т. 2. Ч. 1.

Делеґація
білоруська
в Варшаві

„Киг]ег Роїзкі" повідомляє: До Варшави прибула делєґація Центральної Білоруської Ради, в якої склад входять голова Ради Тарашкевич
та члени її Коханевич і православний піп Кушневич, що має вру¬
чити Пілсудському політичну декларацію та перевести переговори
з польським урядом в цілії вияснення ріжних справ і навязання зносин.
Одставка
ґен. ДовбурМусніцького

Головнокомандуючий польською армією ґен. Довбур-Мусніцький по¬
дався в одставку. Причиною його одставки мають бути ті умови, які
витворилися в польській армії і які паралізують його роботу, як
головнокомандуючого.
(Г4. Кеіоппа).

Заговір
проти Пілсудського ?

У польських ґазетах появилася неясна вістка про те, що на Пілсудського зроблено було заговір. В звязку з цим арештовано в Варшаві
якогось Величка, який брав участь в першому заговорі, та багато
инших, яких підозрівають о співучасті в заговорі.

Польща ра¬ Ратифікаційна комісія польського сойму рішила 22 голосами проти
тифікує мир¬ З ратифікувати мирний трактат з Німеччиною, а 28 голосами проти
ний трактат 13 трактат Польщі з Антантою.
(Кифг кгезошу).
Андро
в Ваошаві.

Як повідомляють польські ґазети в Варшаву прибув відомий Андро
і веде пропаганду серед большевицьких і українських полонених,
формуючи з них відділи для боротьби з „крамолою".

Видавнича
діяльність
в Москви.

Цікаві відомости подають „Ізв'Ьстія" про видавничо-аґітаційну діяльність петроградського совіта. Від березня 1918. року по січень 1919.
Петроград поширив по північній області! 8,900.900 примірників ріж¬
них брошур, а на фронт було вислано 4,346.900 прим. 1,788.700 прим,
поширено було по всій останній Россії, чужоземної літератури поширено 65.000 прим.
В той самий час роздано було безплатно 32,556.300 прим, ґазет, а 4 міл. прим ґазет
розіслано на рахунок комісаріату пропаганди редакціям ґазет. Крім цього поши¬
рено було 7,244,050 прим, афішок.
(Голось Россіи).] |
Большєвицке Золотий запас Росії, який прошлого року відібрали Чехшс^ваки
золото в ру- большевикам і який був в руках омського правительства, віддав
ках Антанти. Колчак Антанті за снаряди й воєнний матеріал.
(Ї4. ХУ'.-Щигпаї).
Памятник
ІудіґГ

Як повідомляє анґлійська преса совдеп одної із центральних ґуберній
Росії ухвалив поставити памятник Іуді Іскаріотському, на знак, що
большевикам є чужі усі передразсудки.

Террор в
Петрограді.

В Петрограді в останній час панує великий • террор. Щоденно розстрілюють кількадесять людей. По словам анґлійських ґазет такого
террору не було й за найбільш крівавих часів Робеспєра.

Сумерк
Маклакова,

В звязку з послідніми невдачами Колчака, коли то большевикам
вдалось заняти Екатеринбурґ і Челябінськ, впливи Сазонова і Маклакова в Парижі змаліли. 6 чутки, що Америка має охоту почати
з Лєніном переговори.

За кордоном, 'шь
Делєґація у
Пітона.

На основі інформації! з Парижа, до Пішона явилися представники
держав, які повстали на теріторії Росії, і просили його, щоби мирова
конференція визнала їх незалежність. Пішон обіцяв прискорити
переговори та полагодження цієї справи.

Т. 2. Ч. 1.
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Відіхати
чи ні?

Таке питання появилося серед членів нашої мирової делеґації. Частина
членів є тої думки, що з огляду на неприхильне відношення кон¬
ференції до українського питання, нема чого сидіти в Парижі
і тратити даремно час і енерґію. Один із членів американської делеґації, як пові¬
домляв „Ь’ІІкгаіпе44, мав нашим делегатам заявити таке: Чого ви тут остаєтесь? Я но
розумію, як 40 міліоновнй народ може себе так понижувати? Самостійності! вам тут не
дадуть і її не здобувається в дипломатичних бюрах, Її здобути треба зі збруєю
в руках на полі битви.
Неспокій
в Болгарії,

Румунське телеґрафічне бюро повідомляє з Бухареста, що в багатьох
місцях Болгарії вибухли кріваві заворушення’ підчас яких домагалися
обявлення совітської республіки.
(ІЧ. Ш.-]оигпа1).

Товариство
„Всесвіт":

В Празі утворено видавниче товариство „Всесвіт44, яке має видавати
кращі твори українських і чеських авторів, та знайомити чеську
нублику з українською літературою, мистецтвом і наукою;

Син Горького Як повідомляє телєґрама з Берна, в Бордо розстріляли сина Горькогс*
розстріляний. ІІішкова, за антимілітарну пропаґанду.
(К. Кге80\му).
Новий президент.

3 Гельсінґфорсу повідомляють, що фінляндський сейм
фесора Стальберга президентом Фінляндії.

вибрав пре¬

Німці а армія Як повідомляє „УозіБсЬе 2еііип£“ біля Кротощіїна вилетіло в поз ітря
Галлера.
девять вагонів снарядів, які належали армії Галлєра.

З українського життя на чужині,
22. липня посол.У. Н. Р. в Берні, Василько, був принятий головою міністерства
закордонних справ Швейцарії, Кальодерном. В розмові з ним просив Василько пере¬
дати швейцарському урядові від імені голови Директорії, Петлюри, подяку за той
гостинний прийом, якого дізнавали українські громадяче на швейцарській землі.
В звязку з подіями на Україні Подався до |димісії український посол у Відні
п. В. Лігіінський.
В українському дшгльоматичному корпусі за кордоном зайшли такі переміни;
замість ґр. Тишкевича, якого призначено головою української делеґації в Парижі,
виконує обовязки посла при Ватикані п. Антонович. Секретарем посольства в Римі
призначено п. Лучинського. 0. Олесь став аташе посольства у Відні. Радником
міністерства закордонних справ призначено и. Жука.
20 липня відбувся в залі віденського Кургавзу банкет в честь Української
Республіканської Капелі в присутності! динльоматичних представників обох Україн.
В банкеті брало участь до трьохсот осіб. Дими днями Капеля відїзджає до Швейцарії.
Віденські „українські44 большевики вислали до
задля насаджування там ідеї совітської республіки.

Галичини своїх аґітаторів

Цими днями прилетів до Відня аероплян з України, який привіз 20 осіб. На
віденському аеродромі їх арештували і забрали усю почту. Як повідомляють, без
дозволу Антанти не вільно аеропланам ні прилітати ні відлітати з Відня.
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ЗО, липня одбулося зібрання ініціативної Групи українського науко¬
вого т-ва у Відні. Ухвалено виготовити: І. доклад про завдання і внутрішню
орґанізацію т-ва: 2. доклад про наукові засоби у Відні: — бібліотеки, архивн,
музеї і. т. п.: 3. проект офіціального статуту т-ва. Ухвалено також навязати зносини
з „Просвітою", що заснувалась в Льозанні.
Інформації про хід роботи по ораґнізації т-ва можна одержувати у Секретаря
Редакції „Волі" щоденно від 3 5 години в помешканні редакції.

с*о Огляд преси. с*л>
Федерація Польщі, Литви
й України.
„ЬТЛ<гаіпе“ 21. липня містить
передову, в якій обговорює най¬
новішу орієнтацію Франції, Польщі
та Румунії у розвязанні східнього
питання. Великий зворот у по¬
глядах мав повстати в Франції,
яка немовби то зневірилася що
до можливости відбудування вели¬
кої Росії. Статтю яка не лишена
інтересу, подаємо на цьому місці
в перекладі.

З кінцем червня у Франції побіль¬
шився інтерес, що до розвивання східнього
питання. Промова Пітона в палаті послів,
яку мав він підчас дебат про Одеські
події, зазначує новий етап французької
політики на сході Европи. Промова ця
викликала з одного боку великий протест
держав, що повстали на руїнах старої
Росії, а з дугого боку зробила велике
вражіння на ГІольшу і Румунію. В цьому
правдоподібно й лежить причина, чому
французькі політики шукають нової розБЯЗКИ східнього питання.
„Кицег Рогаппу44 в передовіші писав :
Для Польщі переміна Леніна на Колчака
не представляє ніякої корнети. Колчак
і Денікін, подібно як Ленін і Троцький,
стремітимуть до цього, щоби нам відібрати
польські території. Большевики роблять
це во ігуія інтернаціонального комунізму,
а Колчак і Денікін во імя святого право¬
славного Бога і Росії. Для нас це тільки
переміна політичної термінольоґії і вона
може обдурити тільки наївних. „Цей тон
польської преси е дуже характеристичний.
Польські Газети в Галичині ідуть ще дальше
ікажуть, що реставрація Росії грозить

великою небезпекою для Польщі. На ви¬
падок колиб Ген. Колчак чи Денікін заняли
Москву, Польща мусить відповідно при¬
готуватись на це. Майже ідентичні думки
появилися теж і в Румунії. Недавно оден
румунський політик, який відігравав тепер,
велику ролю в західній Европі, заявив
нам в присутності багатьох свідків таке:
Я прийшов просити вас, щоби ви перес¬
тали ворожої кампанії проти Румунії
в справах Бесарабії і Буковини. На від¬
повідь, що ми ніколи не зречемося терігорій заселених Українцями, румунський
дипльомат додав: „Шкода, бо ви повинні
знати, що вам грозить велика небезпека
від російських реакціонерів і що в ро¬
сійській справі ми завше були і е вашими
союзниками. Відновлена Росія представляє
таку саму небезпеку для нас, як і для
У країни14.
Занивши Східну Галичину і одер¬
жавши дозвіл там задержатись. Поляки
зрозуміли, що політика Франції доведе
їх до неминучого конфлікту з Росією,
і тому їм треба було вжити всіх заходів
та вияснити Франції, що рівночасне істнування Польщі і великої Росії є неможливе:
Треба вибирати: або Польща або Росія.
А так як Польща сама ніколи не буде
представляти великої мілітарної сили, якаб
була угрозою для Німеччини, то належить
сотворити певного рода федерацію між
Польщею і сусідними народами, як Литвою
і Україною. Під впливом цього переляку
своїх „улюблених" дітей, Франція, після
короткого вагання, здається переміняє
свою тактику. Недавно Віконт-де-Ґішон
писав в „ЬіЬге Рагоіе" таке: Тепер у нас
робляться заходи задля цього, щоби
витворити якийсь союз поміж Польщею,
Україною, Литвою і Естонією. Бльок цей
числив би 75 — 80 міліонів, і був би
доволі сильний задля цього, щоби з ним
числилися так Москва як і Німеччина.

Т. 2. Ч. 1.
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Німеччина в імя своїх економічних а на¬
віть політичних інтересів бажає собі ве¬
ликої сильної Росії. Невже і Франція бажає
собі того самого?
^
Цю думку висловлювала останніми
часами і права преса, Жак Бенвіль пише
в „Б’Асііоп Ргапсаі5е“: „Становище на
сході не має нічого спільного з миром.
Відродження Росії мира не принесе. Росія
Колчака є централістична. І тому, хоч би
навіть Колчак заняв Москву, то все ж таки
російське питання розвязане не буде. Пет¬
люра є противником большевиків, однак
він є теж і поменшим противником Кол¬
чака, і хто знає, чи в цьому й не лежить
одна із головних причин того, що Ленін
так товго утримується при владі. Коли
хочеться завести -на сході мир, треба по¬
жертвувать Росію.

Польща та її східні сусіди.
Ті самі причини, з яких'ми з захоплю¬
ючим інтересом слідкували за усиллями
Поляків здобути свою незалежність, при¬
мушують нас сьогодня звернути нашу
увагу на завзятий опір народу україн¬
ського, що від часу російської неволі
бореться проти всіх чужоземних панувань,
які йому хочуть накинути. Стара польська
республіка обіймала, крім нації пану¬
ючої,
цілу Литву і Білорусь і пі в
України. Ту глибоку симпатію, яку ми
відчували до розшарпаної Польщі, природ¬
но, що ми відчуваємо її також і до
сусідніх націй, які були КОЛИСЬ' їй союз¬
ними і страждання
яких
були
не
меншими.
Дуже можливо, що Литва, Білорусь
і Польща, мимо того, як здається тепер,
; знайдуть спосіб Жити одна з другою в
' добрій гармонії на підставі згоди, яка
лишить кожній з них цілковиту неза¬
лежність. Щоб перевести в дійсність цю
мирну будучнну, очевидно треба, щоб
Польща поважала теріторіяльну цілість
Литви, офіровала своі амбіції, за що
буде винагороджена мирним сусідом.
Таке місто, як Вільна, не дивлячись на
те, що містить в собі цвіт польської
інтелігенції і численні памятникн великої
цівілізації, одним з центрів якої воно
було, є разом з тим столицею Литви
і неможливо було б позбавити край
його столиці, не пошкодивши тим цілій
нації, яка хоче жити і віднайти свою
давню незалежність.
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В старій польській республіці про
Українців, Литовців і Білорусів ніхто
і не чув, бо їхня шляхта, яка тільки і
бралась тоді на увагу і яка тільки і мала
голос, була здебільшого польонізована,
щоб мати змогу займати перші місця в
громадському життю. Селянська маса,
яка зосталась вірною своїй національ¬
ності!, не грала політичної ролі.
В епоху цілковитої демократії і за¬
гального голосування, яке віддає народам
їх суверенне місце,
питання стоїть
цілком инакше. Замісць того, щоб мати
до діла, як колись, лише з шляхтою
Литви та України, Поляки стоять перед
народними масами обох цих країв, масами,
які ніколи не брали участи в громад¬
ському життю старої держави, і які
знають своїх західних сусідів лиш як
панів, великих власників, що володіли
землями, які вони досі обробляли.
От що робить
велику трудність
українського питання. Розділена і розір
вана між Польщею та Росією, цілком
прокинувшись до життя, Україна має
мало сімпатії до польських поміщиків,
які панували на правому березі Дніпра,
і до Росіян, що панували на лівому. Одною
з головних причин загального повстання,
яке скинуло гетьмана Скоропадського
і режим введений Німцями, було те, що
вони дуже тягли руку за панами.
В східній Галичині під австрійським
режимом, який віддав Полякам адміні¬
страцію краю, Українці, не перестаючи,
скаржились вже від пів століття не лише
на істнуючий соціальний устрій, але на
перешкоди, роблені розвиткові їхньої
національної культури і освіті на рідній
мові. Розділена на троє, пригнічена
Москалями та Німцями, експльоатована
Австрійцями Польща завзято боронила
свою національну спадщину, а в дома¬
ганнях сусідних національностей, які
колись були їй підвладні, бачила лише
перешкоди собі в тім, що її гнобителі
могли мати інтерес підбурювати їх проти
неї щоб знесилювати її.
Оцим пояснюються призирство, часто
незрозуміле і відразливе для чужинця,
яке афішують деякі польські шляхтичі
відносно до руху українського або литов¬
ського, національного та літературного
відродження, не згадуючи про національні
аспірації Жидів, які ще ускладняють
ситуацію вже і без того заплутану.
Треба, щоб ситуація тепер цілком ви¬
яснилась. Це потрібно для Польщі, для
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її істнування. Це потрібно і для сусідніх
народів, менш розвинених, ніж вона, але
такош гідних незалежносте і обєднання.
Захотіти тепер переділити Україну між
державами польською, російською, че¬
ською та румунською було б зробити
відносно неї таке саме злочинство, як
колись відносно Польщі, і тим занебезпечитн спокій Східньої Європи. Як в
минулому, Українці в бажанню обеднатись
опиратимуться то на одних, то на
других, щоб ослабити своїх супротивників
і це утворить царство вічних інтриГ,
які віддадуть Польщу в владу німецькор осійських ко мбі на ці й.
Досить видко з якою вічно новою
енергією українські соляне борються
з одного боку проти російських завойов¬
ників, замаскованих в большевиків, а з
другого боку в Галичині проти, військ
' Генерала Галлера, які прийшли з Парижа,
щоб відібрати нафтові округи Західньої
У і: р аїни. П арижо ь ка ко н ф ер єн ці я иов и н и аб
покласти
кінець
цій
братоубивчій
війні. Нічого б легче не було, як при¬
мусити Українців дати польсько-жидів¬
ському населенню Львова змогу само¬
управління,
незалежно
від
законів
українського оточення.
З другого боку Українська Західна
Республіка, яка складається з 5 міліонів
Русинів бувшої Австро-Угорщини (пів¬
нічної Угорщини, Західної Буковини та
Східної
Галичини)
має
інтелігентні
політичні кола націй, де переважають
соляне і де політичні діячі досить рідкі.
Замісць того, щоб бути змушеною мобілі¬
зувати всі свої сили в Галичині, Західна
Україна повинна б дати поміч своїм
східним братам, менш свідомим і по¬
стачити їм своїх людей і свою дісціплінованість.
Як могло
статись, що ця
республіка єдина зі всіх народів бувшої
монархії ще не визнана Союзниками. Це
було б в інтересах самої Польщі, коли
вона не хоче мати під боком у себе
Росію, вічно загрожуючу, чи то анархістичну, чи абсолютистичну.
Величність держави оцінюється не
простором ії теріторії. Найбільшу при¬
слугу, могла б мати Польща від своїх
давніх кольоній на Сході не в' від¬
будований) їх, на сипучому піску іреден¬
тизму, але навпаки, в співробітництві
їх при міцному будованню задоволеної
Литви та обєднаної республики україн¬
ської.
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Невже в Варшаві немає людей з
ясним розумом, здібних помирити свій
край з сусідами і почати нову сміливу
політику, яка заступила б місце ідеї
анексії та інкорпорації ідеєю взаємної
піддержки і згоди. Обмежитись теріторією
безперечно польською, як передбачав
Президент Вільсон і підтримувати сусідні
національносте нарівні з собою, — чи
не було б це найкращим способом за¬
певнити собі трівалий мир і виконати
велику
європейську
ролю. якої ми
бажаємо Польщі.
Едмонд Пріва.
(]оигпа1 сіє Оєпєує.)

Раковський говорить.
В одному із останніх чисел
містять київські ,,Изв%стія“ незви¬
чайно цікаву і характеристичну
промову Раковського, в якій освитлює він фактичний стан річей
на Україні і виказує ті небезпеки,
які грозять совітській республиці.
Промову цю передаємо з огляду
на її вартість, як характеристики
большевицького
становища
на
Україні, в перекладі.

Товариші! На початку своєї промови
хочу поділитися з вами двома новинами,
— одна радісна — друга сумна.
З цих новин ми повинні витягнути
практичні висновки. Перша новина — це
побільшення скількости совітських рес¬
публік, а іменно повстання Словацької
республіки. Великий це факт побіди на¬
ших ідей над міжнароднім імперіялізмом.
Це вимовний примір сили робітничої
кляси, примір для нас дуже потрібний.
Друга новина -— це заняття Харькова
військами Допікша, це упадок одної із
найбільше червоних твердинь совітської
Росії, якою і був Харьків. Стоїмо перед
фронтом, якого шляхи відкриті для наших
ворогів і коли не доложнмо негайних
рішучих заходів, ворог зачне загрожувати
Кнїву.
Спитаєте товариші, як це могло
статися ?
На це запитання відновім вам теж
запитанням, чому еовітсьна влада стала
предметом завзятих нападів? Чому нас
усіх хотять здавити банкирі і капіталісти?
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Ми є для тих усіх власників фабрик,
банків, маєтків и т. н. для тих, шо мріють
про поворот старого режіму, 'Найбіль¬
шими ворогами. Тому вони мусять нас
або здавити або згинути самі. І для них
і для нас де боротьба на життя і смерть.
В революції, у війні клясовій, нема
переговорів, нема мира, нема трактатів.
Ту єсться або лобідникой або побідженим.
Тяжке для нас булоб становисько, коли
п о б і д и л а б б у р жу аз і я.
Горе нам, коли побідять обивателі та
білоґвардейці. Сьогорічний врожай хоче
забрати армія Денікіна, який мусить
дорого платити своїм союзникам за їх
поміч. За кожний снаряд, за кожну руш¬
ницю мусить він платити європейським
державам. А вони хотять збалканізуватн
Росію, утворити цілий ряд малих держав,
які булиб економічно від них затежні.
У мене Є ВІДОМОСТІ! цілком докладні,
що представників Петлюри приймають
в Парижі і з ними переговорють, а це
для того, що він безсильний і згоджу¬
ється на все що Антанта йому диктує.
Не окриваю перед вами цієї небез¬
пеки яка грозить нам, не окриваю що
війська Денікіна нас бють і забірають
все більше нашої землі, ми однак мусимо
загородити їм дорогу і від робітників ми
очікуємо рятунку. Робітнича кляса може
висказатися проти дальніщої війни, однак
я ніколи не повірю в те, щоб ми не
могли оборонятися і воювати.
Товариші! ворог наш не є знову так
великий, від Царицина до Харькова і від
Харькова до Криму має він 100.000 віська,
але ворог це, впертий відважний і неуступчлвий. Йому вдалося вибрати відпо¬
відний для нього момент наших внутрішких суперечок і безладдя. Щоби його
покопати нам треба 300.000 людей, здо¬
бути вуголь, відновити залізнодоражний
транспорт і забезпечити харчами голодні
міста.
Армію цю можемо мати, коли ви всі
негайно вступите добровільно в ії ряди.
Ми старі революціонери, а я служу вже
революції 25 літ, знаємо добре, що будучність належить до нас. Мусимо отже
витримати до кінця.
Та тут зявляється инше питання, більш
просте і елементарне. В наших руках є
тепер гармати, з яких до нас стріляли,
в наших руках вся влада і колиб ми її
тепер втратили, цс означувалоби, що ми
ії негідні. А тоді згинемо не тільки самі
але й наші діти. І тому мусимо зібрати
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всі сили для остаточної иобіди. Я знаю добре
що робінича кляса змучена вже цсю бо¬
ротьбою. Знаю і це, що селяне, яких ми
увільнили з ярма, дістали землю, стали
богачамн і тепер вирікаються нас. Та
нехай вони затямлять собі, що сама земля
їм не вистарчать і що ми робітники не
дамо їм ні заліза, ні мануфактури, ні
чобіт.

Цей послідний уступ дуже
характеристичний і вказує на це,
як далеке наше селянство від
большевицьких ідей і настроїв.
По словам того самого Раковського на Україні нема повіту,
в якому не було би селянського
повстання і большевицька влада
проти цього є безсильна. Цей се¬
лянський відрух і принесе большевикам їх остаточну смерть.

„Ьа Уосе йеИ’Усгаїпа"
(„Голос України").
Центральний Український Комітет
в Італії заснував у Римі періодичну ча¬
сописи під зазначеною вище назвою на
італійській мові. Перше число часописі
вийшло У. червня с. р., а всього до сього
часу ми маємо три числа, У вступній
статті редакція зазначає, що вона має на
меті звернути увагу Італійців на сорокаміліонну націю, яку в сучасний мент
хотять викреслити з світового життя.
Зміст перших трьох чисел такий:
N. 1 від Я. червня.
Вступна стаття.
„Заповіт" Шевченка перекладений
п. М. Ліповецькою.
Статті: „Від автономії до незалежности“. — Народ - Мученик. — Україна
і Італія. — Національна ідея і Москов¬
ський імперіалізм.—Полеміка про Україну,
— (відповідь на ст. князя Волконського
в „Ероса" за 2. червня). — Українська
торговая і Італія. .
N. 2 від 22. червня.
Нота отамана С. Петлюри до Миро¬
вої Конференції. — „Молитва" 1. Франка,,
в перекладі и. М. Ліповецької.
Статті: Українська культура, — „Приятелї" Італії, (відповідь на напади Вол-
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донського проти України). Український
Піємонт. — Галас в пустині, (відповідь
п. III рейде рові, який між иніпим на сто¬
рінках „Агіопе Зосіаіізіа” зовсім не відріжняє українського народу від ,,§гапгиззоФ — Петлюра — герой України.
Валютна реформа на Україні. — „Закло¬
потана Україна'4 („Ба зирегіііе ІІсгаіпа").
X а р акт е р її с т ик а наці он а л г> н ої б о р о т ь б и
України, яку дав и. Агпаїсіо Сіроііа на
сторінках „Ба ОагеНа беї Ророіо" від
5. червня с. і». При тій ворожнечі, якою
українська справа оточена зі всіх боків,
дивуєшся, що можливі ті правдиві думки
про"Україну, які має шановний п. Агпаїбо
СіроІІа! Коли є чужі люде, які цікав¬
ляться нашою справою і знають про неї
не менш, ніж де-які з нас самих, то ціл¬
ком можна сподіватися на дуже добрі
наслідки, коли наші „пани" справді поч¬
нуть працювати для України за кордоном.
N. З від 3. липня.
..Нота Української Делегації в Па¬
рижі до п. Клємансо від 13. червня с. р.
Декларація. яку представлено представ¬
никами Держав в межах бувшої Росії
на Мирову Конференцію. — Переклад
віршів Лесі Українки „Розвійся мій
смутку”. — Статті про галицьке питання:
„Електричне крісло”, „Питання про Схід¬
ну Галичину”, Земельне питання в Схід¬
ній Галичині”. — Жидівське питання на
Україні. — Україна і Жиди. — Відкриття
п. Бормана. (Відповідь на ст. п. Бормана
в N. 13—15 „Новій Росії” — „Киззіа
Ниоуа“, російське видання в Італії, в
якій н. Б. дає характеристику членів на¬
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шої делеґаціі в Парижі і між ишним
дуже „уважно” відноситься да и. Шелухина. Порівнюючи п. Шелухина з відо¬
мим „малоросом”, чорносотенцем Шульгиним, п. Б. каже про них, іцо перший
є ґеній злого, а другий — доброго. Інтервю з Українським Міністром Закордонних
Справ п. Темніцьким, яке було надруко¬
вано в „№ие Ргеіе Ргеззе". — Загальний
огляд бюджету України (звідомлення п.
Мазуренко). — „Киззіа Миоуа" і Укра¬
їнське питання. (Редакція „Ба Уосе беІГ
КІсгаіпа" зазначає, що „Киззіа Миоуа"
починає вчити азбуку Українського пи¬
тання, друкуючи в N. 13—15 переклад
ст. п. N. Вогеігу Вег^їеіб’а, яку було помі¬
щено в російськім журналі „Об'єдінєніє”
за листопад 1918 р.
П. Вег£Їе1с1 між иншим нічого не має
проти незалежності! України, яку він
вважає цілком продуктом народнього
руху, але зазначає, що Україна для своїх
інтересів повинна економично тісно звязатися з Росією і иншими сусідами.
Свій текст. „Ба V. б. II." ілюструє
образами. Так було поміщено образи Т.
Шевченка І. Франка, Лесі Українки і С.
Петлюри (на жаль невдалий). В другому
числі подано малюнок кредитового білету
вартости 10 гривень і невеличка мана
України.
....
.:.
Адміністрація і Редакція „Ба Уосе беІГ
ІІсгаїпа": Кота, Уіа Тогіпо, 163.
Теїеїопо 15-24.

Огляд світових подій.
25. липня. Австрійський міністр закордонних справ Бауер подав в одставку.
Провідника мюнхенських комуністів др. Нейрата присудив суд на 2 роки і 6 місяців
кріпости а Аксельрода на 15 років тюрми. Кріваві сутички між французькими
військами і мирним населенням в Штутґарті. Ревеляції Ерцберґера в німецькому
національному зібранні про становисько б. канцлера Міхаеліса відносно гіронозіції мира, з якою звернувся папа до Німеччини. В Празі арештували б. премієрміністра Угорщини ґр. Каролія. Німці покинули Литву. Американська палата приняла
закон про заборону продажі алькоголю.
26. липня. Комісія ратифікаційна польського сойму ухвалила ратифікувати
мирний трактат з Німеччиною. В Ню-Йорку проголошено стан облоги. Угорські
війська на румунському фронті відступили за Тису. Президентом Фінляндії вибрано
ироф. Стальберґа.
27. липня. Бої між французькими й болгарськими військами в Ломпаланка.
28. липня. Німецька Австрія отримала продовження строку на відповідь
відносно мирових умов. Конфлікт між Вільсоном і сенатом.
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2!). липня. В Болгарії вибухли кріваві демонстрації на больніевицькім тлі.
В Чікаґо повстання Неґрів. Серед анґлійських військ в Росії вибухла анархія.
Новин процес про державну зраду у Франції — 11 викорів смерти.
ЗО. липня. Соціял-демократична партія Цюріха рішила 657 голосами проти
' 5 приєднатись до III. Інтернаціоналу. Південно-славянський кабінет подався до
димісії.

На фронтах.
У к р а ї нськ н й нас т у н п роти бо л ь ш е в н к і в. Як повідомляє радіотслєґрама з Камінця Подільського, українські війська очищують важніїці вузлові
стадії від Жмеринки на південь від червоних військ, які складаються із німецьких
та угорських полонених. Вони проломали большевицький фронт біля Деражні і заняли Бар і Винницю. Ідуть бої за Вороновиці. Повстанці під командою атамана Во¬
линця заняди Немирів.
В горішньому Бузі, недалеко галицької границі, больпісвицькі війська кон¬
центруються біля Стракостянтинова. Проти них виступили . війська атамана Шаповала і прогнали їх.
В околицї Київа большсвики повели наступ біля Обухова проти повстанців
атамана Шинкаря, однак змушені були з великими втратами відступити.
В одеському напрямі без перемін.

(У. П. Б.).

Армія Петлюри йде вперед.
З повідомлень большевицького воєнного штабу виходить, що армія атамана
Петлюри, занивши Жмеринку, Винницю і Брацлав і перейшовши ріку Буг, йде
вперед. Большевицький комісар ГІодвойський і большевицький ґенсрал Желіґовський
кидають що раз то нові сили в бій, щоби похід наших військ па Київ задержати.
Большевицьке повідомлення з 26. липня. Після заняття ВерхнеУральска та Ірбіта ми занили Челябінськ. Наші війська тепер є дальше, аніж були
перед наступом Колчака.
Б о л ь ш е в п ц ь к е з в і д о м л е н н я з 27. л и н н я. Червоні війська заняли Астра¬
хань. Занивши Катеринослав^ ми посуваємося дальше впе])ед. Останки білих військ
в Сугачеві перейшли на нашу сторону.

Критика і бібліоґрафія.
Ргіесігісії Зсйгасіег: Еіпе Р1іісЬЦіп£8геізе сіигсЬ сііе ІІкгаіпе. Та§еЬисБуоп шеіпег РІисЬі аиз Копзіапііпореі. Уег1а£ уоп ]. С. В. МоЬг (Раиі
ЗіеЬеск). ТііЬіп£Єп 1919 — Ціна 3 марки 60 феніґів.
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Видавниче Тов. „Вернигора“ у Київі
видало у Відні на протязі 1918-го і 1919-го років такі книжки:
А. Хомик: Початкова ґе-оґрафія (фізична), Друк. 10.000 пр. Ц. 1 гр. 50 шаг.
Ф. Шіндлєр: Фізика для вищих початкових
шкіл.Друк. 25.000 пр. Ц. б гривень.
А. Гераіценко: Молитовник.Друк. 75.000 пр. Ц. 1 гр. 50 шаг.
Гр. Шерстюк: У к р аї н с ь к а г р а м а т и к а. Ч. II.
Складня.Друк. 25.000 пр. Ц. 2 гр. 50 шаг.
Гр. Калі шевський: Л а т и н с ь к а г р а м а т и к а. Друк. 10.000 пр. Ц. б) гривень.
Др. І. Крипякевич : Історія Ук])аїни для по¬
чаткових шкіл та І. ґімн. кл. . . . Друк. 50,000 пр. Ц. 7 гр. 50 шаг.
Др. С. Рудницький: Початкова ґеоґрафія для
нар. шкіл.Друк. 50.000 пр. Ц. 12 гривень.
Др, І. Раковський: Зоольоґія для вищих поч.
шкіл та ґімн.Друк. 25.000 пр. Ц. 10 гривень.
Др. І. Раковський: Л ю д п н а. Для шкіл та самоосвіти. Друк. 15.000 пр. Ціна не подана.
А. Крушельніщькнй: Чита нка на І. ґімн. класу. Друк. 10.000 пр. Ц. 12 гривень.
„ II. „
„
Друк. 10.000 пр. Ц. 15 гривень.
їїоль Бер: Історія природи.Друк. 50.000 пр. Ц. 8 гривень.
Й. В. Ґете: Фавст. Переклав Д. Загул. . . . Друк. 10.000 пр. Ц. 8 гривень.
Ноти (наклад кождого зшитка 15.000 прим.):
К. Стеценко: Шкільний співанник. Ч. III.
„
„
У к р а ї н с ь к і к о л я д к и й щ е д р і в к и. V. десяток,
бл. Кошиць: Реліґійні канти і пс а льми українського народу. І. випуск.
„
„
У к р а ї н с ь к і колядки і щ е д р і в к и.
„
„
Збірник українських пісень для хору. III. десяток.
IV
Я. Степовий: Українські народні пісні для народніх хорів. І. десяток.
Ь)

V

Уі

У

У

V
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М. Леонтович: Українські народні пісні для мінг. хору.
Ф. Якименко: ЗО народніх мельодій для міш. хору.

>У

ї. десяток. -

Листівки:
0. Новаківський: Князь Ярослав Мудрий.
„
„
К н я з ь Ярослав Ос м о м и с л.
Франко- Кошиць: Р о з в н в а й ся, ти в и с о к и й дуб е.“
Коваленко-Кошнць: „Козацька пісна".
Крім сього друкуються: А. Крушельницького: Читанка на VII. ґімн. кл.
(10.000 прим.), Дра. І. Крипякевича: В с е с в і т н а і с т о р і я, і Ш к і л ь ний А т л я с.

Видавництво „Серп і Молот" у Київі
[видало у Відні отсі книжки :
М. Залізняк: Король та народ. Друк. 15.000 пр. Ціна 50 шаг.
„
„
Велика селянська війна 1525 р. Друк. 15.000 пр. Ціна 50 шаг.
„
0 п о в і д а]н н я з і с т о р і ї українсько ї з е м л і. Друк. 30.000 пр.
Ціна ІО гривень. (Остання книжка зрецензована в 3. ч. „Волі".)

Приватні видавництва.
[П. Іван^Німчук видавшу Відні отсі книжки:
Проф. Р. Залозецький: Земельнарефор м а н а У к р а ї н і. Друк. 10.000 пр. Ц. 80 шагДр. Б. Барвінський: Історичні права українського народу до його народнього імени. Друковано 10.000 пр. Ціна 40 шагів.
ГІ. Куліш: Орися. Друковано 10.000 пр. Ціна 20 шагів.

Памяті Д. Вітовського.
Схилімо голови . .. Нова труна.
Нова тяжка, безмірна втрата . . .
Розбитий келих без вина,
Народ без сина і без брата . . .
Схилімо голови . . . Новий удар,
Нова стріла в розбиті груди . . .
Упав орел, упав з під хмар;
І вже його нема й не буде ...
Упав орел . . . Високі небеса
Орлячих крил уже не бачуть,
Умерла гордість і краса;
Душа і очі плачуть\

О, не хиліть голов своїх в журбі,
Найдіть на рани ліки;
Хто умірае в боротьбі,
В^серцях живе во віки!
Живе! Хай Чайка-Мати над Орлом
Не в’ється і не квилить;
Хай ворог сам віддасть чолом
І голову похилить!
О. Олесь.
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А. Хомик.

Хмельниччина і сучасний мент.

~~
~

... церква домовина
І з під неї встане Україна,
Світ правди засвітить
і помоляться на волі невільницькі діти.
Шевченко, Кобзарь.

Святкуємо сумні роковини. 27 липня (9. серпня) 1657 помер
„старийХміль" провідник великого соціяльного руху на Україні, провіднік повстання проти Польщі, основатель другої української держав¬
ної організації. Його поховано в „церкві домовині" в Суботові.
Через кілька років після Адрусівського договору прибув до Суботова кат українського народа, „рябий пес", Стефан Чарнецький.
Він палив, рубав невинну людність, його одичілі жовнірі насилували
жінок, сажали на паль тисячі невинних жертв. Та зневаження Стефана
Чарнецького останків великої людини, кістки якої він висипав з гробу,
— це вже єсть акт, котрий має символічне значіння. Це польська
олігархічна державна ідея — мстилась в той спосіб на українській
народоправній ідеї, носителем якої являється в тодішній мент Богдан
Хмельницький.
І суботівська „церква домовина" з того часу опустіла. Матеріальні
останки великої людини були розсипані по полю, але не знищилась,
не завмерла ідея, яку репрезентував Богдан Хмельницький і саме через
те, що трупа його зневажив ворог, память великою гетьмана стала
для народу тим дорожчою.
Коли прийшло на Україні до формування українського війська,
перший полк, який сформувався, приняв імя Богдана Хмельницького.
І ось тепер, коли вже третій рік ми є свідками руху, який своєю
шириною і глибиною перевищує незмірно навіть грандіозний рух
в 17. століттю, насуваються деякі анальоґії.
Хмельниччина не була тільки жакерією, селянським аграрним
рухом, як в Німеччині рух під проводом Геца фон Берліхінґер.
Хмельниччина мала инакший ідеольоґічний підклад. Висунені були гасла,
які навіть для сучасного менту, являються модерними. Так названа
„оборона православної віри", як це показав в своїх знаменитих
лекціях проф. Володимир Антонович, не має характеру оборони
догматів православної віри, до яких український народ ставився байдуже.
Боронючи православну віру, український народ обороняв властиво
свою національну церкву, зорганізовану на широких демократичних
підвалинах в брацтвах, проти єзуїтсько-римського автократизму,
централізму. Отже в тій обороні „православної віри" можна добачити
елементи реформації, за яку трийцять років боровся і проливав свою
кров і знищив до щенту свій край німецкий народ.
Ми знаємо, що в старій Европі, ще не всюди розвязане питання
свободи віри і сумління. Московщина не була ніколи зачіплена реформа-
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ційним рухом і тому там за царату, як за „старих добрих часів*
середньовічна, пишним цвітом зацвів східній цезаро-папізм.
Рух за Хмельницького в дійсності призвів до організації україн¬
ської національної церкви, яка пізніще за гетьманщини відіграла
визначну ролю в культурнім життю цілої українсьскої нації: живими
документами цего являються українські релігійни канти, авторами
яких були мандрівні бурсаки-неудачники, „дячки-пиворізи*. Хмельнич¬
чина причинилася до поглублення релігійно-моральних ідей серед
широких мас українського народа, чого не можна сказати про
московський і польський народ, серед яких все ще замітна догматична
ортодоксальна гезресііуе католицька закостенілість.
І ось тепер бачимо, що коли у нас і в Чехів „народа Гуса“ під¬
час революції, повстав дужий релігійно-реформаційний рух, ані в
Польщі, ані в Росії навіть не підноситься питання реорганізації церкви
на нових демократичних підвалинах.
І тому в тих країнах, після успокоення, яке скорше чи пізніще
мусить наступити, повстане анальоґічний рух, який в Франції нази¬
вається „культурною боротьбою*, бо в тих країнах так само як у
Франції, ретроградна церква не буде гармонізувати з новітньою соціяльно-політичною структурою.
В тих краях, де такий релігійно-реформаційний рух відбувся,
така „культурна боротьба* неможлива, бо національна церква достроїлася до нових соціяльно-політичних установ, змодернізувалася.
„Культурна боротьба* неможлива в Англії, Німеччині, Сканди¬
навських коаях, в Чехах, Угорщині і на Україні, але дуже можлива
в Румунії, Московщині і Польщі, бо ці країни не були зачіплені, (або
як сули зачіплені, то здушили його), релігійно-реформаційним рухом.
Теперішній український релігійно-реформаційний рух, який про¬
явився в боротьбі за автокефалію української церкви, навязує тільки
нитку історичної традиції того релігійно-реформаційного руху, який
проявився за Хмельниччини і який дав такі гарні результати для ук¬
раїнської культури, здушеної пЬніще московським татаро-візантизмом.
Українська сучасна революція навязує нитку історичної традиції
також що до розвязки аграрної справи на Україні. За Хмельниць¬
кого соціяльним ідеалом було, щоби „не було Ляха*, щоби „не було
пана*, то значить, щоби не було великої земельної власности, але
щоби кожний козак мав стільки землі, стільки йому потрібно для
життя.
Цей ідеал звичайно, в тім часі ще не ясно сформулований і тео¬
ретично необгрунтований. Економічний і культурний розвій тодішньої
Европи ще не дійшов до тої стадії, щоби питання соціяльної справедливости було зрілим. Що правда вже тоді в Европі повстають
соціальні утопії, як предтечі майбутньої соціяльної науки. Не було
ще тоді ні Прудона, ні Маркса, ні Енгельса, ні Бакуніна, ні Драгоманова, ні других теоретиків сучасного соціалізму. Були тільки гасла,
„фантастичні думи, фантастичні мрії* гасла, які на кілька століть напе¬
ред показували напрям, куди піде загально-світовий соціальний рух.
4*
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Хмельниччина тільки поставила руба аґрарне питання на Україні,
але його не розвязала. Теперішній момент тільки докінчує оцю ро¬
боту, яку розпочав великий аґрарний рух на Україні в 17. століттю.
За Хмельниччини так само як і тепер трудність розвязання аґрарного
питання на Україні лежала в тім, що українську велику посілість мав
не український пан, але чужинець. Тим пояснюється та жорстокість
воюючих сторін. Поляки і Українці вирізували себе взаїмно. Те саме
ми зауважуємо тепер.
Революційний рух на Україні прибрав знову ті самі * жорстокі
форми, як за часів Хмельницького, за Руїни і Гайдамаччини. І знову
так само як за старих часів на арену боротьби виступають ті самі
вороги: з одного боку екзекутори політичною тестаменту Івана Каліти,
з другого будівничі Польщі „від моря до моря“.
І одна і друга ідея і „єдиної і неділимої Росії“ і ягайлонської
Польщі виключає само істнування української нації. І Поляки і Мос¬
калі так само як тоді не можуть погодитися з істнуванням української
демократичної державности, і через це само поставлення питання
державної незалежности України, викликує реакційні настрої серед
широких мас польського і московського народа.
Московські і польські політики радше запрягають в ярмо свої
власні народи, аніж мали би допустити до того, щоби українська нація
стала паном на своїй землї. Польські провідники радше піддаються
своїй аристократичній олігархії, радше терплять корупцію і нехіть її
до широких соціяльних реформ, але ніяк не хочуть допустити, щоби
український народ здобув державну незалежність.
Одначе соціальні закони далеко сильніщі від тенденцій поодино¬
ких політичних діячів. Московський рахунок на анархію мусить за¬
вести. Московський большевизм вже перевів так звану „дику соціялізаціюм землі. Велика посілість на Московщині скасована і юри¬
дично і фактично. Московський селянин, який до того перебував в
„общанській тюрмі“ тепер вийшов вже фактично з „общини“ і роз¬
сівся на просторих дворянських, „удєльних" і церковних лятіфундіях,
як індивідуальний власник, який своїма руками вести ме дрібне селян¬
ське господарство.
I тому на Московщині як на Україні майбутнє належить селя¬
нинові, а не пролєтаріятові, як думає Ленін і Троцький.
Хмельниччина, яку удалось здушити сконсолідованій акції мос¬
ковської автократії і польської оліґархії поширила свою базу на цілий
схід Европі і обняла вже не тільки український, але також і москов¬
ський народ, а здушити цю Хмельниччину не удається тепер ніякій
реакції. Що більше, можна з певністю сказати, що Хмельниччина,
як дужий аграрних рух, пошириться також на Польщу, Румунію і на
балканські краї. Тому, що кожний селянин є в дійсности стихійно
національним, то в остаточності цей загальний аґрарний рух, який
скінчиться переведенням аграрної „реформи" в напрямі т. зв. дикої
соціялізації, то є —скасуванням великої земельної власности, приведе
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до створення національних держав в етноґрафічних межах, бо
селяне, які говорять одною мовою і мають свою етнольоґічну куль¬
туру, не схочуть розривати своєї етнічної єдности.
Хмельниччина обеднала тоді майже всі українські землі. Най¬
більший рух був звичайно на Наддніпрянщині т. є на землях, котрі
видерла українська кольонізація від татарсько-турецьких номадів.
Хмельниччина мала в остаточности дуже сумний кінець. Хто
одначе зіпе іга еі зіисііо проаналізує гасла, під якими йшло повстання
17 віку в звязку з міжнароднім становищем тодішної України, витягне
тільки той висновок, що інакше не могло скінчитись. Гасла повстання
були під той час за новітні. Вони випередили історію на кілька століть
вперед, так само як тепер комуністичні гасла, які в даний момент
не дадуться зреалізувати, що одначе ще не значить, що вони не
здійсняться колись в меньше чи більше далекій майбутності, саме в тім
моменті, коли людство стане зрілим до приняття комунізму. Треба
придивитись, хто був тоді нашим сусідом. З півдня ми мали Татар
і Турків, яких соціяльно-політичний устрій був дуже примітивний
і спірався на рабунку, торговлі рабами то що. Султан і хан — це
східні абсолютні монархи, пани життя і смерти своїх підданих. В тих
турецько-татарських краях не було не тільки початків промисловости,
але щойно почало народжуватись рільництво.
Турки і Татари поневолили тільки спокійну рільничу чужопле¬
мінну людність, щоби її щорічно обрабувати і з того жити. Тому від
Турків і Татар годі було сподіватись щирої підтримки для укра¬
їнської козацької демократичної державности. Що більше. Вони її
боялися, бо сконсолідований український народ був би дуже небез¬
печним сусідом.
Північний сусід, Москаль, саме тоді перебув вже „смутное время“
яке розпочалось самозванцями, і сконсолідувався в сильну авто¬
кратичну монархію, для якої сусідство української народоправної
республики було не тільки невигідним, але навіть небезпечним.
Польща сама знаходилась тоді в роскладі, як анархічна держава,
і своєю анархією тільки допомагала централістичним і заграбницьким
стремлінням московських автократів, котрі тоді були людьми дуже
здібними і енерґічними.
І в дійсности в тім часі найсильніщою державою була як раз
Московщина і вона тільки мала політичний монополь на цілім сході
Европи. Швеція, досить сильна, була за далеко від України. Вона
боролася з Москвою за Балтик і тим паралізувала остаточну лікві¬
дацію української держави, але за слаба, щоби могла розвалити
сильну централістичну московську державу. Німеччина знаходилась
в найгіршому становищі: вона гоїла рани, задані трийцятилітньою
війною. У Франції підготовлювався абсолютизм Бурбонів за Мазаріні
і Рішілє. Англія переводила буржуазну революцію. Політичне обличча
тодішньої Европи було дуже многоколірове. Про якусь інтернаціо¬
нальну солідарність не було й моьи. Европа була ще молода і тільки
підростала для нових демократичних ідей. Для Західної Европи питання
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східної Европи було може більше чужим і байдужим, як на пр. тепер
тибетанське.
Що иншого тепер. Схід Европи, а особливо Україна, залюднена
досить густо. Пустих незагосподарованих земель на Україні немає.
Площа управленої рілі на Україні намічує 54% так само як у франції.
Український хліб і цукор, українська нафта, вуголь і залізо мають
велике зачіння для світового ринку.
Тепер вже богато дехто розуміє, що українське питання, — це
не льокальне питання, сусідня суперечка між Поляками і Москалями,
але питання загально-світового значіння.
І для того ані польська, ані московська рецепта, які тхнуть
занадто великим архаїзмом, не може вдоволяти європейця, ані аме¬
риканця.
І так само, як в аґрарній справі, котра на наш погляд є тепер
найважніщою в Европі, проводиться спонтанічно дика соціялізація, не
по писаному законові, так само спонтанічно творится „союз народів",
і само життя потоками крови, та грабунків, підпалів, всяким можливим
і неможливим страхіттям, одно слово—революційним шляхом веде до
здійснення 14 пунктів Вільсона, навіть проти самого Вісьсона.
Дійсно „валиться церква домовина і з під неї встає Україна."
Малодушні! Не бійтесь анархії. Це валиться церква імперіалізму і
національного егоїзму, а величезний гук при тій катастрофі є передвістником нового кращого життя, яке повстане на її розчинених руїнах
Яромір Нечас.

Чехи й Українці.*)
На Україні відіграється тепер велика траґедія, значіння якої народи
Европи зрозуміють лише за кілька років. Без жадної піддержки,
своїми власними силами, бються Українці в краях, по кілька разів
евакуованих, на полях, залитих кровью минулих боїв, за свою волю
й самостійність. Бються так, що починають імпонувати світові.
Стіна упереджень ще й досі ділить Українців від инших народів,
які не знають України і наче навмисне закривають очі на ту стихійну
силу, з якою Українці в останні часи рвуться до життя.
Перші Чехи стали на боротьбу за справедливе відношення до
Українців. Поволі переходять Чехи до нової орієнтації, погоджуючи
своє нове відношення до Українців з великими ідеями сучасности
— демократичністю і правам народів на самовизначення.
За три останніх роки наші часописі змінилися так, що їх трудно
пізнати. Три роки тому слово „Українець" не істнувало в нашій
пресі — українство було для Чехів німецько-австрійського інтріґою,
ворогом славянської єдности і т. д.
••) Автор статї — чеський публіціст, що багато енерґії приклав до популя¬
ризації української ідеї серед Чеського Громадянства за останні часи.
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А тепер Чехи стоять поруч з Українцями — єдиний з славянських народів, який починає співчувати Українцям. В головах наших
великих людей сталася майже повна революція що до України, чеська
журналістика, за малими винятками, змінила свій бувалий україно¬
фобський тон на обєктивний, або й українофільський.
Соціально-демократичні чеські часописі визнають вповні право
Українців на самостійне життя і цілком рішуче відкидають змагання
чорносотенців — курс яких раніще стояв високо в Чехії — знову
взяти владу в свої руки і душити нарід, що збуджується до життя.
Центральний орґан соціяльно-демократичної партії „Ргауо Ьісіи“ і
моравський орґан міністра президента Тусара „Воупоз{“ пише в такім
тоні, що під ними підписався би кожний Українець. В головнім соціяльнодемократичнім огляді „АкасІетіе“, що ставиться, яко ортодоксальномарксистський орґан, скептично до радикально-національних змагань, і
там знаходять місце статті, що добиваються признання прав за Україн¬
цями, а брошюри, пропагуючі українську ідею, користуються в „Акабетіе“ цілком симпатичним відношенням.
Чеська соціяльно-демократична партія займає цілком певну і ясну
позіцію відносно українофобських екстраваґантностей і провадить
проти руських чорносотенців гостру журналістичну боротьбу.
Також і часописі другої великої соціалістичної партії—чеських
соціалістів ставляться тепер прихильно до Українців, часами навіть
з щирим співчуттям. Инколи ще прогляне, як рефлекс, старе україно¬
фобство, правда, цілком спорадично, але позітивне відношення значно
переважає. Центральний орґан партії „Сезке 51оуо“ і моравську
головну часопис партії „Зосіаіізііскои Ьибоиспозі“ можна тепер раху¬
вати часописами
українофільськими, або
принаймі обєктивними
(а більше власне Українцям і не треба). Нарешті, в опозіційній часо¬
писі чеських соціялістів „Сезке Оетокгасіі“ з’являється 20-го червня
б. р. стаття нашого видатного славіста д-ра. Бідло, який горяче доби¬
вається визнання за Українцями права на самостійність.
Надзвичайно симпатично й прихильно ставиться до українських
змагань „Сезка 5іга2“, орґан реалістів (партії Масарика). Пише справед¬
ливо, сердечно й з правдивим розумінням справи.
Часописі других чеських громадських партій, аграрної й народнодемократичної переживають зараз той процес, який в соціялістичних
партіях вже закінчився.
В пражськім „Уепкоу“, головній чеській аграрній часописі, дається
слово обом партіям — українській і старорусинській. Останніми
часами, треба зазначити, бере перевагу напрям, прихильний до Україн¬
ців. Моравська „5уоЬоба“, головна аграрна часописи на Мораві й
Словенську (з шеф-редактором Вашічком), висловлюється цілком
українофільські.
Найбільші труднощі зустріло визнання українських змагань до
самостійности в часописах партії народно-демократичної, але й там
лед вже починає потроху танути і вислухується принаймі обєктивнч
голос обох таборів, українського і реакційного старорусинськгоо, хоо
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ще зовсім недавно слово „Українець" для них не істнувало. З часо¬
писів цеї партії в Чехії відзначаються „ІЧагосіпі Ьізіу" й „Шгосіпі Роїі—
іїка", на Мораві „Ьісіоує Моуіпу".
Але багато сил і енєрґіі прийшлося витратити на пропаганду,,
поки вдалося надати чеській журналістці славянській справедливий
українофільський характер.
Ходження по редакціях, особиста пропаганда і, лише
на останнім місці, писані брошюри й інформаційні до¬
писи зробили переворот в чеській думці.
Але ще потрібна довга й тяжка праця. Те, що стало традіцією*
що зрослося з душею народу, не можна вирвати одразу, хоч пере¬
творення чеської політичноі орієнтації відносно Українців їде таким
швидким темпом, що наслідки без всякого сумніву будуть добрі. А Чехи
це такі „фантастичні реалісти", що вони будуть стояти за Українців
і тоді, коли б всі покинули їх в біді, Чехам треба лише раз визнати
справедливість українських бажань і змагань.
Для зближення чесько-українського мала величезне значіння
„Українська Республиканська Капеля". Цей невеликий хор — з людей
в більшості далеких від політики — завоював серед Чехів симпатії до
України всюди, де тільки він виступав. Похід Капелі по Чехії (в Празі.,
на провінції й на Моравії) був дійсне тріумфальним походом. Сердеч¬
ність, щирість і любов, шо всюди зустрічали Українців, вказують на
спорідненність народів, чеського і українського, вказують на те, що
треба було лиш іскри, щоби запалити вогонь симпатії з обох сторін.
Рецензії в усіх часописях про концерти „Української Республиканської
Капелі", які оцінювали надзвичайно високо красу й силу української
пісні, говорять також і про політичні мотиви приїзду капелі і то
в такім тоні, як цього бажають самі Українці.
„Українська Республиканська Капеля" — найкраща з усіх місій.,
які українська влада вислала за кордон; її пропаганда буде найсильніща і найбільш досягне мети, звичайно, при тій умові, що українські
дипльоматичні представники за кордоном не відмовлять їй в необхідній
допомозі. Вона найкраще говорить серцю других народів, викликає
переворот в думках і такою благородною пропагандою всюди здобуває
симпатії до України.
Це — великий гріх проти українського народу, гріх проти тих?
хто утворив Капелю і післав її у світ, що Капеля весь час біється
з фінансовими труднощами і мусить, як жебрак, випрошувати при¬
значену їй державою допомогу. Та пропаганда, яку робить і вже
зробила „Українська Республиканська Капеля" є щось таке, що взагалі
не оплатиться ніякими грішми.
Тяжка й знесилююча праця, яку я досі робив для України, доби¬
ваючись того, щоби у нас запанувала справжня, реальна славянська взаємність, дає мені трохи права закінчити апеляцією до україн¬
ських керовників: „Зробіть все, що тільки можна (а можна зробити
при добрій волі), щоби полекшити подорож по світі цій україн-
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ській молоді, яка з співом на устах, з цею на перший погляд малень¬
кою, але могутньою зброєю йде у світ добувати Українцям права,
йде у той світ, який досі був для України такий чужий, пасивний
і ворожий."

Андрій Горленко.

Антанта, Росія й Україна.
Далі наші читачі знайдуть у „Волі" дуже інтересний документ —
допис нашого кореспондента з Гааги. Він розповідає, в яке трагічне
становище попали представники старої „Росії" в Скандінавії, з яким
недовірям до них ставиться Антанта. Одно залицяння одночасне і до
Французів і до Німців, роль „покірного телятка," довели побірників
„единой, недТлимой" до повної діскредітації самої ідеї відродження
Росії.
А ось перед нами другий документ, надісланий нам з парижських
джерел, ще більше інтересний. Славнозвістне „Русское совКщаніе
вт> Парижі," „в строго секретном порядки," повідомляє своїх дипльоматичних представників, що питання про Україну, завдяки „настоятельньїмт) завТреніямь и доказательствамт> ст» сторонні совінцанія"
вже розвязане Антантою цілком негативно.
Ег§о—коли Українська влада не може й досі отримати від Ан¬
танти навіть за гроші ні зброї, ні одежі для армії, ні набоїв, коли
увесь південь колишньої Росії палає в вогні большевизму і обезсилений народ не може голими руками відбитися від добре узброєних Латишів і Китайців — то за це треба щиро подякувати тілько
„Русское СовТщаніе вт> Парижі" на чолі з Маклаковим, Сазоновим
і Ізвольським. Парижські провокатори з росийського табору цього і
не ховають: „и зто является весьма крупной побТдой русскаго совТщаніч, которое можеть счастливо констатировать зтоть факть,"
кажуть вони далі. Цими днями англійська преса сповіщала про те,
що большевики поставили памятник Іуді Іскаріотському. Сазонов,
Маклаков і Ізвольський після цього признання в праві вимагати від
большевиків увіковічення і власних осіб.
Ті „настоятельньїя завКренія и доказательства," котрими ро¬
сійські діпльомати обдурили Антанту, розраховані були авторами на
те, що Антанта є і сліпа і глуха, а тому ніколи не довідається про їх¬
ні інтріжки з Німцями; що Антанта в українських справах нічого
не розуміє і дасться дуже легко піддурити, в чому вони і не помилились:
„Петлюра був випущений самими ж Німцями з тюрми, коли орієнта¬
ція Скоропадського на Москву зненацька виявилась. Тілько з допомогою
Німців Петлюрі вдалось зібрати армію і скинути владу Гетьмана," так
казало „СовТщеніе" Антанті. Кому невідомо, що Петлюру тримали
в тюрмі не одні Німці, а й Кістяковські з Скоропадськими; що коли
Петлюра був випущений, то не через те, що Скоропадський виявив
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свою орієнтацію на Москву — бо ні для кого і ранійш вона не була
секретом, а через те, що саме Скоропадський мусів уступити в пи¬
танню про увязнення Петлюри і ин.'українських діячів, голосу Укра¬
їнського Громадянства; та ще й через те, що німецька комендатура,
під впливом революції в Германії визволенням Петлюри почала лікві¬
дувати свої помилки на Вкраїні.
/
Явною брехнею звучить і те, що Німці помагали Петлюрі ски¬
дати Гетьмана. Хто не памятає, як Німці під Казатином пробували
ліквідувати повстання Петлюри, як в самому Київі Рада Солдатських
Депутатів Германського Гарнізону, під впливом гетьманських мілійонів,
виносила постанови, ворожі до війСк Директорії?
Всім відомо, яку трагічну ролю в історії гетьманщини відіграли
російські „б%женцьі“ — большевицькі недобитки московської інте¬
лігенції. Знайшовши собі і „столть и домт>“ за спиною українського
селянина і німецького солдата, панове Ефімовські, Мілюкови, Кістяківські, Бобримські, Голіцини еі іиііі ^иапіі швидко прибрали до рук
і гетьмана і навіть декого з німецьких Генералів. Гетьманові вони наші¬
птували про його велику місію відродження Росії; німцям вони стара¬
лись довести, що ніякого українського руху немає, не було і не буде,
що то є видумка купки Галичан. На антантські і німецькі
гроші (5іс!) разом було засновано кілька великих російських
газет, котрі робили те, що травили' Українців, підбивали Скоропад¬
ського і німецьку комендантуру на репресії проти Українців і розво¬
дили між собою партійну гризню. 99% помилок Скоропадьского —
є продукт впливу на нього Кістяковських, Кривошеїних, Ґоліциних,
Піленок і Ко. Російська інтелігенція і близька їй по духу жидівська
буржуазія мали за часів гетьманщини чудесну базу для відбудування
Росії, бо Україна була не тільки притулком для їхньої інтелігенції,
-але й плацдармом для підготовки військових операцій проти Большевістії.
Менш осьвічена і далеко молодша українська інтелігенція нераз
і в пресі, і в приватних розмовах попереджала п. п. Кістяковських,
Мілюкових та Гейденів, що вони своєю анти-українською політикою
рубають ту гиляку, на котрій сидять, що руйнуючи селян, відбираючи
у них землю та розсилаючи карні експедіції з росийських офіцерів,
вони вбивають всяку повагу до влади, будять в народові ненависть і
до Гетьмана, і до Німців.
Тепер ті ж самі російські інтелігенти, продовжуючи свою агіта¬
цію проти України, всю свою вину валять за руїну України на . . .
Скоропадського: „Політика Скоропадського, переконувало „СовКщаніе“
Антанту, без сумніву була хибною і „недальновидною", бо він не ра¬
хувався з можливістю повороту. Те, що він відбирав у селян землю
і заставив їх повернути все відібране у панів було фундаментом для
ворожнечі. А реквізіції Німців і примусове повернення втрат при зруйкованню панських маєтків довели до того, що настрій серед селян
став грізним. “
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Скоропадський в своє оправдання міг би нагадати „Сов'Ьщанію"
одну тілько фразу з свого інтервю з Пілекком, як би він не був сліпою
збруєю в руках тих же таки Пиленок.
-— Я раджу панам поміщикам вести себе так, ніби німецькі штики
завтра можуть зникнути з України! . . .
Так же само відповідальність за французький скандал в Одесі
„Сов'Ьщаніе" цілком валить на . . . Французів. Навіть в дикій Росії,
кажуть, що в хаті повішеного не зручно балакати про мотузку. Але
російські діпльомати в своїх „заі^Ьреніях" Антанти катеґорично заяв¬
ляють, що все нещастя трапилось не через те, що Антанта не допо¬
могла Петлюрі в боротьбі з большевиками, не дала йому вчасно
зброї, не підтримала українську владу в бажанню задовольнити селян
землею, утворити порядок, а навпаки через те, що Французи . . .
вступили в переговори з Петлюрою!
Аж коли Київ взяли большевики, „тілько тоді, каже „СовКщаніе“
Антанті, французьке командування переконалось, що рощот на Пет¬
люрівські війська був помилковий; але зрозуміти це французькі
генерали ніяк не могли, поки самі на ділі не переконались, що народ
на Україні настроєний не національно, що льозунги галицьких Україн¬
ців не мають навіть ґрунту серед українського селянства . .
Автори забули одну дрібницю, що коли з цього погляду подивитися
на їх діло — відродження Росії, то справа може здатись й ще сумніщою. Бо Петлюра як не як, а тримається ще й досі і не тілько
тримається, а йде вперед, не маючи ні грошей, ні зброї, ні патронів.
Тоді як в центральній Росії все завмерло. А Колчак з грішми і патро¬
нами* відступає за Урал. Далі автори зрозуміли рискованність і не¬
послідовність своєї аргументації. І, щоби зразу виплутатись з незруч¬
ного становища, заявили: „Зараз Петлюра сам роспустив лишки своєї
армії і Україна вже не істнує! . . .“ Чи повірила остатній заяві
Антанта — невідомо. Бо на нещастя авторів заяви, ще і зараз „в Па¬
рижі входять з українськими представниками в зносини правда більше
„по дипломатическимт> соображенінмт и вь цТляхт> информаціи", але
все таки „входять".
Під кінець свого „строго секретного" ціркуляра „СовТщаніе счастливо констатировать" про свою перемогу над Україною: „не предрізшая вопроса о Галиціи, занятой Поляками, вт Парижі сейчаст не
признають вопроса о от Украйні, считая, что зто чисто внутреннім
русскій вопрост, не требующій вм^шательства конференцій и что
частичная автономія єсть тоже чисто русское д'Ьло, не говоря уже
о большемт." І ця перемога так потішає іменитих членів „Сов'Ьщанія",
що вони тілько глухо, скількома словами згадують про иншу річ —
про крах їх всеї роботи в Парижі: „пока вопрост обт интервенціи
вт> Россіи р'Ьшен'ь вт> Парижіз отрицательно."
Для більш-меньш розумних і дотепних політиків льоґічним вис¬
новком з цього остатнього факту було би рішення не деморалізувати
протибольшевицького фронту, діскредітуючи в очах Антанти і позбавляючи тим самим антантської допомоги Україну, а навпаки — раз
5*

воля

60

Т. 2. Ч. 2.

Антанта не дає свого війська, пробувати використати проти большевиків ворожий до них настрій українського селянства і інтелігенції.
Але то було би льогічно для далекозорих політиків . . .
Маклакови, Струве, Сазонови та Ізвольські бють в бубни і тімпани по случаю остаточного зруйнування України, не похмічаючи, що
своєю «ворожою політикою до українського народу вони не тільки
не помагають Колчакові і Денікінові, а навпаки — грають в руку
большевикам. Виходить:
— На злість свому батькові собі вуха відморожу! . . .
Саме ефектне місце в „строго секретному4' ціркулярі є без¬
перечно кінець його, де автори повідомляють місцевих дігільоматів,
що ніби то Українці „пользуются и по сію пору средствами оту НГмцєву“, що б вести пропаганду, котра зараз на їх думку вже не має
ніякого значіння „ву виду принятого Антантой рГшенія“. 3 нижче
надрукованого допису з Гааги читачі ясно побачуть, куди і на що зараз
йдуть німецькі марки. На жаль російські діпльомати забули один
євангельський вираз:
— „И'Гсть тайно, ниже не уявлено будеть! . .

е

Антанта і Росія.
(Від власного кореспондента.)

Гаага 4. VIII. 1011).

Негативне відношення Союзників до питання про інтервенцію
в Росію виявилося тепер з досить значною певністю. Це в звязку
з політичними напрямами Мирової конференції взагалі було причиною
того, що широкі кола російського громадянства значно перемінили
напрям своєї прихильносте Ознаки цього повороту іуже можна ясно
відчути і в відозві Бурцева і в відомому листі Л. Андреєва: „Спасите"
(Ратуйте!). Закордонна російська преса без винятку висловила своє
негативне відношення до Англії і Франції. Скрізь починають говорити
про необхідність порозуміння з Центральними державами. Особливо
гостро це помічається в колах старих російських посольств, монархичних*
групах і у громадянства взагалі і навіть у кадетів. Союзники уже звернули
увагу на ці саме кола: за всіма більш видатними діячами установлено на¬
гляд. Контакт, що подекуди доходив до інтімности між офіціальними пред¬
ставниками, перетворився тепер в підозріння, хоч і є ще невелика
кількість окремих одиниць, які зносини з союзниками продовжують
і із довірря їх не вийшли.
Союзники ставлять на .увагу росіянам, незадоволеним політикою
Англії і Франції, їх монархичний напрям, що йде наперекір умовам
сучасної політичної сітуації.
ч
Особливо обвинувачують росіян в таємній згоді, яку заключили
впливові і військові кола з Німцями і Японцями. В місцевих офіці¬
альних установах провадиться слідство з метою офіціально установити
факт цього союзу. За підозрілими людьми установлено надзор.
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В Копенгазі, напр. представниками такого союзу е російські гвардійціофіцери брати Кожіни. Вони приїхали в Данію через Германію і зараз
же звернули на себе увагу тим, що одкрили на своє імя біжучі рахунки
на десятки міліонів данських крон. Англійська місія в Данії добилися
репресій в відношенню братів Кожіних: у них був у ночі трус наче
б то із за того, що вони міняють большевицькі рублі; жінка одного
з братів була вислана протягом 2-х годин з Данії, (але других не
можна було вислати, по у них не було поворотної визи у Німеччину.)
Англійска політична розвідка установила
факт зносин Кожіних
з німецькою та японською місіями. Звернуто також увагу на те, що
Кожіни притягають до свого впливу російських аристократів, які
особливо незадоволені Союзниками і живуть нужденно в матеріяльнім
відношенні. Переконані монархисти і прихильники „єдиної неділимої"
Кожіни висловлюють собою погляди і настрої певної групи. Органі¬
зації союзу-правда лише невеликі по кількости, але істнують скрізь
по всій Росії. Особливо міцно зорганізовані ці групи круг ген.
Семенова в Сибірі, який не хоче коритися
Колчакові і підтримує
тісні звязки з Японією. (Атаман Краснов також був на чолі подібних
груп; і він не хотів визнавати Омського уряду і підтримував контакт
з Німеччиною і Японією. Насильна заміна Краснова, як думають
Союзники, не знищила донської організації.) Діпльоматичні кола пере¬
конані, що поведінка Італій на мирній конференції пояснюється
фактом тайної згоди з Японією. Ті ж самі кола підкреслюють
зокрема спроби Японії установити і закріпити союз з Мексікою, що
би тилі забезпечити собі рівновагу проти Америки. В Стокгольмі
і в Финляндії поширює свою діяльність група російсько-японської
згоди. Кожін вживає заходів, аби знайти також шляхи для порозу¬
міння з Америкою. В той час, коли офіціальні установи Англії
і Франції ставляться до нього гостро і негативно,, він сподівається
можливости порозуміння з Америкою шляхом взаємних компромісів,
хоч монархичні тенденції його — головна препона на дорозі до успіху.
На прапорі Союзу, представником якою є Кожін, стоїть боротьба
з большевизмом. В сучасній мент готується інсценіровка картин для
кінемо з життя сучасної Росії: тут убивства офіцерів, ростріли
жінок і ин. Мається на меті особливо поширити цю кінематографичну
агітацію в Америці.
Приїхав в Данію також з Берліну і виїхав нині до Англії граф
Адлерберг. Він також — переконаний монархіст, але стоїть за
союз з Антантою. Поїхав він до Англії з метою — помирити обидві
течії на спільній платформі — боротьби проти большевизма.
З Адлербергом Кожін в тісних звязках.
З зовнішнього боку російська місія до обох течій стоїть на
строгій нейтральній позіції, але більше симпатизує союзові з Німцями,
ніж з Союзниками.
Необхідно підкреслити зокрема, що престіж російських дипльоматичних установ за кордоном тепер упав до мінімума. І тому спріяють
самі ж
російські кола.
Цікавий факт.
Коли Кожін прийшов
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в російське консульство за паспортом, то кн. Митецький голова
паспортного контролю зробив йому допит. Цей допит був такий, що
Кожін на другий день викликав кн. Митецького на дуель. Тілько
вибачення в листах і втручання в справу союзних воєнних агентів не
допустили до дуелі, але про факт усі узнали. Найбільше інтересно,
що кн. Митецький сам входить в загальне бюро цього союзу. Під
впливом цих подій російські кола пішли в розброд і одні Групи не
терплять і ненавидять других.
Не тілько загальні обставини політичної сітуації і зокрема
монархичні тенденції російської місії підривають довірря до неї —
правда росіяне силкуються ці тенденції затушкувати, — але і такі
факти: напр. ще торік посольский піп Щелкунов перейшов у большевизм; ввійшов в контакт з большевицьким представником Гаріним
і агітував серед російских полонених. Хоч Щелкунов і був одставлений і од посольства і од прихода, його діло викликало цілий ряд
неприємностей. Але кілька тижнів тому ще більше значний факт мав
місце. Канцелярією посла відав п. Е. Гнатоврький, до якого данська
поліція, що обслуговувала інтереси союзників, ставилася з підо¬
зрінням, що він — в зносинах таємних з большевиками. Установити
це документально удалося лише в останні дні. І виявилося, що
Гнатовський одержував од большевиків по пять тисяч корон на місяць,
видавав секрети про зносини російської місіі з Союзниками, видав
большевикам секретні шифри для радіо а також посилав большевицких агітаторів в Англію, Францію і Америку на посадах кур‘єрів
старого російського посольства: двох із них офіцерів, що начеб то
побажали поїхати в армію Денікіна, затримано в Франції і інтерновано.
В звязку з цією історією загострились відносини між посольствами.
Англійці требували арешта Гнатовського, але це не було признано
зручним по діпльоматичним мотивам, тому його лише одставили од,
посади. Переїзд курсорів старого посольства в союзні країни страшено
утруднено. Кілька членів посольства мусіло поїхати на службу до
Колчака.

Вол. Залозецький.

Райнер Марія Рільке.*)
(Новелі про Україну.)
Рідко коли чужий письменник писав так про Україну, як Марія
Рільке. Мало сказати — писав! Хто так говорить про Україну, як
сей визначний — зачислюють його нині до найвизначнійшх німецких
ліриків — письменник та поет, той мусів не лише жити довший час по¬
між тим народом, але і заглянути в його душу, пережити і перетер¬
піти з ним і його радощі, і його горе.
*) критичний нарис.

Т. 2. Ч. 2.

ВОЛЯ

03

Від творів Марії Рільке віє та безгранична можливість перевоилотитись не лише в чужу одиницю, але в чужий нарід — прикмета,
яку здибаємо у великих таланів . . .
Рільке критика називає модерним містиком. В його творах панує
тонкий та ніжний настрій французької лірики: дивна внутрішня побож¬
ність Верлєна, Вергарена і фантастична творчість Матерлінка. Внут¬
рішня побожніеть Рільке відбиваєся майже у всіх єго поезіях та новелях:
Ти є такий могучий, що мене нема,
Як я постану близько твоїх шат;
Ти темний є. І твар твоя мала,
В брокатах Твоїх нічого видать,
І Твоя воля филею пала . . .
І кождий день у них — в безодню пропадає . . .
І дивно. Сей релігійний містицізм впроваджує Марію Рільке
в українське житіє, котре для поета повне чарівного, глибокого піє¬
тизму. Тому не без причини помістив він дві повелі з українського
життя в збірці „Оповіданя про любого Бога." („ОезсЬісЬіеп уош ІіеЬеп
Ооіі"), котрої сам наголовок вказує на містично-релігійний зміст.
Окрім згаданого містицізму, ще одна черта характеризує новелі
Рільке. їм бракує реалізму. Це не реалістично-побутОві начерки з укра¬
їнського життя, З них ми довідуємося дуже мало про зовнішній
вид краю, людей, їх звичаї та щоденне життя. Як сілуети, виринають
поодинокі постати. Скупими рисами змальований краєвид. Але в тих
начерках пера стільки правди, стільки тепла, що перед нашими очима
повстають яскравими фарбами змальовані картини. В дійсности Рільке
не описує, не вичислює, не збирає до купи поодинокі спостереження —
але малює, як маляр — експресіоніст, даючи кількома рисами повні
експресії образи. Ось приклад з новелі „Пісня про справедливість"
Поет розповідає про козацкі повстання. „Польскі пани були гноби¬
телями в полудневій Росії. ї в тих тихих, самотних степах, котрі на¬
зивають Україною, вони були твердими панами. їх утиск і жадоба
Жидів, котрі навіть церковні ключі мали в руках і лише за платню
віддавали їх правовірним, спричинив в народі
коло
Київа і
над цілим Дніпром дивне умученння і задумчивість. Саме
місто Київ, се святе місце, се місце, де Русь першй раз сорокома
церковними куполами про себе оповідала, ховалось що раз більше
в себе, і гинуло ся в пожежах, неначе в наглих, божевільних гадках,
поза котрими ніч стає ще більше безмежною. Нарід в степах не знав,
що сталося. Але обхоплені дивним непокоєм виходили в ночі ста¬
ренькі люди з хат і оглядали високе, вічно безвітряне небо, а в день
можна було бачити постати на горбах могил, котрі вичікуюче відби¬
валися в рівній далечині. Ті могили були домовинами минулих поко¬
лінь і вони, роскотились по цілому степові, як мертвий, сонний удар
филь. І в тій країні, в котрій могили є горами, люди стали прирвами.
Гликоке, темне, мовчазне — населення, а їх слова є лише слабенькими
мостами понад їх справжнім життям . . . Часами лише кидаються
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дикі пісні на дрімучих людий і зникають в них тлубоко, підчас коли
птиці губляться у НЄ0І“ • • .
В кількох начерках змальований тут настрій — сей дивний настрій,
котрий обгортає душі людські, передчуваючі несподівані вибухи подій.
І сей дивний настрій передчуття пронизує всякого, хто читає сей опис.
Та-ж сама атмосфера, змішана з чимсь інтімно-містийним здибається і
в описі україньскої хати: „У всіх напрямах здається все безграничним . . .
Самі домівки не збереглись від сеї безкрайности; їх малі вікна є повні
сього. Лише в темніючих кутиках кімнат стоять старі ікони, як ми¬
ле ві стовпи Бога і сяйво малого сьвітла іде через їх рами, як з аблукане дитя крізь зоряну ніч. І сі ікони є одиноким прибіжигцем,
одиноким певним знаком на дорозі і жадний дім без них не може
стояти ...
Тут обгортає нас ще инший дух, се дух старини, котрий роз¬
буджує у нас вид старої ікони. Глубокий пієтизм Рільке до памятків
старої штуки, не покидав його в жадній вандрівцї: чи в Італії, чи
в венеціаньским §Ьеііо, чи в старинних французьких замках, чи в ма¬
льовничих улицям Брюкселї, чи перед старанними образами київських
церков. Не дивно також, що героєм нашого оповіданя робить Рільке
маляра-богомаза, котрий є до*» того і швець і оба ремесла виконує
з рівним запалом. Се Петро Якимович. Як він змучиться при одній ро¬
боті, то іде до другої і над його шиттям і підкованням панує та сама
побожність, як над його малюванням. “І знов з гумором каже про його
сина: „Олекса намалював образ Св. Діви, але так мало осягнув острий
вираз оригіналу, що його образ виглядав як образ Маріяни, дочки ко¬
зака Голояопчтенка, отже—як щось цілком грішного, так що старий
Петро поспішився, перехрестившись, ображену дошку перемалювати
в св. Димитрія, котрого він через щось більше всіх святих поважав.“
Але сю домашню іділлю небавом порушив дивний непокій. І вістуном
того нещастя став старенький кобзарь, котрого Рільке малює з ро¬
мантичним почуттям. І в тих самих теплих красках, як мріючий степ,
темну кімнату, сгаринну ікону малює Рільке і сліпого кобзаря. Не¬
наче він був споріднений з Шевченковим, так плястично виринає єго
поява з землі! І в дійсности, приглянувшися йому близше, впізнаємо
в нім черти Шевченка: тільки більше звернув поет увагу на мальов¬
ничість постати: це те старече, віще облича, знищене тяжкою судьбою
життя, котре нераз стрічаємо на образах Рембранда: „... в тій хвилі
стали темними двері від чогось Високого, Чорного: Воно затемнювало
цілий вечір, приносило ніч в хату і порушувалось в своїй величині
лише непевно наперід.“ „Се Остап,“ сказала жінка своїм недобрим
голосом. Тепер пізнали його всі. То був один з сліпих кобзарів,
старець, котрий вандрував з села до села з своєю дванайцяти-струнною бандурою і сьпівав про велику славу козацьку, про хоробрість
і вірність козаків, про їх гетманів про Кірдягу, Кукубенка, Бульбу
і инших героїв, так що всі його з охотою слухали. . . але не про їх
діла сьпівала нині пісня. За всі часи сильною здавалась вірність ко¬
зацька. Глубше спав нині у всіх, що слухали його пісні, танець; жаден
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з них не порушив ногами або підніс рамена до гори. Як Остап, так і
всі инші низько похилили голови, бо стали тяжкі від сумної пісні:
„Немає більш правди на сьвіті. Справедливосте, хто ж може тебе
знайти? . . .
. . . Нині правда нужденно звязана в путах. І неправда сьміється з неї і сидить з панами на золотих кріслах і сидить з панами
в золотих кімнатах . . .
Олекса випровадив сліпого через поріг. І як вони обидвоє стали
серед ночі, запитав молодий: —А чи ми всі можемо йти на війну?
„Всї“, сказав старець і швидко зник в темряві, так ніби став видю¬
чим серед ночі . . .
Лиш таємна поетична інтуіція може дати спромогу підхопити
такі живі риси народньої псіхіки, далекої і чужої поетові. Автор новель
мусів, пробуваючи на Україні, стати на якийсь час не лише холодним
обсерватором, але і співчуваючим очевидцем подій. Доля українського
народу стала, йому не тілько близькою, але і рідною.

Гайдамака.

,

Чорні гайдамаки.

Було то на кінці зіми. Поволі таяв сніг . . . Трава чуть зеленіла.
А кров людська лилась — червона, страшна кров. Ніхто тоді не знав
і ще того, чи справді буде вже весна, чи знов повернуться зіми
кайдани . . .
Як зараз, памятаю . . . Малесенький будинок в полі — то не¬
величка станція. Пуста, покинута, ні одної людини навкруги. Поволі
їде, окований залізом, потяг. З відтулин видно криси, кулемети, там
далі і гармати. Над всім цим віє смерть, над потягом залізним і над
маленькими людьми.
Передня панцирна площадка. Кілька козаків, напоготові всі, не
сплять вони, хоть може вже й давно не спали. Спереду ворог, ззаду
смерть; обачним мусиш бути ти, козаче! Ось потяг підійшов і тихо
став. Хвилина тишини і потім з потягу посунулися люде. Не пасажири,
ні, а славні козаки. На поготові всі рушниці, ідуть вперед. Нема нікого.
„Збірайтесь в хаті“ — чути крик.
Усі йдемо. Зійшлись, чекаємо отамана. Запалено вже світ, який
пробіг по зброї і освітив обличчя, уніформу.
Тай дивна в них вона! Чудні якісь шапки із чорними верхами!
Чомусь на тих шапках замісцт» кокард, лиш черепи з двома кістками!
Так козаки ще не ходили! Але, чому обличчя всі такі суворі, стомлені,
рішучі? Чому, отой та той козак, майже всі, із перевязками тут
ходять? Чому не йдуть до госпиталю? Чому їх мало так? Так,
всі... і більше не приходить.
Раптово стихло все, ось входить отаман, славний козацький
ватажок. Одягнутий, як всі! Поранений і стомлений, як всі! Бажає
щастя він вкраїнському народові, як всі; і через це він тут.
6
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Ось витяг мапу. І почав промову: „Зібрав я Вас сюди, щоб
дещо Вам сказати. Відомості у мене єсть, що слідуюча станція е
супротивником занята. А ворог цей по кількості в пять раз е біль¬
ший, ніж наший весь загін. Я знаю, що робити. Назад іти не можна.
Це е —■ рішучий бій, він вирішить усе. Лише вперед! Загинемо,
але покажемо, що ми е чорні гайдамаки, славні гайдамаки смерти!
ушаймо, хлопці!“
„Рушаймо, батьку отамане!“ почулося навкруг, і вирушили всі.
Поволі потяг знов пішов. Багацько в кождого із козаків було
думок за цей переїзд. Один згадав про любу наречену, яка давно його
чекає, другий про матір, батька та родину, той, ще про щось, той
мріяв про побіду й славу і так — усі замислились!
Раптово потяг став. Почулися ворожі стріли. Ось почали і ми.
Затахкали враз кулемети, забухали гармати, і потяг посуватися почав
вперед. Ось, знову став.
„Вперед в багнети! Слава Україні!“
А далі, що було, не памятаю, бо схаменулись ми тоді лише,
коли побачили, що ворог утікає. Почали зносить вбитих. Багато
їх було. Поранених несли; одні стогнали та кляли все на світі, а
другі, з чорними верхами, мовчали, стиснувши зуби до крові!
Вперед ішли вже ми без перешкод. Була весна. Зіма на північ
утікала.
Минуло рік і знов прийшла зіма. Знов полилася кров — на
цей вже раз на сніг, не на траву. Знов ворог на Вкраїні, знов нема
спокою, ладу, добробуту! Знов боротьба, і знов панує на Вкраїні
смерть!
А де ж це чорні гайдамаки? Не видно їх, не чути! Невже в борьбі
загинули вони усі! Не може бути цього ! Роспорошилися по світу? Де ж
зараз ти, їх отамане? Що робиш ти, чому не чуть нічого про сла¬
внеє призвище твоє? Чому не бєшся з ворогом Вкраїни? Чому
не кличеш ти до бою чорних гайдамаків?
Чи може ти не хочеш? Може зрадив ти? Ні, ні, не може бути
цього: не може зрадити Вкраїні отаман гайдамаків смерти! То хто
ж, хто ж вірним буде їй? Хто ж буде захищать м^ти нашу рідну
— Україну від всяких розбишак, насильників, гультяїв? Коли ми йшли
на Київ, щось не було таких захистників? А може народилися в часи
Гетьмана? Короткий дуже час! Чи може ти сидиш у ворога в вязниці?
І тверді стінки заглушують кличі твої!
Чи може ти під кулями ворожими загинув, вмер на полі смертію хоробрих? Чи може вбитий ти таємним ворогом своїм та України?
Так вічна, славна тобі память, батьку - отамане! Земля хай пером
буде! Ми не забудемо тебе! Ми будем памятати! То для Вкраїни— Матері зробив багато ти! Ти був слугою вірним для народа!
Нажив ти славу сам собі, а ми цю славу піднесем, бо ми є чорні
гайдамаки, славні гайдамаки смерти! . . .
Відень, серпень 1919 р.
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Військове становище на Україні.
(Від власного кореспондента.)

Становище на українському фронті за 24. липня 1919 пред¬
ставлялося так:
Большевики звернули всю свою увагу на утримання залізничих
вузлів — Вапнярку і Жмеринку, маючих для них величезне значіння,
як в стратегічному так і політичному відношенню, бо з захопленням
нашими військами цих вузлів, переривається звязок між Київом і Одесою,
стає угроза всьому тилу большевиків, що оперують на півдні України,
вивозить нас в повстанцькі хлібні райони і цілком підриває авторитет
большевицького панування на Україні.
Вони кинули на цей фронт усе, що могли: охорони чрезвичайок,
юнацькі школи, приїхав навіть сам комісар Подвойський, і ведуть безпереривні атаки на наші ґрупи, однак бажаного їм результату не
осягнули. Наші війська, слабіщі численно від них, наносять йому
сильні удари і нищать його відділи.
23. липня один із наших хоробрих відділів заняв ст. Вапнярку,
а два дні тому ст. Комарівці і Сербинівці на лінії Проскурів-Жмеринка.
Дальше війська наші не розвивають своїх успіхів із-за загальних стра¬
тегічних обставин. Становище наше на Вапнярському і Жмеринському
напрямку тверде і дуже гарне.
На Проскурівському і Чорноострівському напрямках за останні
два дні боєві події свідчать, що й їм ворог придає надзвичайно велике
а може й головне значіння. Тут він має перед собою наші сили,
державні інституції, які за всяку ціну хоче знищити. Про це яскраво
свідчать всі накази большевицького командування, захоплені нами
у полонених в останніх боях, в котрих мало не на кожній сторінці
підкреслено, щоби за всяку ціну взяти Камянець і покінчити з „Пет¬
люрівськими бандами". З цієї причини почали вони рішучий удар на
наше праве крило. Зразу після дводневних боїв потіснили большевики
наші частини і дійшли до м. Смотрича. Тоді наші війська вдарили їм
у фланґ і при допомозі галицьких частин розбили їх вщент. Деякі
частини таращанської дивізії зістали знищені, або попали в полон.
В бою забрали наші війська б гармат, 10 зарядних ящиків і весь обоз
4-го таращанського полку. Одночасно зроблено було нами наступ
і на Проскурівському напрямку і відігнали ворога аж до Ярмолинець.

-----

„Всесвіт."
(Від власного кореспондента.)

Прага, 29. VII.
Не що давно у Празі, з ініціативи українських письменників та громадських
діячів, що тимчасово і стало перебувають у Празі, — було зорганізовано Українське
Кооперативне Видавниче Товариство „Всесвіт".
Товариство це поставило своїм завданням ознайомити чеське громадянство із
здобутками українського письменства, а з другого боку використати для культурних
потреб України всі цінніїці надбання чеської літератури. Де та праця нового това6*
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риства, іцо може переводитися в Чехії. Але ж по-за цим товариство ставить своєю
метою знайти звязки з тими українськими громадськими й літературними одиницями,
що силою попередніх і нинішніх політичних обставин опинилися по чужих землях
і своєю працею можуть спричинитися з одного боку до пропаґанди української літера¬
турної творчости в тих землях, де вони живуть, а з другого — збогатити нашу культуру шляхом систематичних перекладів нових видатніїцих чужоземних творів.
Одже виходить, що „Всесвіт" має на думці зробитись загально-європейською
українською орґанізацією, яка буде переводити широку й планомірно поставлену
інформацію, в ліпшому значінні цього слова, європейського громадянства про духовий
зріст і розвій українського народу.
Чеській відділ товариства заснувався на підставі кооперативного закона Чеськословацької Республіки і в інтересах успіху справи одразу став на позіцію чеськоукраїнського культурного об’єднання. В склад його членів, а також в склад його
уряду, опріч Українців, увійди й чеські письменники та видавці. Перед чеським від¬
ділом,, Всесвіти", крім загальних завдань, стало увесь зріст ще одно — благородне зав¬
дання: спріяти відродженню нашого народи в Угорській Україні, яка нині на підставі
автономії приєднана до чеської держави. Завдання це настільке високе й велике,
що чеський „Всесвіт" має звернути на нього найбільше уваги й мобілізує свої, а
також чеські сили, які не спочувають „русіфікації" Угорському країни до інтенсівної
діяльности саме в цім напрямі. Товариство вже виготовило кілька інформаційних
книжок для Угорської України, готує сиравочники, (українсько-мадярський словник,
календарь на 1920 рік і т.), а також працює над підготовкою шкільних підручників
для української школи.
Орґанізаторі товариства, відповідно до прав, наданих товариству статутом,
який в загальних рисах відповідає українським, а також і загально-європейським ко¬
оперативним статутам, — сподіваються розвинути діяльність товариства не тільки
в межах самого видавництва книжок та инших друків. Вони мають намір при першій
змозі зорґанізувати ряд виставок (малярську, кустарну і. т. п.) — які могли би показати
чеському громадянству образ культурного життя українського не лише в сфері
літературної творчости. Поза тим товариство роспочало вже підготовку до заложення
в Празі школи української мови для дорослих Чехів, які шукають способу ближче
пізнати нас;має впорядковувати літературні вечірки, відчити, журфікси і т. п. способом
спріяти на полі культурному зближенню двох славянських народів.
Як українська кооперативна орґанізація, „Всесвіт" має увійти в найближчий
контакт з українськими продуктивними кооперативами. Товариство сподівається, що
цим способом воно не тільки зміцнить свої сили, але ж і само може в чималій
мірі спричинитися до успіху наших кооперативів з України, для яких воно хоче й
може стати закордонною аґентурою по виконанню ріжних доручень в сфері куль¬
турно-просвітньої роботи. Це можливо тим більше, що по думці орґанізаторів і
уряду товариства, — „Всесвіт" повинен зостатися сталою українського орґанізацією
в Европі, по всіх більших її пунктах.
Звичайно, що на поміч „Всесвіта" так само можуть числити й инші — некооперативні — громадські українські орґанізації в зазначених межах.
Р. 5. Всіх закордонних Українців, які хотіли би мати детальніщі інформації
про пляни й роботу т-ва „Всесвіт", чи бажали би вступити з ним в тісніщий кон¬
такт, — просимо звертатися безпосередньо по такій (тимчасовій) адресі: РгаЬа,
ЗшісЬоу, Кгаіоузка іг. с. 13.

ВОЛЯ

Т. 2. Ч. 2.

ф

69

Валентін.
По „ЕзеІ5-Р1а{2“ на підпитку
їде козак в кобеняку . . .
Навколо справжній переляк:
З’явивсь у Відні кобеняк.

Весь Відень вуликом гуде,
А кобеняк вперед іде . . .
„Іде, іде ! пильнуй ! тікай !“
Поблід, як крейда, поліцай.

А вуса! вуса! — дві змії
Висять до самої землі;
Гадюки-вуса, кобеняк, —
Козак напевно з Кобеляк.

Один говорить: „це — зулус!“,
Хтось другий крикнув: „це —хунхуз!
А третій каже: „білий мавр!“
Рішили всі — іхтіозавр.

В „ТЬіег-Оагіеп!.. .в клітку!“... знявся крик.
Загинув бідний чоловік:
Сидить у клітці наш козак
За те, що вдягся в кобеняк.

Історичний наказ Головної Команди Військ У. Н. Р.
Славне вояцтво!

Пів-року Ви бєтесь з запеклим нашим ворогом, большевиком-москалем, за
визволення з неволі свого народу і за здобуття суверенности нашій Республіці.
Босі і голі, в непогоду, а часом ненагодовані, Ви умірали, як лицарі, за свій
рідний нарід.
Але був час, коли цей нарід зрікся Вас, славні лицарі, задурений большевиками і підкупленими ними провокаторами, розстрілюючи українське військо, від¬
ступаюче з серця землі Української—Київа.
Українське військо відійшло і прийшли большевики, принесли з собою „коммуни, совдепи і чрезвичайки“, безпощадний постріл тих же селян і нищення всього
національного Українського.
Нечуваний терор запанував на Україні, а тим часом большевики ‘забирали у
селян хліб, коні, худобу, гроші і вивозили все до Москви, як вивозили також всі
вагони і паровози. Тільки тепер селяне побачили на власні очі, з якими приятелями
вони мають діло, і повстали проти влади большевиків.
Заворушилося і робітництво українське проти чужоземних гнобителів.
Як колись ще в старину наші козаки повставали, обороняючи свої вольности
від татарів, ляхів чи москалів, так і тепер гасло повстання проти большевиків за¬
лунало скрізь на Вкраїні, перекидаючись з міста до міста, з села до села. І дійсно
селянство і робітництво відгукнулось. Як колись давно на заклик повстання проти
гетьмана Скоропадського, воно повстало проти своїх гнобителів, обороняючи волю
і незалежність України.
Воно повстало з гаслом’: Геть чужинців з нашого краю, геть комуни, геть
совдепи! Тверда, але демократична і своя національна Народня Влада хай запанують
на Вкраїні, хай буде самостійна і незалежна наша Республіка!
Старі, дорослі і навіть жінки борються з большевиками.
Частина цих повстанців уже перейшла до нас і плече в плече провадить
боротьбу разом з нами проти большевиків—ворогів нашої Державности і нашого
Народу.
Ви, славні лицарі, знесилені в безпереривних боях тепер бачите, де є правда
— ваші батьки і брати теж допомогають Вам.
В цю хвилю на допомогу нам прийшли брати—Галичане; вони залишили
свої оселі, відходячи під переважною силою ворога, але прийшли на наш терен, як
то належить дісціплінованій армії й свідомій правоті свого діла і своїх змагань.
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Вмісті з Вами і повстанцями вони йдуть битися проти другого поработителя,
червоного імпріяліста — большевика.
Великий історичний момент переживає Україна і Український нарід. Прийшов
час фактичного з’єднання братерських армій для спільної боротьби проти ворога.
Карність і дісціплінованість, любов до народу і краю і почуття обовязку, хай
запанують серед Вас.
Одна армія — одної думки, одних змагань, армія аполітична, армія Великого
Українського Народу — тільки така армія одстоїть волю Українську і суверенність
нашого народу.
Ворог мусить бути вигнаний за межі України, хтоб він не був, і тоді сам на¬
род, зібравшись, через своїх відпоручників, в столиці свого краю, вирішить, якій
владі бути на Вкраїні.
Я кличу Вас, славні лицарі і обранці свого народу, забути знесилля і втому,
як один чоловік йти вперед на ворога і подати руку визволення там далеко від нас
повстанцям, селянам і робітникам — цілому народу нашому, аби спільними силами
ударити на ворога і вигнати його за межі нашої землі. Не місце в армії партійній
агітації, чи то аґітації з боку ворожого. Сувора кара впадає на тих, хто в дні єд¬
нання буде нас роскладати і знесилювати.
Визволення з неволі свого народу і закріплення самостійности нашої Рес¬
публіки хай будуть найвищим ідеалом в Ваші боротьбі.
Вперед на ворога за здобуття столиці нашого Київа-Злотоверхого Київа
і Одеси!
Наказ цей перечитати во всіх сотнях, батареях і командах.
Головний Отаман: Петлюра.
Начальник Штабу Дієвої Армії: Отаман Тютюнник.
22. липня 1919 р. Ч. 92.

5рес1а1ог.

Огляд закордонної політики.
Реакція і контрреволюція на Мадярщині; за¬
гально-світовий революційний рух; страйк
анґлійських робітників; загально-світова угольна
кріза; можливість війни Америки з Японією;
внутрішні клопоти американського уряду; недорід
в Америці; загальна економічна руїна.
В центрі уваги публичної опїнії, так само як чотирі місяці тому назад, стоять
події, які склались останніми часами на Мадярщині. Як відомо, дякуючи політиці
Парижської Конференції, чотирі місяці тому назад, Мігаль Каролі, тодішній пре¬
зидент Народньої Мадярської Республіки, передав владу в руки мадярського пролєтаріяту. Це сталося тому, що парижські переможці образили національне почування
Мадярів, народу темпераментного й імпульзивного, упокорюючими умовами
перемиря, між иньшим відданням під панування Румунів великої частини мадярської
національної території. Парижські переможці лишній раз образили і нарушили
право національного самовизнання і кинули мадярський народ в провалля розпуки.
Вони склали комуністичний уряд, проголосили орієнтацію на схід, приступили офі¬
ціально до третього московського Інтернаціоналу і почали декретувати
соціалізацію землі, промисловости і банків і навіть проводити в життя. Велика кіль¬
кість безробітного пролетаріату вступила в ряди червоної армії, яка, що треба
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віддати справедливість, героїчно боролася, обороняючи рідний край перед чужою ін¬
вазією, перед Чехами, Сербами і найлютійшим, бо найбільше реакційним ворогом,
Румунами.
Визначним діячем мадярського большевизму став Веля Кун, імя якого увійшло
у всесвітну історію. Мадярщина одначе, край хоч богатий, але малий. Парижські
переможці, а особливо „тигр“ Клємансо, з яким Беля Кун осмілився говорити при
допомозі радіотелєґрам, смілим аж до образливої зухвалості! тоном, збльокували
Мадярщину, не допускаючи не тільки поживи, але мануфактури, вугля і рільничих
машин. Через це мусіла завмерти торгівля і промисловість, бо забракло сирівця і не
стало потрібних селянинові товарів, за які він віддав би хліб, мясо і молоко. Цих
продуктів першої необхідности потрібно було перш за все для прогодованая міст і
червоної армії. Селянин не хотів їх дати і цілком зрозуміло, чому. Йому за це уряд
не міг нічого дати, вимагаючи тільки жертв. І ось червона армія, щоби рятувати
себе і міську людність, мусіла вживати героїчних, але небезпечних методів; насиль¬
ної реквізиції.
Почалася боротьба, так нам добре відома на сході, боротьба між мадярським
селом і містом. „Совєтський" уряд Мадярщини мав побороти трудності війни
з зовнішніми ворогами. Але щоби мати змогу вести її, він мусів з фатальною необ¬
хідністю створити собі внутрішній, дуже небезпечний фронт. Не можна сказати,
щоби, як пишуть буржуазні газети, народні комісарі були самими злочинцями
і зрадниками свойого народу. Що правда, були між ними льомброзівські типи, котрі
для інтересу пристали до комунізму, щоби набити кишені і потім зникнути з полі¬
тичного обрію, проживаючи загарбаний капітал, як рантіє, в тиші і комфорті швейцар¬
ських пансіонів, але були між діячами мадярського большевизму також люде сильної
віри і сильної волі, люде героїчної закраски, правдиві мадярські патріоти.
Вони вірили в три річи: в загально-світову революцію, в російську підмогу
і сполучення фронту з російським та в патріотизм і пожертвовання широких мас
мадярського пролетаріату.
Віра в світову революцію, хоч як здається вона сперта на хоробливій фан¬
тазії, має свої реальні підставі. Всесьвітня революція дійсно відбувається.
Одна тільки помилка в думанню мадярських большевиків. Вони повірили, що
революція відбуватись буде по російському шабльону. Тимчасом революція не знає
шабльонів, так само як і природа. У кожної нації вона має иньше забарвлення, а
власне цього найважніщого моменту не зауважили ані російські, ані мадярські большевики, які старалися надати всесвітній революції варварські московські форми.
І саме ця простолінійність і доґматичність думання з боку большевиків, які
викидають з революційного балянсу дуже важну позіцію національного почування
і національного характеру кожної нації з окрема, є причиною тих катастроф, які
большевицька комуністична ідея зараз переживає. Большевизм, хоч і як він лівий
і революційний, не може позбутись реакційного наслідства: імперіалізму, хоч чер¬
воного, але все таки імперіалізму.
І ось тому він сам, хоч не хоче того, являється батьком "найстрашнішої ре¬
акції. Червоний терор і червоний імперіалізм родить білий терор і білий імперіалізм.
Що реакція і то страшна на Мадярщині, наступить, можна було сподіватись.
Два місяці тому назад, склався т. зв. Шеґединовський контрреволюційний
уряд з мадярських маґнатів, попів і фінансових жидівських тузів, яких об’єднує
спільний інтерес. Чи мадярський народ буде істнувати, як суверенна нація, їм бай-
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дуже. Ціною неволї своєї власної нації вони хочуть відзискати свої лятіфундії, свої
впливи, свої капітали. Давніщі мадярські чури-патріоти, які душили прояви націо¬
нального життя у поневолених народів, створивши фабрики мадяризації, тепер
балансують між югославським і румунським патріотизмом.
Недавно рознеслась чутка, іцо мадярські ґрафи, ;попи і фінансові жидівські
тузи, хочуть віддати корону св. Стефана сербським Караджорджевичам. Тепер здаєть¬
ся виходить друга конбінація: короною св. Стефана схоче увінчати Шеґединський
уряд мабуть румунських Гогєнцолєрнів.
Йшли переговори мадярських соціалістичних політиків з представниками Ант¬
анти у Відні, з італійськом князем Борґезе і французьким послом Алізе і, як по¬
відомляють ґазети, прийшло до згоди. В Будапешті уконститувався чисто соціалістичний
тимчасовий уряд, який мав доповнитися представниками селянства.
Антанта мала заборонити Румунам похід на Будапешт. Вона це й зробила.
Президент парижської конференції, Клємансо, післав телєґраму до букарештського
французького посла, щоби він від імені Антанти, заборонив обсаджувати румунським
військом мадярську столицю. Одначе румунський уряд з’іґнорував цю рішучу заборо¬
ну, що є покажчиком утрати авторітету Антанти.
Коли головного команданта Мадяреску про це повідомлено, він з юнкерською
бутою заявив, що сей заказ його не обходить, і видав наказ своїм військам заняти
місто Будапешт. Румунів тепер є в Будапешті ЗО тисяч. Вони захопили всі урядові
установи, почту, телєґраф і телефон, всі автомобілі, навіть ті, що видано для вжитку
міністрів. Ґснерал Мадяреску „переможець" на Тисі, заіменував командантом міста
румунського ґенерала. На кілька днів в Будапешті- буде встановлена на місці дик¬
татури пролетаріату диктатура румунської солдатески, до того часу, поки не прийде
„антанто-фільський" Шеґединський уряд, зложений з „святої трійці": ґрафа, попа
і жидівською банкіра.
За кілька днів вїде на білім коні румунський король Фердінанд і займе королівский замок в Буді. І розиічнеться орґія може ще гірша, як у нас за Гетьман¬
щини. Будуть і карні експедиції, а відшкодовання ґрафам, і мадярському „протофісові" заплатить мадярський селянин, який гнити буде по тюрмах.
Ми, Українці, вже „все те брали", ми вже все те бачили і нам дуже легко
бути пророками.
Всесвітній революційний рух вже переріс голови антантських переможців.
Що правда надії на загально-європейський страйк завели. 21. липня він мав відбу¬
тися. Він відбувся у всіх антантських краях, Німеччині, Австрії і Угорщині, але не
був ґеиеральним.
Та хоч і не було демонстрацій того ґенерального страйку, все ж таки страй¬
ковий рух став побутовим явищем не тільки в краях переможених але й перемож¬
ців. Що більше, у переможеної Німеччини і Австро-Німеччини страйкова зараза по¬
чинає поволі втихати.
За те в Анґлії і Австралії постійно страйкують углекопи, домагаючись повної
соціалізації копалень вугля, і ці страйки обнизили продукцію камяного вугля
так, що цілому світові грозить угольиа кріза.
Вже тепер в Парижі, який живе тільки виключно анґлійським вуглем, його
не стає і Париж вже журиться, що буде в зімі. Запасів немає і немає надії на
довіз. Одинока надія на німецький вуголь Сарського і Рурського кряжу, але чи
ого сгйане для потреб Німеччини і Франції — річ дуже сумнівна.
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На Америку також не можна покладати великих надій. В Північних Американьських Штатах готується нова війна, вже тепер з Японією. Привід до неї дав
шантунське питання. Вільсон не мав на стільки впливу, щоби обмежити японські
апетити, і Версальський трактат віддає Японії величезні виливи над Хінами, що за¬
грожує прямо інтересам Америки. А що японські імперіялісти, користуючись сла¬
бістю Хін і ослабленням білої раси війною, не хочуть зрезіґнувати з Шантунґу, то
може, а навіть мусить прийти до оружного конфлікту.
Останні відомости з Ню-Иорку дуже песимістичні. Небезпека війни з Японією,
яка стає популярною в Америці, з одного боку, і внутрішні заворушення, расова
війна між білими і муринами з другого — усувають можливість запановання Америки
над Европою. Америка мусить полагодити так чи инакше негрське питання. Мурини
домагаються рівноправності! всіх рас, до чого не хочуть допустити білі. І хоч
Лінкольн зніс муринську неволю, то все ж таки мурини, яких в Америці, особливо
в південних, більш аґрарних штатах дуже богато, є громадянами другого, нищого
ранґа. Тимчасом анґльосаксонська культура витворила дуже численну інтеліґенцію,
котра веде провід в боротьбі за рівноправність рас. Як звичайно буває, ґазети і
брошурові бомби, якими обстрілювали себе противники, перемінились в матеріальні
кулеметні і гарматні набої, які неначе докучливі мухи літають по вулицях великих
американських міст. Муринські ґрандіозні бунти вибухли в Вашінґтоні і Чікаґо і їх
пришилося гасити військовою силою. Що муринський рух розростається, доказом
може послужити факт, що в багатьох містях Північної Америки, заведено стан облоги.
На полагоджена дуже болючого муринського питання прийдеться американському
урядові затратити дуже богато енєрґії.
Невеселі також вигляди на американський урожай. Жнива, які розпочалися,
не дадуть сподіваної кількості! хліба. З усіх мість повідомляють про недород так, що
Америка ледви чи зможе дати зголоднілій Европі потрібну кількість хліба. Прийдеться
їй підперезати шлунки і попостити. Взагалі наслідки пятилітної жорстокої війни
перевищають пророкування найбільших песимістів. Економічний розвал повний. За¬
терлася ріжниця між переможцями і переможеними. Всіх перемогла економічна руїна,
з якої вийти приходиться людству дуже тяжко.

<Х> Україна. <х>
В Камінця
Подільського.

В честь галицького війська було улаштовано урочисте представлення
драми Старицької „Дорошенко". Головну ролю грав М. Садовський.
По представленню виголошено ряд промов: іменем Директорії говорив
член ЇЇ Макаренко, іменем Міністрів д. Мартос, делєГат повстанців
д. Щадилів, іменем Галичини дякував за привіти Др. Петрушевич, в кінци промовляв
головний отоман С. Петлюра. Бесідники серед одушевлення публіки представили
причини реальної згоди наддніпрянців з Наддністрянщини і біжучі завдання спільної
праці. З щемові! п. Мартоса: „Зараз Україна переживає ту саму хвилю, як під час
гетьмана Дорошенка. Тільки непереможна сила народу визволяє нас. Здавалося нам,
все вже пропало, але ми бачимо, що брат — галичанин іде до нас, а з другого
повстанці присилають своїх послів, аби координувати працю і спільно битися. Ми
тепер не боїмося зради. Тепер той щасливий момент, коли ніхто не посміє зрадити
рідний край". З промови представника головного штабу армії військ У. Н. Р. отамана
Капуст я нського: „Вітаємо Вас, дорогі брати, і віримо, що недалеко вже час
визволення" з промови т. Щадилів а (представника Центр. ІІовст. Ком., члена
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Ц. ком. У. П. С. Р.): „Брехнею і неправдою 6 місяців тому назад запанували большевики на Україні. Вони обіцяли все, а замість того принесли неволю, спалені села,
море крови. Большевики довели до того, що на Україну йде Денікін, а з ним разом
вертають пани, що відбирають у селян землю і все збіжжа, а робітникам урізують
права, збільшують робітничий час. Наше селянство беться вже з Денікіним. Україна
мусить бути вільна і незалежна". З промови Петрушевича: „Я певний того, що ми
переможемо ворогів і здобудемо назад Галичину". Отаман С. Петлюра в своїй промові
закликує всіх до спільної боротьби за визволення рідного краю від одвічних ворогів.
Він зазначає рішаючу історичну вагу сучасного моменту і звертається до тих, хто
сіє розбрат серед війська зі словами: „Нехай сіють вітер зрадники народної справи,
вони пожнуть бурю, і ця буря вже несеться з широків ланів України. Перше наше
завдання: геть чужинців з рідного краю. Доволі сантіментів. Ми будемо рішучо і без¬
пощадно боротися з гадами, сіючими розбрат. Ми повинні забути весь розбрат, йти
разом до здійснення народнього ідеалу. Наш шлях зараз на Київ і до Чорного моря.^
Вас, брати, ми чекали 2 роки і сподіваємося, що в спільній боротьбі ми дійдемо до
бажаної мети, щоб кров наших козаків не пропала даром".
(Від вл. кор.).
Повстання
на Україні
проти большевиків.

В останні часи все більше і більше українських повстанців приєднується до регулярної Української Армії отамана Петлюри. Повстанці
мають правильну військову орґанізацію, так що включення повстанських відділів в регулярні війська лише невелика формальність.
Приєднуються не тільки ті, кого встрічають регулярні війська при
свому посуванню вперед, — більша частина відділів йде з далека. Дорога для них
не дуже тяжка, бо ворог, як і за часів німецької Гетьманщини, тероризований
і завше ухиляється від сутичок з ними. З партійних елементів активну і керуючу ролю
граючь члени у. с.-р. і у. с.-д. (незалежники) та селянська спілка: ватажків го¬
ловним чином дають с.-р.
(Від. вл. кр.)
Дійсне об’єд- „Стрілець" пише: „коли область Наддніпрянщини буде звільнена від
нання Укра- ворогів і українська держава стане твердо — приходить черга на Галиїни.
чину. Треба задержати вкупі галицьку армію. Тому нехай кожний
жовнір тямить, що борючись з большевиками бється і за Галичину.
Ідучи на схід, йде рівночасно на захід. Наша дорога на Львів іде через Київ".
В тилу
Денікіна.

Від одної особи, яка стоїть близько до російських правоесеровських
кол довідались ми про слідуюче: Серед елементів, які зараз обєднує
Денікін, позитивно-активним можна вважати лише уцілівших пред¬
ставників російського офіцерства, программу якого вульгарно можна виразити двома
словами: денщік-погони. Всіх инших потрібно розділити на дві категорії: перша —
це примусові адепти боротьби проти большевиків, друга — це свідомі противники
большевизму, люде, які дійсно могли б досягнути знищення його, але вони не мають
всі разом якої буть позітивної мети і, як тільки зачіплюються їхні власні інтереси,
вони перші дають дезертирів і перебіжчиків. Це особливо відноситься до кубанських
козаків і кавказьких горців. Зараз справа стоїть так, що кубанців і горців всіма
засобами приходиться стримувати в їх „тоскє по родінє". До речі сказати, що
репресії відносно їх вживаються дуже рідко з причин чисто — тактичних. По мірі того,
як лінія фронту відходить все дальше і дальше, натурально зменшується почуття
потреби боротьби проти большевиків. В листах з дому все частійше мати і діти
кличуть до хати синів і батьків, загрози небезпекою нема, виринають все дрібнійші
приватні потреби; чим далі уходять місцеві мешканці — тим більше роспускають
свої апетіти емігранти з Большевистії. Наслідком цього є те, що Кубань і гірські
племена мають великі армії „дезертирів", які поставили собі метою звільнитися від
денікінського ярма і майже мріють цро самостійність. Кубань, наприклад, не приймає
випущених Денікіним поштових марок з падписом „Россія" і не визнає утвореного
їм же сенату, який має ту саму компетенцію, що і при цараті, і складається
з старих царських сенаторів. Видносики до того напружилися, що донські кадетські
часописи просто гвалтують щоби добитися розгону Кубанської Ради і заміни її
через генерала Шкуро. Як це станеться, ні одного Кубанця ніякими силами но
можна буде удержати на фронті. Про смерть М. Ряболова на позіції ще докладно
не знають, в тилу ж „дезертіри" кубаньскі почали після смерті Рябовола активні
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операції, Тактика горців більш проста, як кубанців: вони сотнями, полками пере¬
ходять до большевиків, а у себе в дома знищили до неможливості! полотно
залізниць попалили мости, так що, як пише „Яїцька Воля", Колчак не може зараз
дістати з Катеринодару конче потрібної йому муніції і зброї. „Щирим" денікінцям
дуже тяжко паралізовати озброєною силою повстання горців, тим більше, що Грузія
і Айзербеджан мобілізуються, щоби підтримати свої домагання перед Парижським
Трибуналом, який, по заявам Деретелі і Чхеїдзе, вже надавав обіцянок денікінським.
і колчаковським діпльоматам не визнавати їхної національної і державної суверености.
Що ж торкається до Дону, то донські козаки вже серіозно приймаються за аґрарну
реформу і, по відомостям „Донскіх Вєдомостєй", Донський військовий Круг виніс
рішення з 1 вересня розпочати переводити в життя земельний законопроект, який
предбачає примусове вивластення приватних і церковних маєтків на Донщині. Це
вже має наслідком широкі размови про росширення права відпуску з фронту.
Можна ж запитати, чому все-таки в той час, коли армія тратить єдність, вона
з успіхом йде вперед. Причина тут та сама яка була і тоді, коли большевики йшли
вперед, та сама, коли вони захоплювали владу в Петрограді і Москві; тільки тепер
ця причина перейшла на другий бік: вони тепер слабі в самім простім змісті цього
слова, як тоді були слабі їх вороги; а взявши на увагу, що на боротьбу з єдиним
ворогом своїм, який дійсно має позитивне завдання — з українським народом, їм
приходиться витрачувати свої кращі сили — то цілком стане ясне, чому Денікін
може зараз справляти свято своєї перемоги.
(Від вл. кор.)
Польський
проект
автономії для
Сх. Галичини,

Польськії делєґати на мировій конференції передали Раді Чотирох
проект автономії для Сх. Галичини, який опірається на слідуючих
основах: Польща зобовязується завести на території Сх. Галичини
таку автономію, яка б не заперечувала єдности польської держави,
а запевнила населенню цеї країни свобідний національний та гос¬
подарський розвій. Населення Сх. Галичини буде користуватися особистою свободою
та повнотою політичних прав а также опікою, яку запевнюють польські закони на¬
ціональним меншостям. Закони ці забезпечують їм цілковиту реліґійну і національну
волю. Ріжниця у віроісповіданню не буде перешкодою для виконання публичних та
громадянських прав. Грецько-католицький обряд буде мати такі самі права як і римокатолицький. Українська мова буде на території Сх. Галичини мовою офіціальною
нарівні з мовою польською і буде мати ті самі права. Рішення відносно викладовОЇ
мови в державних школах залежатиме від відповідних сільських і міських громад¬
ських установ. Однак національні меншости матимуть право до державних шкіл на
рідній мові. Народи, що замешкують Сх. Галичину, матимуть окреме автономічне
законодавство, яке опіратиметься на загальному і пропорціональному голосуванні.
Законодавство це буде відноситися до слідуючих справ: 1.) публичне виконування
реліґійних обрядів; 2.) загальне навчання; 3.) благодійність; 4.) публичне здоровля;
5.) повітові, громадські і краєві шляхи; 6.) рільництво, торговля і промисл;
7.) до всіх инших справ, які доручить йому польський сойм. Скількість послів
вибіраних до провінціонального сойму не може бути меншою, аніж подвійна сума
послів, які вибирає ця територія до польського сойму. Населення Сх. Галичини вибіратиме послів до польського сойму. Державні урядовці в тих територіях будуть
вивіритися перш усього з мешканців цих територій без ріжниці національності!
і реліґії. Країни ці репрезентовані будуть в польському уряді через окремого міністра
без теки, якого назначати буде голова польської держави. В міністеріях польської
держави, до яких належатимуть справи, застережені автономічному законодавству
Галичини, будуть зорґанізовані окремі відділи для цих справ.
(КиЦег Ьмошзкі).
Американський проект
автономії
для Сх.
Галичини.

Як повідомляє Оопіес Кгако\увкі американський представник на
мировій конференції проф. Льорд запропонував, щоби Сх. Галичині
признано було таку автономію, яку мала ціла Галичина за австрійських часів.
Замість
намісника,
якого пропонують Поляки,
належало б утворити Раду із 3 членів, щось в роді міністерства,
з поодинокими фаховими міністрами. Проти цого проекту виступають
Поляки, Для них більш приємливий був би намісник навіть тоді, колиб ним був
Українець.
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Раковський
грозить.

Раковський, як повідомляють німецькі ґазети, вислав до німецького
уряду радіотелеґраму, в якій заявляє, що коли Німці не дадуть
вдоволяючої відповіді що до увільнення з тюрми Радека, вони
арештують усіх німецьких заложників та німецьку ліквідаційну комісію.
Денікін
проти
Григоріева.

Як повідомляє московське радіо, Денікін відмовився визнати Григорієва. Делегати Григорієва, які прибули задля переговорів в Катеринослав, зістали розброєні. Тепер Григорієв веде переговори
з Румунією.
(„Мапсйевіег Оиагсііап".)

Румунія і
Україна

3 причини відновлення стосунків між Румунією і Україною, український посол в Берні, Василько, відвідав румунського посла Пальєна.
Розмова трівала біля двох годин і оба посли мали дійти до порозу¬
міння в ріжних пекучих справах. Про вислід конференції мають повідомити оба
нравительства.
(У. П. Б.)
Заборона
Як повідомляють українські газети, большевики заборонили в Київі
укр. книжок, продаж українських книжок. Щоби купити українську книжку треба
мати дозвіл комісаріату освіти.
Українська
справа
в Парламенті
Канади.

В кінці червня в Канадському Парламенті посол-українець Семен Гус
запитав Презідента Бордена, яких заходів вжито представниками
Канади на Мировій конференції в Парижі в цілі захисту Східної
Галичини від польських грабіжницьких змагань. Посол пригадав,
що Українці в Канаді, яких числиться коло 450.000 людей в пере¬
важній кількости суть виселенці або нащадки виселенців зі Східної Галичини.
Лойяльність їх не може підлягати сумніву вже через те, що дуже багато їх загинуло
на східному фронті, де вони брали участь в війні яко добровольці. Премєр-міністр
дав відповідь, в якій зазначив, що він сподівається на справедливе вирішення зачеп¬
леного питання, і що кожна національність буде захищена в своїх правах.
Українські
кооператори
на інтернащіональному
кооперативйому
-конгресі.

28. червня закінчив свої праці Міжнародний Кооперативний Конгрес,
на якому брали участь представники союзної і нейтральної кооперації.вУкраїнська Кооперація була представлена професором Михайлом
Грушевським і п. Ісаєвичем, які мали мандати від трьох всеукраїнських'
Союзів „Дніпросоюза“, „Українською Народнього Банку" і „Централа".
Головним завданням наших представників було представити перед
очі мирової кооперації кооперативне життя на Україні. Члени кон¬
гресу з великою зацікавленністю вислухали доклад нашої делегації.
Особливу увагу конференція звернула на два представлення українських пред¬
ставників : 1. Нейтралізація кооперативних продуктів і їх транспорту під час війни:
2. Орґанізація міжнародного кооперативного кредиту. Рішеня по першому питаню
було принято на загальних зборах конференції; особливу піддержку зустрінуло
воно з боку одного видатнійшого представника французької кооперації. Друге питання
дебатовано в другій секції конгресу. Поставлену резолюцію було горяче підтриму¬
вано бельгійцами. Вона також була прийнята. Українські делегати було запрошені
жооператорами-чехами взяти участь в працях кооперативного конгресу в Празі, який
має відбутися в середині серпня.
(Від вл. кор.).
Мобілізація
культурних
сил на
Україні.

В Київі.

Кабінет Народних Міністрів в засіданні 26. червня ухвалив закон
про мобілізацію літературних, наукових, артистичних і техничних,
сил України для державних потреб. Цьому закону підлягають всі
особи без ріжниці пола до 55 років, які не призвані до війська.
(Під. вл. кор.)

21. червня в Київському Мійському Театрі відбулося численне зі¬
брання Всеукраїнського Центр, Віжон. Коміт. Після докладів Бубнова
і Пятакова про необхідність проголошення загальної мобілізації, щоби покінчити
з „партізанщиною", п. Раковський виступив з докладом про обєднання військового
командування України з Совітською Росією. Резолюцію про обєднання принято одно¬
голосно. В голосуванні брали участь всі присутні, в тому числі Укр. С.-Д., бороть¬
бисти, незалежні ліві й инші коммуністичні партії.
(Від. вл. кор.)
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В Київі і о Під цей час життя Київа цілком нагадує кінець панування Гетьмана:
в „Совітській сила ріжних наказів, відозв, які кличуть до боротьби з „ПетлюровУкраїнї".
скими войсками і їх найомниками-повстанцами", шпіонство панує
на кожнім кроці. Від проголошеної мобілізації ухиляються всі, навіть, •
самі коммуністи; завод Гретера цілком відмовився від військової служби. Пійманого*
дезертіра карається смертью негайно, а як хто зовсім втіче, розстрілюються родичів
його. В кінці червня мобілізованих на Чернигівщині приганяли до Київа під вели¬
кою охороною. Так звані „Українські коммуністи" зараз спішаться виїхати з Київа,
Особливо відзначився з цих товаришів д. Панків, по доносам якого було розстріляно
багато Українців. На двірці стоять готові потяги для вищої совітської влади. Вже
намічені ті люде, які мають бути взяті з Київа, яко заложники; число їх доходить
до. 80. Террор в Київі страшний. В’язниці, гауптвахти повні людей, яких тримають
в неможливих умовах. На вулицях, по будинках роблять облави, хапають кого по¬
пало і примушують до праці, навіть і жінок, яких під загрозою розстрілу приму¬
шують мити білля червоноармейців і вичищати казарми. Залізничний і пароплавний
рух дуже слабий. Чужоземне хозяйнування надзвичайно спріяло поширенню націо¬
нальної свідомости серед глибоких має селян. Поворот селянства від большевиків
на Правобережжі' почався після того, як вони почали заводити на Поділлю коммуни; це проявилося перше всього в конфіскації майна і в розстрілах. Селяне отверто
стали говорити в волосних „Іспалкомах", що між царем і большевиками немає ніякої
ріжниці і давали раду „комітетникам" йти до дому. Але, як бачимо, від слів селянам
прийшлося взятися за діло. Зараз большевики мають тільки великі міста і головніщі
залізничні пункти. Кожна станція має велику залогу з червоно-армейців. Вони дуже
добре слідкують за всіма проїзжаючими, які без виїмків мусять перебувати в „Чрезвичайці," Вигляду підозрілого, або тіьлки україньскої мови вистарчає, щоби бути
негайно ростріляним.
(Від вл. кор.)
Петлюра
і Жиди.

20. липня 1919 р. під ч. 89 видано наказ, за силою якого всі командири частин, а також представники Державного Інспекторіяту повинні,
за їх особистою відповідальністю, стежити за тим, щоби в місцях їх
росташування не провадилося жадної погромної аґіт&ції, щоби ріжні злочинні елементи,
які заховалися під козацькою одіжжю, не чинили грабунків, бешкетів і насильств на
жидівськім населенні. Головний отаман наказує широко оповістити населення, що
жидівське населення стало на шлях активної допомоги в боротьбі з ворогом і в буду¬
ванні Незалежної Української Республіки. — Державний Інспекторіят Н. дівізії по¬
відомляє, що при захопленню Фрампася січовиками жидівське населення дуже радо
зустріло козаків і зібрало хутко для січових стрільців 10 пудів хліба і не взяло
за це жадної копійки.
Діяльність
мін. Зем.
Спр.

Мініст. Зем. Справ. Укр. Н. Р. зпрошує всіх, хто має власні пере¬
клади або перетвори підручників, пристосованих до сільсько-господарських шкіл всіх розрядів, подати рукописи до ІнформаційноВидавничого Відділу Міністерства. Бажаючих взяти замовлення на
складання вищезазначених підручників також прохають звернутися до Відділу.
Адреса: м. Камянець-Подільськ. Мін. Зем. Справ.
Україна

Чеська часопись

„Магосіпі Узіу" пише, що відомість

„УоззізсЬе

і Колчак. - 2еііип§“, ніби Анґлія змушує Україну полупитися з Колчаком, не

є правдивою. Спільна військова акція з Колчаком є можлива—пише
ця часопись—але зрештою справа незалежности України є справою самою для себе
і ніяка з великих держав Антанти не змушує Україну признавати політичний
авторітет Колчака..
Українсько- Італія показує дуже велике зацікавлення Україною і виразно змагаіталійські
ється до того, щоби навязати з нею торговельні взаємини. Бувший
торговельні італійський консули у Маріямполі дав звідомлення торговельній палаті
взаємини,
в Міляно, з якого виходило, що Італія могла би взаміну за свої
фабричні вироби дістати українські сирі продукти. У звязку з цим
звідомленням утворено при мілянській палаті комісію з 9 предстаників італійських
промислових кругів з цілею зорґанізовання імпортового і експорового товариства
для України.
Шлях.

А
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Денікін
проти
України.

В південно східних частинах України, занятих війском Денікіяа,
дуже переслідують Українців. Українські написи і прапори насильно
поскидали, а книжки понищили, інтеліґенцію масово арештовують, а
то й вбивають. В Катеринодарі розстріляно відомого патріота, члена
Кубанської Національної Ради, інжиніра Рябовола за агітацію за самостійність
України. Цей випадок викликав серед кубанських козаків, які почувають себе
Українцями, велике незадоволення.
(„У. П. Б,“)
Звільнення
Осецького.

Як повідомляють українські газети з Камінця Подільського, бувшог
наказного Отамана Осецького звільнено з посади.
(Від. вл. кор.)

Повстанці.

Болшевицьке радіо повідомляє з Киіва, що в Бердичівському повіті
появилися повстанці, які мають 100 чоловік кінноти і 400 чоловік
піхоти; в районі Погребища повстанці мають 1000 чоловік і 4 гармати. Вони зруй¬
нували залізницю коло ст. Рея.
Закупи на
на Україні,

Большевики знова асіґнували пять міліонів рублів на всякі закупи
на Україні. Незабаром туди виїздить харчово-агітаційний відділ, зло¬
жений з 300 партійних робітників.
(„Время")

Тверді піни
на Україні,

На спільній нараді представників місцевих продовольчих орґанів та
інтендантства, були установлені такі тверді ціни на хліб і фураж:
борошно кукурузяне — 270 карб. пуд. Кукуруза— 250 карб., борошно
житнє — 300 карб, пуд, борошно пшенишне — 300 карб., борошно гречане — 300 карб.,
печений хліб — 320 карб, пуд, ячмінь — 150 карб, овес — 159 карб, фасоля —
горох — 100 карб., чечевиця — 100 карб., сало — 800 карб., свиняче мясо —
300 карб., яловина — 400 карб., масло коровяче — 1000 карб., льняне — 600 карб.,
сіно — 20 карб., худоба жива — 200 карб., свиня — 300 карб., яйця 100 штук —
50 карбованців.
(„ВІД вл. кор.“)
Новий тов.
військ.
міністра.

Товарищем військового міністра призмачено Всеволода Петрова, який
був командантом військової юнацької школи в Житомирі,
(„Від вл. кор.“)

В раді народніх міністрів.

На одному із засідань Ради Народніх міністрів, доручено міністрові
шляхів розробити проект про поліпшення матеріального добробуту
залізничників.
(„Від вл. кор.)

Повстанці. Як повідомляють українські ґазети, три тисячі селян повстанців під
приводом отамана Юрка Тютюнника, продерлися з тамтого боку фронту
і приєдналися до регулярного республіканського війська.
„Українське 20. липня в Камінці Подільському відбулися установчі збори „УкраїнТехничне
ського Техничного Товариства", метою якого являється з’орґанізувати
Товариство", всі техничні сили України і використати їх для допомоги техничними
засобими війську — в першу чергу, і населенню — в другу. Толового
зібраня був професор Камінецького Універсітету М. М. Хведорів.
(Від вл. кор.)
Українська
делеґація
у Львові.

Як повідомляє „Оагеіа Рогаппа" в склад української делегації, що
прибула до Львова входить: Капітан Гузар, капітан Шухевич і
поручик Луцький.

Увільнення В Львівській тюрмі т. зв. „Бригідках" находиться, по словам польінтернованих ських ґазет, 1499 арештованих Українців. На днях по дорученню
Українців,
ґен. Лямезана має бути утворена спеціальна комісія, яка має розслідити
провини поодиноких арештованих і вирішити дальнішу їх с.удьбу.
Арештованих буде поділено на 3 ґрупи. Меньше винних буде відпущено, більше
винних відпустять під поліційний надзор, а инших перевезуть в концентраційний ляґер
в Домбє біля Кракова.
Денікін за- Бюро Рейтера повідомляє, що Денікін заняв Полтаву, де здобув ве няв Полтаву, лику скількість харчів і амуніції
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Польща тор- Польські часописі радіють із договору, заключеного між Польщею і
гуе нашим
Німецькою Австрією в справі поділу демобілізаційної маси. На основі
майном.
сього договору Польща має одержати одну дев’яту частину воєнних
припасів, які находяться на території Німецької Австрії, за се Австрія
одержить одну п’яту тих припасів, що находяться в Галичині. А що пишуть польські
часописі—воєнних припасів, о які ходить, в Галичині вже нема, тому Польща не
дасть нічого Австрії, хоча від Австрії одержить величезні припаси, вартости на один
міліярд корон. Поляки, як бачимо, задумують забрати спадкову масу іменем цілої,
отже й української частини, Галичини, хоч наш нарід платив великі податки на
гармати й амуніцію, яку поляки мають від Австрії одержати.
Український „Вегііпег Та§еЬ1аЙ“ повідомляє: Біля Ратибора впав український
літак підлітак, якого підстрелила чеська погранична сторожа. Вбилося вісім
стрелено.
осіб, між иншими уповноважені української фінансової місії капітан
Вітовськпй і поручик Чучман.

Польща.
Англійський Звісний анґлійский тижневник „ТЬе Маііоп“ з 19 липня пише
осуд польсь- у своїм тижневім політичнім огляді між иншим таке про польське
кої держави, відродження: „Ми боїмося, що сповнення польських надій є далеко
йдуче і що новоповставша Польща не буде представлятися етноґрафічною Польщею з безусловно Польським населенням, так, як цього хотів Вільзон,
тільки як історичною Польщею, з колишнім імперіялізмом і давніми внутрішніми
причинами польського упадку. Як би ми були Поляками, то ми думали б, що двадцатиміліонного народа буде досить, як він є змішаний з трьома міліонами Німців
і п’ятьма міліонами Жидів, не додаючи вже дальших міліонів Українців, Білоросів
і Литовців. Але видно, що Поляки є у політиці недосвідченим народом, і наколи
союзники (Антанта) зроблять Полякам цей згубний дарунок чужої землі, то історія їх
осудить за те“.
„Антантофільске"
свято.

6. серпня 1914 року польські лєґіони, які були утворені в Галичині

Сойм на
вакаціях.

Польський сойм, ратифікувавши мировий договір з Німеччиною, зістав
замкнений аж до 16. вересня.

Чинова
війна?

Справа польсько-чеського порозуміння станула на мертвій точці,
Продовження переговорів мабуть не відбудеться. Спірні питання
треба буде розвязати в инший спосіб.

Ратифікація
договору.

Після дводневих дискусій польський сойм 265 голосами проти 41 ра¬
тифікував мирний договір з Німеччиною,

з дозволу австрійського уряду для боротьби з Росією (а тим самим і
Антантою) перейшли під проводом Пілсудською границу Галичини і
вступили в бій з російськими військами. Річницю цієї події мають
Поляки святкувати дуже врочисто. В Кракові має відбутися велика патріотична
маніфестація на яку приїде сам Підсудський. (Чи на цьому „антантофільському“ святі
будуть теж і представники Антанти не знаємо. — Ред.)

Польська
чемність.

Як повідомляє „№ргг6сІ“ єпископи Антоній, Евлоґій, Шкодим, які
були інтерновані в монастирі камедулів на Вєлянах під Краковом зістали на прохання російського комітету в Кракові випущені на волю.
Польський уряд має злекшити їм виїзд до Денікіна.
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Росія.
Кореспондент „УозвізсЬе 2еііип£“ повідомляє зі Штокгольму, що
большевики стараються дійти до порозуміння з протибольшевицькими
колами. Ведуться переговори задля утворення коаліційного кабінету,
при чому Ленін уступив би, а Чічерін і Троцький позісталиби на місцях.
З Гельсінґфорсу повідомляють, що прошлого тижня 8 англійських
Обстріл
Кронштада, аеропланів обстрілювало Кронштад.
РосійськоАнґлійські часописі передруковують звістку з російської ґазети
афґанський „Извєстія", що російське радянське правительство заключило з новим
афґанським правительством союз і військову умову для спільної
союз.
боротьби з анґлійцями на афґанській границі.
Червоні вісь- „БеиізсЬе А11§еш. 2еИип§“ доносить із Гааги, що туди прибули з
ка в тилу ар¬ Льондону вістки, що в тилу армії Денікіна показалися з ‘боку Каспій¬
мії Денікіна. ського моря великі сили червоної армії і змусили війська Денікіна
до відвороту.
Донські
„Кшдег кгезо\¥у“ повідомляє, що на фронті ґенерала Роя донські
козаки під- козаки піддаються Полякам. 1-ий хоперський полк донських козаків,
даються
під приводом полковника Лазарева, як тільки дістав приказ іти в насПолякам.
туп, піддався Полякам разом з кухнями і обозом. Офіцери і жовніри
заявляють, що до большевицького війська їх взято насильно. Раніще
вони служили в армії Краснова; після того як його армія була розбита, зреорґайізувалися і тепер, при першій нагоді, переходять на другу сторону. Офіцери і під¬
офіцери склали писменну заяву, що вважають себе за військо ґен. Денікіна, і про¬
хали польський уряд повідомити його про те.
Націоналі- Московські „Изв4стія“ повідомляють, що совітський уряд рішив назація Ясної ціоналізувати „Ясну Поляну" і поставити у ній живий памятник
Поляни.
великому письменникові — збудувати приют для письменників. Для
урядження приюту асигновано 175 000 руб. Членам родини Толстого
уряд запропонував поселитися в Ясній Поляні і взяти на себе завідування всіми
організаціями, які мають там повстати.
Припинення Большевицькі ґазети повідомляють, що на лінії Курськ-Вороніж
руху.
припинено залізнодорожний рух.
Для них
„Красний Стрілок" іронізує над забавами сьогоднішньої большевицької
бють
бюрократії, описуючи, як по бувших царських загородних двірпя
водограї. гуляють совітські дами з мадам Троцькою на чолі. Сотні тисяч і
мільони — пише ґазета — затрачені товаришем Луначарським на
урядження симфонічних концертів. Кожного вечера йдуть совітські дами слухати
концертів під шум роскішних водограїв. Розуміється, що кожний може насолоджу¬
ватися музикою, та тільки біда в тому, що коли не прийдеш на музику, завже крісла
заняті „комісарськими" жінками — так само, як це було колись займали їх жінки
поліцейських приставів.
Большевики
ідуть на
уступки.

За кордоном.
Україна на Як повідомляє „АгЬеііег-2еііип§;“ з 7./УШ, комісія інтернаціональної
соціалістич- соціалістичної конференції, яка займалась питанням відновлення іннім конґресі. тернаціоналу, розпреділила місця на інтернаціональнім соціалістичнім
конґресі, який має відбутися в лютім 1920 р. По ухвалі комісії по
ЗО місць одержують: Німеччина, Росія, Франція, Анґлія, Сполучені Штати Америки;
по 24 — Італія; по 15 — Україна, Австралія, Австро-Німеччина, Бельґія, Чехословаччина, Швеція; 12 — Арґентина; по 10 — Данія, Угорщина, Голяндія, Швейца¬
рія, Польща. З инших: Югославія — 8; Болгарія, Іспанія — по 6; Арменія, Канада,
Литва — по 4; бстляндія, Ірландія, Латвія, Румунія — по 2; Люксембурґ — 1.
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З українського життя на чужині.
В польських Газетах появилась вістка з Праги про те, що посол Українсько:
ГЇародньої Республіки у Відні п: Ліпінський уступив з приводу ріжниці в поглядах
на закордонну українську політику між ним і ґр. Тишкевичем, теперішнім голово ні
ІІарижської місії. З авторитетних джерел довідуємось, що вістки сі абсолютно не¬
правдиві і що польська преса, як звичайно, намагається в той спосіб ширити баламуцтво в українських справах. Як ми чули, головною причиною, котра спонукала,
посла Ліпінського податись до димісії єсть те, що він не погоджується з внутріш¬
ньою політикою У, Н. Р. з з окрема з такими фактами, котрі мали місце послідннми
часами, як розстріл отамана Балбачана,
Головою надзвичайної місії від України до Югославії призначено колишнього
посла до австрійського парляменту проф. Колесо у.
Данські часописі сповіщають, що українська надзвичайна місія до Америки,
котра складається » я двох особ — п. Юліяна Б а ч н н с ь к о г о і п. П е т р у ні, е в и ч а,
від'їхала до Вашингтону.
До Відня прибули радники надзвичайної української місії до Данії і секретарь
української місії до Швеції і Норвегії.
До Відня надійшла сумна звістка, що большевики розстріляли в Київі С. в ф р с мова, б. мін. М. Науменка, директора видавництва „Час" п. Не тру шевського,
б. т. мін. Щирицю.
На місце подавшого до дімісії посла Ліпінського тимчасово призначено радника
Полетику.

11 осо л ьства

До нас дійшла чутка, що з Камянця Подільського виряджена до Італії іще
одна, здається пита по гцоту, комісія по справам війського-полонених в Італії. На
чолі тої комісії стане відомий лідер у. с.-р., колишній премієр-міністр Голубович ї
атаман Осєцький.
Цими днями в однім з курортних міст колишньої Австрії відбудеться з’їзд
представників всіх українських місій.
Українське громадянство в листах до нашої редакції висловлює надзвичайне
здивовання з приводу тих матеріальних труднощів, які переживає зараз наша славетна,
Капеля. Кажуть, що із за браку коштів вона не має змоги продовжити свою подорож
по Европі. Як нам не соромно за наші миродатні кола, але во імя інтересів нації,
ми мусимо константувати факт, що на таке ненормальне становище звернули увагу
навіть прихильні до нас чужинці (див. стат. чеського публіциста Яр. Нечаса). Чи
не краще б і справді було замість скількох недотепних діпльоматів ав¬
стрійської школи послати в антантські краї та на Балкани Кошиця і його Капе¬
лю. Досвід Чехії і Відня показує, що Кошиць далеко більше зробив за два місяці,
ніж пи. Бачинські, Стаховські, блесницькі та Меленевські за півроку свого перебу¬
вання за кордоном. До тогож і грошей, за короткий час своєї „роботи" ті „діплпо¬
чати" з’їли стілько, що стало би на десять капель.
У нятницю 1-го і в вівторок 5 с. м. одбулися засідання ініціативної Групи
у к р а ї н с ь к о г о н а у к о в ого т-в а у В і д н і. Обговорювалися питання про орГанізацію т-ва і про характер його діяльності!. Було ухвалено протягом слідуючого тижня
скликати ширшу нараду українських учених, які зараз иробувають у Відні. На цій
(і
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нараді ініціативна ґрупа подасть звіт своєї підготовчої праці. В засіданні ініціатив¬
ної групи у вівторок взяли ласкаву участь п. проф. Горбачевеький і б. ректор Київ¬
ського Державного Універсітету п. проф. Ганіцький. Ініціативна ґрупа запро¬
шує всіх заінтересованих орґанізацією наукового т—в а у Відні
иа зібрання у понеділок 10/8. в помешканні „Української культурної
Ради1' о 5 год. Адреса: VIII, Зігоггі^аззе 32. ріг]озеізіа(Иегзігаз8Є.
6. серпня в станиці для військово-полонених у Відні відбувся концерт Україн¬
ської Республіканської Капелі. Концерт роспочався кантом св. Варварі. Велике
вражіння зробив на слухачів - козаків кант про почаївську Матір Вожу. Де - котрі
плакали. Пісні: „Ой я козак з України", „Ой пряду, пряду" козаки прохали
проспівати вдруге. Концерт складався з ліпших пісень репертуару, уже відомого
віденській кольонії. Крім цього Капеля виконала гімни: „Не пора, не пора";
„Мар се лезу" — в надвичайно гарній аранжіровці 0. Кошиця, „Живи,
Україно!" чудова композіція Стеценко на слова Олеся; „Ще не вмерла
Україна." Після цього представник полонених в чулій промові подякував Діріґента і Капелю. Він сказав, що пісня перенесла козаків в рідний край, якого вони
уже 5-ий рік не бачили. Під час промови козаки засипали Капелю квітками.
0. К ошиць в одповіді сказав про прийом, який Капеля зустріла в Чехії і у Німців.
Сказав, що чужі народи, зрозумівши нашу пісню, зрозуміли тим самим і душу нашого
народу. В кінці Діріґент сказав, що найкраще висловив душу народу і його бажання
великий співець України Т. Шевченко. Капеля урочино проспівала „Заповіт".
Концерт закінчився співом маршу „Ми гайдамаки", який проспівали самі козаки
полонені. — На концерті були од "українських посольств і місій і представники песької
і французької преси. Після концерту всі капеляне і гості були запрошені козаками
іа куліш, і пісні і розмови в нужденній обстановці ляґсря полонених затяглися до
пізньої ночі.
Разом з остатнім літаком *до Відня, курєром берлинського українського по¬
сольства (Стоцьким), були привезені комплекти українських газет, що виходять
в Камінці. Дізнавшить про це, наша редакція просила курєра дати їй ті комплекти
на короткий час для ознайомленя. П. Стоцький в катеґоричній формі відмовився
зробити те. Ніякі аргументи (що наша часописи посилається нами не тільки по всім
центрам Европй, але і до українських орґанізацій Америки) не помогли. Представник
редакції запропонував був курєрові лишити в залог за часописі всі документи
і велику суму грошей редакційних, що були при ньому. Але п. Стоцький і на це
не згодився.
Цікаво знати, як подивиться на таке відношення до української преси свого
курєра берлінське посольство? В старі часи такого курєра навіть російське по«ольство на поріг не пустило би.

ою Огляд преси,
Віденська преса про кон¬
церти українського хору.
Концерти Української Респу¬
бліканської Капелі у Відні пройшли
з величезним художнім успіхом. На
них відгукнулася уся без винятку
віденська преса, а музичні віденські
критики у рецензіях висловили по¬
див і признання хорові а пере¬
довсім дірігентові його п. Кошицю.

Першим відгукнувся „Иеиез \\Чепег
Щита!". На кілька днів перед концертом
помістив він велику інформаційну статтю
про хор, його устрій, завдання та про
перші кроки хору за кордоном, в Чехії.
Зараз же на слідуючий день після кон¬
церту появиляся рецензія, в якій музи¬
чний критик віщує хорові великий успіх
та висловлюється з подивом про ритмику,
темперамент а передовсім про про ті незрівнані піана, які хор виконує незви¬
чайно легко.
Судьба і будучність українського хору
— каже у своїй замітці „Оіе 2еіІ“, який
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вислало українське правительство, що те¬
пер тиняється без даху над головою,
в Европу, мусить, лежати нам на серці
і сам хор здобути нашу прихильність.
Найкращим мостом поміж народами є
мистецтво, а найповніше душа до душі
иромовляє в музиці. В переповненій залі
співали Українці під проводом свойого
знаменитого дірігента п. Кошиця „Кан¬
ти" „Колядки і щердівки" і „Народні
іісні", які публика приймала з великим
©душевленням.
„\Уїепег А1І£етеіпе 2еііип£“ писала:
Нан Кошиць є знаменитим дірігентом
який зумів здисциплінувати свій хор
•нльно; пані і панове співают з охотою,
патріотизмом і великим музикальним зро¬
зумінням без нот. їх подиву гідні високі
вопрани, їх повні сили і кольориту чоло¬
вічі голоси, а передовсім незрівнані баси,
звучать легко і гарно. Простим і для нас
деіцо за монотонним мельодіям надали
українські компоністи вишукану мистець¬
ку гармонізацію, яка вживляє та при¬
крашує дивну отнотонність степів у їх
ЙІСНЯХ.

Зусилля українських музиків, на¬
дати ім коштовні рамки, мають у собі
щось симпатичного, повного смаку та
принади. Увраїнці вміють ріжними спо¬
собами (наслідуванням ліри, гармоничним
кольоритом, поділом голосів на поодинокі
т'рупи, великими динамічними відтінками),
надавати своїм народнім пісням музикаль¬
ний інтерес і ріжнобарвність.
„Оег Меие Та§“ каже, що величезна
вага українського хору лежить в цьому,
що він співає „а сареііа" члени хору
в не тільки знаменитиими мистцями у
співі, але й добрими музиками, для яких
правильна інтонація і потрапляння інтер¬
валів не представляє ніяких труднощів.
Кожна фраза, кожний музикальний ефект,
визначається у виконанні хору великим
етудіованням і любовю до діла, все одно
чи мається діло з грімучим форте чи
з ніжним піяно Подиву гідну красу
світової слави басів доповнюють приємно
солодкі, оживляючі инші голоси. А яка
чудова є їх народня пісня. Вона це скарб
музикальної літератури цілого світа, та
невичерпане джерело усякої поважної
музики., З народу, який утворив таку
чудову пісню, мусить в недовзі вийти
компоніст, який із найкращих церковних
пісень створить могутний музичний сим¬
фонічний твір. Але й світські пісні
є гарні і через свою національну закраску
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повні примани. Діріґент хору Кошиць
заслуговує на найбільше признання і по¬
хвалу, Бажаною річну було б, щоби хор,
коли буде повертати зі своєї подорожі,
заїхав ще раз до Відня.
Рецензент „ІМеие Ргеіе Ргеззе" звертає
увагу на те, що мова і музика Українців
кажуть шукати споріднення з Великоросійством. Однак це є дуже вороже
споріднення, яке не бажає собі взаїмної
приналежности, ані спільности. Тупому,
богопідданчому
смуткові
Великоросів
протиставить
українське
мистецтво
веселість, оптимізм, повний свободолюб¬
ності! і мрійливості!,
Кожне
слово
великого поета України Т. Шевченка це
пісня волі, і їх співають по всій Україні,
Під їх впливом і під впливом сильних
політичних випадків,виростала українська
музикальна культура, яка однак черпала
свою силу із старих обрядових пісень,
баляд та танців. У свойому сьогодніш¬
ньому вигляді дивує українська народня
пісня своєю характеристичною мельодичною і ритмічною ріжнородністю. Із цих
незвичайно своєрідних голосових узорів
та в кожному разі не примітивних
контрапунктів, які пливуть до нас, мов
із якихсь екзотичних країн, можуть і
наші музики черпати дуже багато. Ми
чули повні святочного настрою хорали,
то знову наївно-веселі, повні гумору,
пісні а все це в подиву гідному виконан¬
ні'. Незвичайним кольоритом визнача¬
ються в хорі чудові баси та сопрани.
Чудові переходи із форте до піяна а
также цікаві, мов в [інструментальній
музиці, акценти і сфорцатта. Тому який
розуміється на співі „а сареііа" концерти
українського хору дали велику насолоду
і вдоволення.
„Меиез Мог§епЬ1аН“ писав: з далекого
сходу прибула до нас співоча громада, щоби
показати нам свої народні пісні. Ми при¬
йшли на концерт, щоби почути звуки
народньої музичноі мови, однак те що
ми почули, це не були жадні звукові
руни, а це був звук минулого життя,
мистецьке представлення образу іх країни.
Україна, яку сотками літ гнобила мос¬
ковська тиранія знайшла в музиці і в лю¬
бові до музики ідеал свойого освободження. Таке вражіння ми винесли з тих
пісень, які почули від українського хору.
Повні старовинної свіжости та золотої
принади, звучали ці пісні з приємною
і повною сили красою. Де прийшла до
нас, пересичених модерною культурою.
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природа і музикальна старина, Глубоким
і своєрідним, повним таємности, Альфа
і Омеґа правдивого одущевлення, яко
висловлює українська народна пісня, до
їх релігійний характер. Вони повстали
із лона церкви, мовбь десь з античної
близькості! Бога. Найдавніїца форма цих
релігійних пісень „Кантіґ це була псаль¬
ма. Змістом її є якась християнська істо¬
рія, легенда або моралістичне поучення
і тому ця духовна пісня являється на
Україні ідеальним носіггелем національ¬
ної культури. У легендарних піснях про
„Св. Варвару, Св. Миколу, Почаївську
Матір Божу“ і др. являється культ свя¬
тих в чистому нереображенню; це є піс¬
ні, повсталі не тільки із релігійної фантазії,
але її з повної сили віри, сильного през¬
дорового народу. Духовно-світським ха¬
рактером визначаються колядки і щедрів¬
ки, які у свойму меланхолічному, елєгіїїно
весняному настрою є свідками туги на¬
роду за весною. Підставу світських пісень
творить нудьга, яка доходить, нераз аж
до смутку. Із них випливає якась болюча
скарга, яка зникає тільки у жартовливих
піснях. Від цих пісень віє запах гір, лісів
та гаїв, а усій тій поезії природи, яка
вийшла на світло дня із глибини народньої душі, надали українські музики мис¬
тецьку хоральну форму. Великої похвали
заслуговує дірігент хору п. 0. Кошиць,
який є великим мистцем, що має незви¬
чайне почуття тону і вміє відчути народ¬
на) душу. Хор має тільки ясні, соняшні
сторони: співаки це все представники їх
прездорової нації. Ритмічну енерґію пере¬
дають вони із незвичайною правильністю
і чистотою, а в чудесному ріапіззіто да¬
ють таку тонкість і ніжність, яку пере¬
дати можуть тільки артисти-сніваки, що
мають добру школу. Спеціальною оріґіиальніетю хору це є низькі чоловічі голоси,
що звучать мов басові труби орґану, а їх
соліст—барітон був би прикрасою і гордіс¬
тю кожної опери.
Цей горячий прийом, який зустріла
Українська Республіканська Капеля у Від¬
ні нехай же ж і буде щасливим віщуном
їх артистичної будуччини а навіть це
вже сьогодня можна сказати їх -слави.
В коротці
пише „Шіепег МіЦа£8роз!“ відчиняться знову у нас двері для
чужинців і ми будемо чекати, чи не
завиться для нас якесь чудо. В день,
який можна було назвати днем роспачі
для нас, появилися у нас перші гості
Українська Республіканська Капеля. Вер¬
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ші слабі нитки неремирн через країни
і моря старається завязати мистецтво.
І тому вітаємо ми цих дорогих гостей
з подвійною сердечністю, що вони знай¬
шли до нас дорогу і що привезли з со¬
бою правдиве велике мистецтво. Хор,
який стоїть на високому ступні мистець¬
кого викінчення, має ті всі прикмети, які
ціхують найкращі славянські співочі
товариства, а перш усього красою чоло¬
вічих голосів подібний є московському
синодальному хорові. Інтонація в -них
чиста мов голос дзвінків, голоси, у всіх
регістрах рівні дають кольорит орґанів.
Ритмічна прецізія і багаті кольоритнї
нюанси, а также динамічне тінювання —
все це діло
рук діріґента хору н.
Коїииця, ставить наших гостей в перші
пяди подібних співочих товариствь.
„\Уїепег Могцеп2ЄіІ:ип£“ у вели¬
кому звідомленні з концерту знайомить
свойого читача з історією повстання хору,
його внутрішним устроєм і пише про ту
ціль і завдання, які хор має виконати за
кордоном.
„Цей великий політичний дипльоматнчний та організаційний апарат —
пише рецензент — забувається, коли
співаки її співачки увійдуть на кон¬
цертну естраду. Виходять спочатку пані
одягнені біло, з обох боків естради, а за
ними панове. Всякий знає своє місце;
усі
гуртуються
біля
діріґентського
столика і ось появляється душа хору і
народній компоніст 0. Кошиць. Він не
вживає ні палички, ні партитури, а його
співаки
теж
появляються
без нот.
мельодії сидять у цих людей в горлах,
так, як вони їх носять у своїх серцях і
треба тільки чародійного знаку руки їх
діріґента, щоби вони почали звеніти.
Мельодії ці для нас, як колишніх
громадян ріжномовної монархії, прига¬
дують нашу молодість: иншим знову їх
звуки нагадують образки з часів війни,
а в думках так і з'являються тихі, при¬
крашені килимами, селянські хатки, а в
них, прядучи, співають дівчата. То зга¬
дуєш знову темнозелені великі лупі, місяшні ночі над селом, або бачиш кар¬
тину, коли то. по скрипучому білому,
снігу йде гурт парубків і дівчат, та перед
своїми деревляними церквами співає
колядки. Від непамятних часів співав цей
народ і витворив великий скарб, пісень,
у яких малюються ріжнородні його
настрої і дуже часто висловлюється
протест проти поневолення. Тоді вони не
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мали такого мистецького вигляду, як
тепер у концертовому виконанні, але
вражіння від них було не менш сильне.
Де було заманчиве почування чогось
чужого а рівночасно так дуже близького
і говорило до нас своєрідними ритмами
і незвичайними тонічними звуками. Де
.було місце, де Захід відчинив свою душу
Сходові і де віднайшлися цілком без¬
вільно предавні, таємні взаїмновідносини.
Виконання цих пісень може пред¬
ставляти етноґрафічний
інтерес
або
викликувати національні почування. Але
те що нам показали Українці, було
дійсно ошоломлююче. Гурт, який може
здобути собі такий величезний успіх,
мусить мати велику силу мистецкої індів і дуально сти, або черпати свою силу із
великого збірника, розвиненого національ¬
ного мистецтва. У Українців обі можли¬
вості! щасливо обєдналися. Решту зро¬
били залізна пильність і методичні
вправи, і ми бачимо такі музикальні
великі успіхи, яких рідко можна бачити
навіть в такому музикальному місті, яким
є Відень. Цей хор це незвичайно подат¬
ливий інструмент, що віддає усі ступні
СИЛИ тону ВІД бурхливого ЇОГІІЗЗІІПО аж
до найніжніщого ріапіззішо. Його баси
мають якусь бездонну глибінь і ми
бачимо, що знамениті „октави“ україн¬
ських церковних хорів це не є жадна
лєГенда. Техніка віддиху уреґульована
так, що здається 70 людей видає тільки
один голос. Кожна фраза у своїй вели¬
чині і красі є добре обдумана, Кожний
голос живе власним життям а всеж таки
зливається цілком гармонічно з цілістю.
А понад цією громадою панує темпе¬
рамент і одушевленя до діла п. Копій ця.
Поміж ним а співаками витворився
якийсь внутрішню! контакт. Навіть найніжніщі нюанси його імпульсівних знаків,
помічаються неґайно у звуках. Своєрід¬
ним ефектом визначаються у них довготріваючі закінчення, які витримують
поодинокі голоси без найменшого зни¬
ження тону. Такий експеримент був би для
наших хорів занадто рисковний.
Слухали гостей з правдивим вдово¬
ленням не тільки їх земляки, але й
багато чужинців, та ті любителі ми¬
стецтва, яких до концсртової залі при¬
тягнув інтерес і цікавість. Прастара сила,
вічно живуча у народній пісні, внесла
свіже повітря у концертову залю, напов¬
нену атмосферою якогось снобізму і —
порідила.“ *
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Такого рода менші або більші
замітки появилися і у инших віденських
часописях, як в „ХУіепег МШа^згеіішщ4*,
„АгЬеііег-2еі!ипц“, „АЬепсі“ і др. а всі
вони висловлюються про концерти Україн¬
ської Капелі, та про красу нашої народньої музики тільки з найвишою пох¬
валою. Коли нашій Капелі вдалось з,до¬
бути таке музикальне місто, як Відень,
який виріс не тільки на традіціях Бетговена і Шуберта, але й Мадера й Штравса,
то успіх її в инших країнах запевнений.

Політичний барометр.
Цікава політика Антанти супроти Ро¬
сії. Вона зміняється неначе погода. Коли
Росії (очевидячки большевицькій Росії)
не ведеться, то політика Антанти настроєна
ворожо супроти Росії, тоді вся антантська
преса говорить тільки про упадок большевизму, а провідники Антанти перего¬
ворюють тільки з Колчаком. Денікіном
і т. д. Коли ж навпаки підвезе большевикам, то шанси Колчака, Денікіна і т. д.
спадають, як спадає барометр у злу по¬
году,. і антантська преса говорить, що
треба переговорювати не тільки з Коли¬
чаками й Денікінами, але й з Леніними
й Троцькими, і провідники антанти поси¬
лають своїх представників задля перего¬
ворів із большевиками. Ось що доносить
із російського 'джерела стокгольмський
кореспондент Газети „УоззізсЬе 2еіїип§“
п. М. Т. Берман:
Посол Сполучених Держав Америки
в Токіо я. Коїапй Моггіз прибув в окре¬
мій місії до Омська, столиці Колчака,
куди він телеграфічно запросив адмірала
Колчака на важну конференцію. Чи зможе
й коли зможе Колчак, який тепер знахо¬
диться при полевім штабі біля Вяткн.
прибути на конференцію, це друга справа,
бо дорога до Омська з заняттям Пермі
й СкатерінбурГа больпіевицькою армією
дуже утруднена, коли не цілком відтята.
Місії п. Моггіз-а треба би цим разом при¬
писувати особливішу вагу. Мається при¬
чини думати, що тепер розходиться про
то, щоби наклонитн упертого адмірала до
перемиря з Московським правительством
з боку Антанти, або хоч із боку Сполу¬
чених Держав.
По біди Колчака й Денікіна були до¬
тепер безуспішні. Праве крило Колчака
по части розбите,- но части відтяте від
своєї бази (головної части), підчас коли
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ліве крило даремно старається получитися
з військами Дутова й Денікіна. Сам Донікін, хоч казав перед декількома днями
гордо оголосити в антантській пресі, іцо
до нього попало в полон в останнім році
200.000 большевиків, в дійсності! він
стоїть зі своєю армією, на яку не дуже
може покладатися, іце й сьогодня майже
на тому самому місці, де він стояв рік
перед тим. В таких умовах, здається, Ан¬
танта склонна піддатися натискові Ва¬
шингтону, коли ще понадто зростають
день у день голоси проти військового
вмішування в російські справи, щоби
прийти до мирного порозуміння з Москвою.
Кремль має вістки парижських аґентів. Такі вістки доходять правильно до
совітського правительства помимо почтової й телєґрафічної бльокади. Ці вістки
кажуть, що вплив ґрупи „Сім" (Сазонов,
Ізвольський, Маклаков), в останніх днях
значно поменшав і що тепер навіть міністер заграничних справ Колчака, ґраф
Драґоміров, який як раз знаходится в
Парижі, склонний пристати на американ¬
ський плян, головно з тої причини, що
він краще знає, чим парижські крутії,
труднощі, а то й безвигляднІсть Колчакового походу.
Чи п. Моггіз має уповноваження від
усіх держав Антанти, чи тільки поки що
від Вашинґтонського правительства, це
трудно сказати, але в Москві ^гадають,
що уповноваження п. Мвггіз-а має за
мету склонити Колчака, а через нього й
Денікіна до застановлення боїв, доки в
Москві нові кроки в цій справі не по¬
кажуть можливості! мирного порозуміння.
Характеристичне для положення й те, що
французька „комісія для жорстоких учин¬
ків", яка перебуває в Омськові і яка мала
ствердити свідками й фотографічними
знимками яких сто жорстоких учинків,
зроблених большевицькими військами на
сибірському фронтї, та послати звідомлення про це не тільки до Парижу, але
задумувала в російській мові подати це
до відома також тамошньому населенню,
дістала тепер із Парижа наказ, поки що
залишити це.
(Шлях).

Голяндська преса про
Григорьева.
„Міеіше КоПегсІатзсїіе Соигапі“ від 24. липня 1919 містить
статтю російського кореспондента
п. Фут ран а:

Т. 2. Ч. 2

Звістки, які появляються в часописах;
за останні часи в значній кількости, пре
протибольшевицьку армію Григорьєва на
Україні не тільки не дають читачеві
розуміння суті тої армії, але ще й про¬
тилежні одна одній. Згідно одним звісткам
Григорьєв мав блискучу перемогу над
большевиками; згідно другим, він ними
розбитий. Прапорщик Григорьєв є одним
з тих військових авантюрників, котрі
виникали в Росії за часів революції. Він
є політиком, орієнтація котрого залежить
від кон’юнктури політичних /сил в Дер¬
жаві. Царський прапорщик після того,
як скинуто царя, служив в армії гетьмана
Скоропадського добріш українцем. Коли
зоря гетьмана почала схилятися, він
з гуртком своїх козаків перебіг до Пет¬
люри, котрий був тоді в сяйві свого під¬
несення; під охороною Петлюри йому
пощастило піднестися самому і зорганізу¬
вати значну військову силу. Коли Гри¬
горьєв помітив, що слава Петлюри захи¬
талась, він перейшов до большевиків,
котрі по його думці були будучою владою
на Україні. Большевики, не звертаючи
уваги на політичне минуле цього пра¬
порщика, ставились до його з великою
симпатією і через короткий час призна¬
чили його атаманом 10-ої Задніпрянської
Дивізії. Завдяки цілій низці перемог,
а саме: занягтя блисавету, Вознесенеька,
Херсону, Миколаєва, Одеси і Тирасполя —
йому пощастило на велику популярність
у большевиків, і армія вважала його за
героя. Наслідком цього у нього витвори¬
лась манія величности; він почав заплю¬
щувати очі в бік контр-революціонерів,
гадаючи, що може бути з часом такий
момент, коли кожне нове правительство
муситиме з ним рахуватись. Таким чином
він пішов по шляху, який раніш чи
пізніш мав привести його до розриву
з большевиками.
Перше непорозуміння у нього з боль¬
шевиками було, коли вони йому наказали
виступити зі своїми військами проти
генерала Денікіна, котрий тоді займав
дуже важливі для большевиків вугляні •
копальні Донецького району. Він від¬
мовився виконувати цей наказ, кажучи,
що його війська успішно воювали з ім¬
періалізмом французів та їх прибічників,
але не захотять брати участи в братській
війні. Він мав де-яку підставу пе згожуватись з большевиками, бо йому вдалося
позбутися з свого штабу частину большевиків, та на їх місце насадити контр¬
революційних офіцерів.

Т. 2. Ч. 2.
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Напруження між Совітською армією
та атаманом Григорьєвим щодня збільшу¬
валось і досягнуло кульмінаційної точки
10 травня ц. р.
Большевики тоді постановили про¬
голосити війну Румунії і призначити між
иншим атамана Григорьєва командиром
одної армії проти Румунії. Григорьєв,
котрому вдалося прибрати свою армію
цілком в свої руки, завдяки роздаванню
горілки та дозволу на кілька день
„погулять", це б-то розважитись ма¬
ленькими жидівськими погромами, виб¬
рав цей мент, щоб порвати з большевиками. Він приховував свою еґоістичну
ціль тими твердженнями, ніби він і його
армія вже досить воювали, цілком звіль¬
нивши Україну від чужоземного ворога,
який насунув ва неї, і нема чого шукати
в чужих країнах. Уже настав останній
час, коли нарешті треба задовольнити
бажання жовнірів, звільнити їх від служби
і дати їм землю. Большевикам стало
ясно, що ім незабаром прийдеться раху¬
ватись з тим, що Григорьєв очевидно
відпаде від них, і вони радились між
собою, що треба робить з ним. Тоді,
в той самий час, Григорьєв проголосив
себе головою нового Українського Правительсьтва з резіденцією в бдисаветі, і йому
вдалось найбільш важну частину України
притягнути до себе й одрізати большевиків від хлібних багацтв України. Через
його несподівану зраду з армією в
35.000 — 40.000 чоловік, у большевиків
виник переполох; він скористувався цею
нагодою і почав негайно спільний наступ;
він зайняв Кременчук поширив свій
наступ в напрямку Полтави і також
послав досить велику силу, щоб захопи¬
ти Одесу.
Політична програма Григорьєва ви¬
явилася з його Універсалу, з яким він
звенувся до Українського народу.
Як
можна було сподіватись він свою власну,
мету прикривав самим популярним ба¬
жанням Українського населення. Селянам
він обіцяв розділ всієї землі, повну від¬
міну комуністичного господарства по
селах; робітникам обіцяв, що він додержу¬
ватиметься совітської сістеми; горожанам
обіцяв вільну торгівлю, цілком відкидаючи
демагогію большевиків. Він іде на зуст¬
річ Українським націоналістам, і під
гаслом„Україна-Українцям“їх запевняє, що
представники иньших націй в Україн¬
ському Правительстві будуть представлені
в 20 відсотках. Все це б загальнім
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бажанням на Україні, і большевики, знаючи
це, мали підставу боятись, що Григорьєв
завоює не тільки сімпатії Українського
населення, але й инші групи, які воюють
на Україні з большевиками, з’єднаються
навкруги нього й признають його своїм
проводарем. Повстання Григорьєва озна¬
чало для большевиків не тільки те, що
від них відпала сильна армія, а також
і необхідність припинення озброєного
наступу на Румунію. Большевики негайно
мобілізували проти Григорьєва велику
армію, командування якою вони вже
боялись доручати [якому - будь військо¬
вому; командиром було призначено випробованого комисара Антонова. На
допомогу йому прибув дуже улюблений
російшшм пролетаріатом аґітатор Каменев, котрий взяв на себе завданням під¬
вищувати настрій війська до бою.
12 травня я був присутнім на зібранні
Всеукраїнського Виконавчого Комітету,
де Народний Комисар Раковсьий докладав
про становище. Він звертав увагу при¬
сутніх на серьозність мента і прохав
забути незгоду між соціалістичними пар¬
тіями і разом поборювати Григорьєва, за
спиною котрого ховається найтемніща
реакція. Присутні представники инших
соціалістичних партій — українських
лівих соц. - революціонерів, російських
лівих соц.-революціонерів і жидівського
„Бунда", котрі досі стояли осторонь від
большевиків, заявляли, що вони готові
підтримувати болшевицьке правительств*
в боротьбі проти Григорьєва. Характери¬
стична заява лідера жидівського „Бунда"
Рафеса що до зміни орієнтації йог®
партії в бік большевиків. Рафес сказав,
що зараз не на часі для жидівського
пролетаріату балакати з большевиками
про тактичне питання соціалізму через
те, що Григорьєв приносить з собою жи¬
дівські погроми, а Совітська влада, нав¬
паки, захищає жидівське людське право.
Із зібрання виконавчого комітети видно,
яку велику небезпеку уявляє собою Гри¬
горьєв в очах большевиків. Вони знайшли
потрібним вплинути декретом на почуття
нижчих урядовців, щоб вони зверталв
більшу увагу, ніж це робилось досі, на
культурні бажання України. Самого Гри¬
горьєва вони проголосили по-за законом.
Коли відомости про перемогу Гри¬
горьєва над большевиками правдиві, то
це означає, що на півдні з’являється новий
Колчак проти большевиків. Коли ж прав¬
да, іцо Григорьєва розбито на Україні',
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то це означає розпорошення контр-рсволюційних сил на Україні, які надалі
житимуть справді тільки невеличкими
гуртками, 2 перемогою над Григорьєвим,
оольшевики матимуть безумовно великий
успіх, але страти, які причинив їм Григорьєв, не так легке можна буде відшкодовати, позаяк большевики для перемоги
над Григорьєвим мусіли ослабити свою
армію, яка воює проти Денікіна і таким
чином, як повідомляють останні часописі,
Денікіну знову вдалося поширити свою
владу на частину Донщини, яка мала
велике значіння для большевиків.
28-го липня 1919 року.

Італійська преса про
У країну.
Дуже тяжко, а навіть і складна річ,
дати огляд італійської преси за останні
2 місяці, оекількі в ній була зачеплена
українська справа. Відома річ, що було
досить нападів. Напади цілком ріжного
походження: одні виходять з. положення
повного невизнавання української справи;
другі рахують її большевицькою, треті
реакційною. Імперіялізми російський, поль¬
ський і румунський знаходять багато го¬
рячих прихильників, серед яких можна
знайти і старих російсько - італійських
журналістів і бувших соціалістів, які
3 легким серцем поступили на службу
ланрусізму.
Ми обмежимося в цьому короткому
огляді обговоренням тільки найбільш важ¬
ких статей.
Ті з наших читачів, які більше за¬
цікавлені в тих чи инших статтях, можуть
мати їх за посередством адміністрації.
„На Уосе йеІГ С!сгаіпа“. Перу АгпаШо
Сїроііа зобовязані появленням в „Оаггеїіа
Реї Роро1о“ чотирі дописі: „Ба зирегзШе
ІІсгаіпа" („Заклопотана Україна), „Реіііига
її ОагіЬаісіі Іісгаіпо" (Петлюра —укра¬
їнський Гарібальді") „Оаіігіаїга Ьоізсеуісйіе роїассЬі" („Галичина між Большевиками і Подяками*) і ,Ха сгізі Кизза е 1а
Оеог^іа" („Російска крізаі Грузія")'. Автор
їх —один з небагатьох чужоземців, перед
очима яких проходили події на нашій
батьківщині.
„Україна", каже нубліціст: „це фе¬
номен, який все більше і більше знаходить
п собі сили, щоби ставити опір, по мірі
того як все грізнійше і грізнійше він ото¬
чується ворогами свого життя". Сіроііа
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тої думки, що дружне ставлення Італії
до України було актом елементарної спра¬
ведливості! до народу, справа якого є ли¬
ше справа волі. Він гадає також, що
через порозуміння з Україною Італія мо¬
гла бн розвязати деякі важні проблеми
італійської політики. „Дати поміч Укра¬
їні значить уникнути від тої катастрофи,
яку собі приготовляю Антанта. Ми по¬
винні поставити це собі нашим завданням
і тим допомочи нашому скрутному економичному становищу". Допись від 22. черв.
Ряд дуже цікавих статей помістив
„Зесоїо" 1,-2 і 3 липня. Представляючи
необхідність відступити від тої помилкової
політики, яку веде Антанта відносно ко¬
лишньої Росії, часописи закликує по¬
кинути безглуздні сподівання на відбудо¬
ваная Росії Колчаком, і замість цього
увійти в порозуміння з Грузією і Укра¬
їною. Італія повинна відважитися на цей
крок, як в своїх інтересах, так і в інтересас инших членів Антанти.
На тему „Італія — ринок України,,
(„Мегсаіо ІІсгаіпо іп Ііаііа") присвячено
дуже багато статей. Особливо заслугову¬
ють уваги статті в „Кізуєйііо Екопопіісо",
„ТгіЬипа" і „Сгіііса". По питанню на¬
пряму французької політики, що до Укра¬
їнської справи було надруковано в „Теїиро"
стаття „II ргоЬІета шззо е Р Іпіеза"
(Російська проблема і Антанта"); в „II Оіогпаїе сі’ Ііаііа" — „Ой еггогі сієї §оуєгпо
ігапсезе пеііа роШіса огіепіаіе", (Автор:
Уіііогіо Уеідогі); в „Соггіеге сГІїаІіа":
1 тізіего беї Маг Мето"- (Тайна Чорного
Моря"): в „II Зесоїо" — багато статей.
Багато уваги звертає печать ріжним проб¬
лемам внутрішнього життя на Україні,
цікавиться історією України, жидівським
питанням і пншими. В цих областях
панросійські журналісти мають для себе
безконечний запас тем.
Свої інтервю в італійській пресі дали
и. В. П. Мазуренко, граф Тишкевич і п:
Севрюк. Заслуговує уваги в „Оіогпаїе
сР Ігаїіа" від 7 лирня розмова з одною
особою яка повернула з Одеси.
(По ст. „раззе^па йаііа 8іатра“
в „Ба Уосе сіеІР ІІсгаіпа" Мг. 4.)

Російська революція і
національне питання.
НериЬ1іс“ містить доклад
І. Церетеллі, який був прочитаний
ним на засіданні російської респуб„Ьа
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ліканськоїліґи в Парижі. З докладу
цього, який подаємо тут в уривках,
бачимо, що у Церетеллі помі¬
чається
значна
зміна у його
поглядах на національне питання
в б. Росії і що він почав обстою¬
вати право на національну неза¬
лежність поодиноких народів.
„Національне питання — каже він —
це одно із найбільше трудних питань,
які видвигнула революція. Російська
революція в березні написала на свойму
прапорі гасло повної рівноправності!
усіх народів, що замешкують Росію,
та затриманя цілости Росії. Большевицька
катастрофа породила повну анархію
в національному питанні в Росії.
В період розцвіту
революції ви¬
рішення національного питання можна
було
осягнути
шляхом укріплення
держави, едности при умові притримуванняся прінціпа повної рівноправності!
усіх народів, що заселяють Росію. Рівно¬
часно треба було заспокоїти потреби
робітничих клас кожної країни. Думка
про те, що розвиток Росії можна осягнути
її роспадом на поодинокі частини була
тоді чужа російській демократії. Навпаки
демократична і федеративна Росія лічилася
символом соціального і національного
відродження усіх російських народіг.
Розвиваючася катастофа перепутала всі
шляхи розвою мартівської революціу.
Коли і народні маси остаточно втратили
віру в негайне заспокоєння своїх потреб
і піддалися
анархістичній
пропаганді,
коли на почві втомлення і відказу від
боротьби розцвіла диктатура большевиків
і російська революція зложила збрую до
ніг
побідоносного
ґерманізма — на
російський народ впало велике несчастя
— державний орґанізм було розруйно¬
вано і всі частини країни стали або
здобутком
зовнішного
ворога,
або
здобутком братовбивчої війни. Крівавий
пожар знищив найбільш живучі державні
орґани і обернув країну в арену безпереривної боротьби.
Після заключення берестейського мира
більша частина країни з інородським
населенням попала під німецьку окупацію.
На Кавказі
небезпека громадянської
війни збільшилася ще можливістю крівавої
різні між поодинокими національностями
і погрозую жорстокої окупації.
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В результаті берестейського мира
країні почала загрожувати турецька
окупація. Вже під безпосереднім давлен¬
ням наступаючої бурі пришилось на
скору руку організувати оборону проти
завойовників, а рівночасно і проти тих,
які під видом большевизму руйновали
країну і не лічилися цілковито з її
бажаннями.
Вірні нашій мрії, ми звернулися за
помічну до російської демократії, однак
наш голос до неї не дійшов, бо вона
була ізольована
ворожою
окупацією
і здавлена большевицькою диктатурою.
Наш маленький народ на протязі пятьох
місяців боровся завзято за лозунґи все¬
російської демократії. Однак ця боротьба
не під силу йому була і повинна була
його привести до цілковитого загину.
В цей час наш зовнішніш ворог заявив
нам таке: коли ви боретеся за свою не¬
залежність, як частина Росії, то ви повинні
примиритися з тим, що ваша країна від¬
ступила вас нам по договору, підписаному
правительством, яке сьогодня говорить
від Росії. Тоді нам залишилося або іти
старим шляхом і принести наш народ
в жертву розбитій і обезсиленій мрії
боротьби з нашим зовнішніш ворогом,
або покинути нашу мрію і боротися за
спасенна нашого народу і реалізацію
ідеї демократії, хоча б тільки на своїй
власній території.
Утворення незалежної держави стає
тоді для Грузії та других народів Закав¬
каззя питанням життя або смерти, бо на¬
роди ці лишені були навіть тої слабень¬
кої оборони, яку могли б їм дати міжна¬
родні закони і могли би бути видані
з головою торжествуючому імперіалізмові.
Яка буде будучність нашої країни і
инніих нових національних організацій?
Яка доля спіткає російський народ і на¬
ціональні меншості! б. Імперії?
Чи зуміє Росія обєднатися після зни¬
щення болшевизму? Це все питання, які
інтересують усе людство. Щоби відповісти
на них треба нарисувати собі образ ни¬
нішнього становища Росії.
Ми чули тут, як представники Груп,
що борються за владу запевнювали, що
большевики не розруйнували і не могли
розруйнувати Росії, яка і на дальше оста¬
ється великим полем, для корисної діяль¬
ності!; що головною провиною больше¬
виків являється нанесення смерти ідеї
„батьківщини" та „ідеї демократії". Ми
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з тим незгідні. Коли б розходилося тільки
про ідеї, то большевизм був би непобідимий, бо „прінціпи“, які проголошують
большевики, є прінціпами соціалізму, а
до того їх „ідея“ поставить Росію над
усім останнім світом, як смолоскип волі
і справедливості!. Однак засоби, якими
большевики хотіли здійснити свої ідеї,
обернули Росію в руїну. Найбільше тяж¬
кий удар, який можна завдати країні, не
зруйнувати її нерви, її економічну струк¬
туру, яка сосновою її політичнго і духо¬
вого життя. І цей смертельний удар було
нанесено Росії: промисл її зруйновано,
транспорт розвалився, робітнича кляса
знищена. Росія вернулася до натураль¬
ного способу продукції; село жне своїм
власним, відокремленим життам и т. д.
все те в час, коли для відроження країни
потрібна натужна праця усього населення.
Та заміст творчої роботи усього населення
ми бачимо диктатуру меншості!, яка при
помочі фізичної сили хоче знищити до
іценту останки наслідства, яке дісталося
їм у руки. Коли в початку большезицької революції домашня війна повстала
з політики партії, яка находилася у влади,
то сьогодня вона є неуникненим наслідком
повного знищення країни. Бо як може
відродитися чисто робітничий рух, коли
знищено промисл?
Коли говорять про шкідливі наслідки
большевицького режіму, перш усього
мають на думці зруйнування країни. Однак
наслідки, які большевизм собі готує буде
ще більш страшним; він віддасть країну
на поталу силам на стільки анархістичним і протидержавним як і він сам—це
реакції, яка нависла уже над Росією.
Большевизм приготував відповідну почву
для них і вони так, як і він будуть грати
на інстинктах 'і зуміють покористуватися
заблудженням мас, щоби приєднати собі
приклонників.
Найблизша будучність Росії йтиме
під знаком реакції, однак не реакції
царської, бо як не був деспотичним старий
режім, він все ж таки мав свої закони.
Реакція, якій большевизм відкрив дорогу
не буде в силі створити навіть елемен¬
тарні основи державності!. Не поможуть
ні добрі пляни, ні особисті наміри Колчака і др. Соціальні сили, які їх під¬
тримають, викличуть найбільш жорстоку
реакцію. Скорше чи пізніше та реакція в
Росії побідить не задля того, що вона
матиме в руках сильнішу збройну силу, а
тому, що большевизм, який тільки руйну¬
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вав, а нічого не будував, буде змушений
уступити місце силі, яка йому буде рідна
по свойому характеру. І тоді ошукані
маси по загальному закону соціального
розвою кинуться в другу крайність;
увільнившись від большевизму, вони не
приєднаються до демократії, а зєднаються
з реакцією.
В теперішній час кожному народові,
який утворив свою власну державу, гро¬
зить повний розвал, від якого він може
спастися тільки власним зусиллям, влаеною організацією. Ці маленькі народи,
це все, що перенесла Росія, остаточно
би їх знищило. Тільки, остаючися неза¬
лежними, цим народам відкривається шлях
до кращої будуччини.
Ми вже згадали, що в перший період
революції затримання єдности великої
російської держави було не тільки зав¬
данням але й символом усіх демократій
Росії. В цей час єдина Росія була ґарантією життя і свобідного розвою усіх її
народів. Для консолідації цієї єдности
демократія вжила одного средства — це
апеляції до самих народів, та до розумін¬
ня їх власних інтересів. Єдність Росії бу¬
ла в цей час символом демократії і сво¬
боди народів. Тепер же для сотворення
єдиної Росії прийшлося б знищити держав¬
ний устрій народів, який заховав їм жит¬
тя і дав змогу свобідного розвою. І тому
тепер демократичним шляхом не можна
добитися утворення такої єдности. Оди¬
нокий шлях, який міг би добитися сот¬
ворення такої єдности це той, по якому
ідуть большевики і по якому неминучо
піде Колчак—шлях промощений вогнем
і мечем. Єдина Росія може відродитися
тільки на трупах своїх народів. Тепер
ідея Росії стала символом реакції і гноб¬
лення.
Ми ніяк не забули і ніколи не забу¬
демо нашого минулого, спільних надій
і боротьби, які нас звязали з російською
демократією. То в теперішний момент це
все може бути тільки споминами. Колиж
поодинокі люде можуть жити споминами
минулого, то це ніяк не можливе для
цілих народів, які находяться на краю
пропасти.
Факт істнування незалежних поодино¬
ких народів зариває життєві інтереси
самої Росії. Росія не може істнувати без
свобідних виходів у море—це не є штучна
видумка, а життєва умова істнування
кожної країни. Однак між демократіями
однаково свобідними і однаково незалеж-

Т. 2. Ч. 2.

ВОЛЯ

ними всі ці питання можуть бути вирішені
полюбовно, шляхом договорів, арбітража,
Гарантій економічного і стратегічного
характеру, а не шляхом насильного
приєднання і руйнування національних
державних орґанізмів проти волі їх
народів.
Розуміється, що ні одна країна не
може істнувати ізольовано. Усе людство
стремить до федерації свобідних народів.
Утворення союза народів це слабий почин
задля осягнення цього. Перебудова росій¬
ської держави на поодинокі країни являєть¬
ся кращим виходом із цього теперішнього
крізіса, бо коли до цієї соціальної бороть¬
би, яка роздирає тепер російський народ,
приєднається іце боротьба національ¬
ностей, яка зістала спонукана насиль¬
ством, то цей крізіс, який ми всі тепер
переживаємо, протягнеться ще довго.
Грузія—ця невеличка країна, яка має
3. з пол. міл. мешканців, зуміла здійснити
ідеали революції, зуміла оберігтися від
братовбивчої війни чужоземної окупації.
Вона для свойого внутрішнього будів¬
ництва не потрібує нічиєї помочі; вона
перевела вже радикальну земельну ре¬
форму, утворила автономні орґани місце¬
вого самоврядуванмя, національну армію
ідр. но їй приходиться терпіти великий
економічний і фінансовий крізіс, міста
терплять недостаток харчів і її треба
навязати стосунки з Европою, ■ бо лиш
фактичне визнання її може спасти її
від загину.
Коли би Грузія заявила, що вона
творить тільки частину будучої росій¬
ської федерації, вона лишила би себе
своєї головної сили: свойого держав¬
ного устрою. Цілковито ясно; що коли
Денікін займе Росію, як це вже він про¬
бував тричі, то він не тільки що зруйнує
її дальше, але і викличе домашню вій¬
ну, за якою неминучо прийде і націо¬
нальна колотнеча.
Російська демократія
нічого
не
виграє від цього, що _ демократія з цієї
малої країни згине під ударами реакції
Пораження нашого народу означало би
рівночасно і пораження всіх демократич¬
них завойовань великої революції, які
цей народ зумів зберігти на протязі пів¬
торарічної безпереривної боротьби.
Інші малі народи находяться в такому
самому становищі, як і Грузія. Ні один
із них не може істнувати без Европи,
яка повинна помогти їм усунути усі екомічні наслідки війни.
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Жидівські погроми на
Україні.

„Иеие Ргеіе РГЄ55Є“ МІСТИТЬ
слідуючі інформації з української
сторони про жидівські погроми
на Україні.

Відомість про жидівські погроми, які
мале місце в Проскурові, є правдиві і мож¬
ливо що подані цифри відповідають дійс¬
ності!. Причина цих погромів є така:
В тилу армії Петлюри уряджувати при¬
клониш Поалє-Ціон, партії, яка на Україні
орієнтується сильно на ліво, враз із своїми
російськими приятелями повстання, які
загрожували етапній лінії армії. В Проску¬
рові проголошено совітську республіку.
Головний отаман Петлюра, коли довідався
про те, вислав до Проскурова два полки,
які мали навести порядок. Коли ці два
полки в найбільшому порядку увійшли
в місто, почали прихильники совітської
влади стріляти до них із домів. Тоді
командуючий цими полками дав приказ
зрівняти ці доми з землею. Можливо, що
при цьому потерпіли і невинні; однак про
якийсь плановий погром жидівського на¬
селення не може бути й мови, бо укра¬
їнський уряд виступає проти них енерґічно
і, як це приміром було в Тернополі, суворо
карає провідників цих погромів. Перший
презідент України Винниченко, який тепер
перебуває у Відні, одружений є з Жидів¬
кою (п. Розою Лівшіц). Коли він вступав
в урядованая, приняв депутацію з жи¬
дівським міністром Ревуцьким на чолі
і запевнив її в імені Центральної Ради
про охорону національних меншостей.
Цього прінціпу придержувалися і инші
правительства; Центральна Рада ухвалила
закон, який забезпечував Жидам персо¬
нальну автономію, окреме національне
міністерство, та ріжні права. Доказом
цього є, що в парижській мирній делегації
бере участь і представник жидівського
союза, Зархі, який має ті самі права, як
і инші члени.
В Камінці Подільському перебуває
тепер філія українського правительства,
яка однак придержується точно прінціпів
уряду. Правдоподібно, що ця вістка, яку
переслано в Сен-Жермен про сотню
вбитих підчас погрому, відноситься до
часів большевицького панування, коли там
большевики вбили дві третини Українців
а третину жидів. І тому і в цьому випадку
не можна говорити теж про погроми Укра¬
їнців проти Жидів, а тільки про російський

92

ВОЛЯ

погром проти Українців. Ніяких відомостей
нема тут про Житомір. Житомір це —
паломницьке місце для Українців, має
численні церкви і манастирі. Місцевість ця
лежить недалеко фронту проти російських
большевиків. Тут часто відбувалися бої
з ріжнородними бандами, підчас яких
могло прийти до погромів. Однак повірити
в те, щоби це Українці устроїли погроми
та знищили свої святі місця, не можна.
Щож дотичить жидівської кольонії в Катеринославщині, то за ті погроми, які там
були, тим менше можна винити Українців,
бо там є багато большевиків, а саме
місто і ґубернія вже кілька разів пере¬
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ходила з рук до рук і через те є дуже
знищена. Питання ще, який це комітет
передав мирній конференції повідомлення
про погроми. Бо в Парижі є богато ріжних жидівських комітетів; деякі з них
мають польську закраску і їх завданням
є компромітувати Українців. Зрештою
тепер у Варшаві перебуває інтернаціо¬
нальна комісія під проводон Американця
Моргентана, яка має рослідувати погроми
в Польщі і на Україні; Комісія вже урядує
і частина її матеріалів є вже в дорозі
до Парижа. Із цих матеріалів довідує¬
мося правди про ці, гідні пожалування„
випадки, які мали місце на Україні.

Огляд світових подій.
31. липня: В Чікаго бої поміж білими й чорними. Америка обстоює знесення
бльокади Росії. Переговори між Беля Куном і Антантою. Відновлено почтові зносини
між Францією і Німеччиною.
1. серпня: Польський сойм ратифікував мирний договір з Німеччиною. По¬
валення совітського уряду на Угорщині — утворення там чисто соціяліетичного кабі¬
нету. Бунт польських частин в Познані. В Чікаго проголошено стан облоги. Штрайковї
заворушення в північній Анґлії.
2. серпня: Штрайк на тлі дорожнечі в Швейцарії. На Угорщині відновлено
приватну власність. Бої між Китайцями і Японцями в Шантунґ.
3. серпня: Велю Куна інтерновано в Долішній Австрії. На Угорщині від¬
новлено волю преси.
4. серпня: Димісія соціяліетичного кабінету на Угорщині. В Ратіборі під¬
стрелено український літак. Японський парламент ухвалив відновити стосунки
з Німеччиною.
5. серпня: 300.000 румунського війська увійшло в Будапешт. Антанта перервала
бльокаду Угорщини. Кріваві сутички між робітниками і військом в Трієсті. Генераль¬
ний штрайк в Цюріху. Бунт військових частин в Ню-Йорку.
6. серпня: Антанта призначила архикнязя Иосифа Габсбурґського реґентом
Угорщини. Утворено там кабінет із ґенералів. Вуличні бої в Турині. З Гамбурґа
відплив перший корабель до Америки. Жидівський погром в Будапешті.

На фронтах.
Звіт українського ґенерального штабу з 26. липня. На Брацлавському напрямку розвідочні події. Ворог скупчуючись в районі ст. Крижопіль
готується до наступу з метою зноку заволодіти Вапнярським залізничим вузлом. На
Жмеринському напрямку наш наступ продовжується успішно. Наші броневики
ведуть бій між Постом—Подільським та Жмеринкою. При заняттю нами ст. Матейково захоплено валковий склад, багато полонених і трофеїв. На Проскурів-
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€ькому напрямку наші війська продовжують свій наступ вперед. Ми заняли м.
Кузьмин в 25 верст, на північний захід від м. Ярмолинці. Наші броніровані потяги
вели бійку з ворожими броневиками по за ст. Вуйволовці. На останніх напрямках стежі.
Звіт українського генерального штабу з 29 червня. На Брацдав¬
сь кому напрямку в районі ст. Немерчі, Котюжани і Копайгород завязалися сильні
бої. Ворог декілька раз при допомозі броневиків переходив в наступ, хотячи відкинути
нас від залізниць Жмеринка—Могилів, але ж контратаками наших військ був відки¬
нутий з великими втратами. На Жмеринському напрямку в районі ст. БазДеражня без значних перемін. Бої продовжуються. На Шепетівському і Кремінецькому напрямках перестрілка і розвідочні події.

Критика і бібліографія.
Сопіте М. ТизгкіешІсх: Ьа ІііІегаіиге икгаіпіеппе (сі’аргез
М. $ег§е Еїґєшоу, Мте. Еїітепко, 1е ргоЕ М. НгоисЬеузку
еі сГаиігез есгіуаіпз икгаіпіепз).
Ауєс сіє потЬгеизез іііизігаііопз.
Вегпе, Ітргішегіе К. Ьиііег еі еі
Сіє. 1919. Ст. 158.
Велику прислугу зробив автор Укра¬
їні цею невеличкою книжечкою, зав¬
данням якої є познайомити романський
світ з духовим життям нашого народа на
протязі більше як тисячлітьної нашої іс¬
торії.
На книжечку складається 16 коро¬
теньких (4—5 сторінок друку) уступів, з
яких кожний представляється, як сама для
себе зрозуміла заокруглена цілість, всі
вони одначе зливаються гармонічно із со¬
бою і дають нам дуже виразні контури
духового життя нації, її культурного розвою. Старій нашій літературі княжого
періоду, татарського лихоліття, литовськопольського і козацько-гетмансьського аж
до Котляревського присвятив автор всего
4 уступи, що ми уважаємо великим плю¬
сом його методу.
Через це автор уникнув непотрібного
балясту, а тільки в скондензованій формі
подав французькому читачеві те, іцо мо¬
же його заінтересувати. В тих 4 уступах
старався автор виказати, оскільки укра¬
їнська література так давніх часів під¬
лягала впливам з одного боку південноазійського т. є. східньо-середземноморського світа, а з другого Західньої Европи.

Він показав, що ці дві великі куль¬
турні течії все перехрещувалися на Ук¬
раїні, а це мало той наслідок, що на
Україні зродилася в новітніх часах дуже
оригінальна література, яка зявляється
не малим вкладом в загально-світову ду¬
хову скарбницю.
В чотирох перших уступах автор об¬
говорив старо-українські переклади св.
Письма, хроніки Нестора і галицько-во¬
линську, старо-українські романи й апокріфи,' Слово о полку Ігоря, полемічну
літературу перед революцією Богдана
Хмельницького, козацкі хроніки і цілий
цей цикль визначних літературних появ
замикає дуже інтересною постаттю Грицька Скороводи, уважаючи його цілком
слушно передтечею нової літературної
доби на Україні. Удалося також авторові
звязати з собою писану й устну слове¬
сність на Україні, причім народня устна
творчість, як це справедливо підкреслює
автор, є продовженням тої роботи, яку
розпочали два великі українські аноніми:
автор „Слова о полку Ігоря" і автор гали¬
цько-волинського літопису. Три четвер¬
тини кннжки автор присьвятив для обго¬
ворена літературного руху новітьної доби,
починаючи від Котляревського. Величава
постать „батька", котрий після слів Шев¬
ченка „буде панувати, доки живуть люде,
поки сонце з неба сяє, його не забудуть"
виступає ще релефніїце на фоні польськоукраїнської і російсько-української шкіл.
Автор дуже зручно перевів ріжницю
між Котляревським і представниками тих
літературних шкіл. Для Богдана Залєвського/Падури, Ґощинського, польських
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поетів і Гоголя та Рилєєва — росийських
поетів української школи, була Україна
прекрасним, але помершим, за яким треба
жаліти, що померло, але треба погодитись
з фактом смерти; для Котляревського —
Україна й українська нація це невмірущий
організм, який тільки заснув, але пробу¬
дився, гірким сміхом і сльозами заявляючи
світови про своє пробудження.
Котляревському присвятив автор до¬
сить обширний уступ (4 сторінки) та най¬
довше спиняється д. М. Тишкевич над
могутньою, титанічною постатю Тараса
Шевченка. Заналізувавши його повне
терпіння життя, автор акцентує, іцо Шев¬
ченко являється загально-славянським
поетом, ґенієм, чого не можна сказати
ані про Пушкина ані про Міцкевича.
Ні один поет на світі не має серед
широких народніх має такої популярності!,
як Тарас Шевченко, ні один не окружений
в такій мірі німбом творимої лєґенди.
„Народ, котрий має такого поета і котрий
його зрозумів, може спокійно глядіти в
майбутнє" — кінчає автор уступ про
Шевченка,
Дальша література — це тільки де¬
тальнішу розробленнє тих ідей, для яких
підвалини поклав Шевченко в своїм Коб¬
зарі.
Після його повстають таланти і то
дужі таланти, але всі вони бліднуть перед
величнім образом поета-мученика, і ні
один з пізніщих письменників не. доріс
до його величі.
Автор коротко і ясно аналізує сучас¬
ників і наслідників Шевченка; Марка
Вовчка, Костомарова, Куліша, Руданського, Свідницького і т. д., вибіраючи те,
іцо характеризує даного письменника, як
літературну індівідуальність.
Не поминув також автор і галицькоукраїнської літератури, котра до 60 років
жила відокремленим від Наддніпрянщини
літературним життям.
Маркіян Шашкевич і „трійця" є про¬
дуктом чисто льокальним, те саме можна
сказати і про Федьковича. Доперва від
60 років починають зливатись обі літе¬
ратури галицька і наддніпрянська в одну
орґанічну цілість. Символом того злиття
являється Іван Франко, котрий так само,
як другі наддністрянські таланти, явля¬
ється поетом високої марки з панукраїнськими, а не специфічно галицько-парт икулярними тенденціями.
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Іван Франко — це перший поет, га¬
личанин з походження, котрий є загально
— українським поетом. Тож обєднання
двох українських земель було підготоване
ще задовго того на літературнім полі,
поки дана була змога заговорити про
політичне обєднання.
Аналізом літературної фізіономії Лесі
Українки, Олеся, Чупринки, Гру шевського,
Винниченка кінчається інтересна книжеч¬
ка ґрафа М. Тишкевича.
Книжечка видана дуже чепурно на
веліновім папері, має богато ілюстрацій
(портрети писменників, берелєфи з памятника Котляревського в Полтаві, вінієти
і. т.) і читається з захопленням бо стиль
автора лехкий і гладкий.
А. X.

С. М. Т. ІАІЛсгаіпе еп їазе йе соп£гез. Ьоизаппе. Ішргішегіе А. ВоуагсІОісісіеу, Маираз 7. 1919. Велика вісімка,
ст. 15.
Ця маленька брошурка відомого
українського діяча старої школи, ґрафа
Михайла Тишкевича старається поінфор¬
мувати про українську справу мирову
конференцію в Парижі. На брошурку
складається декілька поодиноких полі¬
тичних ґльос, на перший погляд від себе
незалежних, але коли прочитається цілу
брошурку, дістається докладний образ
культурно і соціально-політичних стремлінь українського народа. Маленька праця
українського діяча має полемічний харак¬
тер. Вона старається розсіяти той туман,
який над Україною розпускають польські
і московські імперіалісти і відповісти на
такі безглузді твердження як:
„Українці не є народом осібним від
московського, а їх мова є тільки діалектом
московської."
„Ніколи не було української держави,
віддільної від Росії."
„Назва „Україна" означає тільки
межу Росії."
„Українці — не руськіє."
„Україна — це німецько-австрійська
видумка."
„Росія не може жити без України."
Автор полемізує з тими твердженнями,
уживаючи фільольоґічно-історичного ме¬
тоду, котрий вправді віддав виясненю
українського питання великі заслуги,
котрий одначе вже тепер перестарілий і
дуже однобокий. Коріння самостійницьких
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стремлін-ь українського народа спочивають
не в фільольоґічних тільки його особ¬
ливостях, але радше в тій ріжниці соціаль¬
но-економічної структури України і в відмінности соціяльно-політичного і держав¬
но-правового ідеалу. На цей бік питання
шановний автор не звернув бачної уваги, і
це ми уважаємо хибаю його праці, яка
має всі слабі сторони українофільського
дореволюційного періоду нашої історії.
Праця автора опріч того, яскраво антантофільська, вірить в добрі наміри мирної
конференції в Парижі, яка на думку
автора, принайменьше в особі Вільсона,
заступає інтереси права і справедливості!.
Можна простити помилку автора, бо
книжечка писана в грудні 1918 р., коли
ще не можна було знати, як далеко ском-'
промітує Антанта вивішені на її прапорі
ідеали гуманності! і справедливости.
Ми всі дали себе ошукати.
Книжочка являється в періоді після
заключення мира Німцями історичном
документом того, які ми надії покладали
на Антанту.
Брошурка писана дуже приступною
мовою і гладким стилем.
5. ЗіеЬпіізку: Б’Шгаіпе еі Іез Шгаіпіепз. Вегпе. Ітргішегіе Р. Би1ег еі Сіє.
1918. Мала вісімка, ст. 52.
Далеко основніще старається познакомити романську Европу про Україну і
український рух п. Стебницький. Праця
його складається з семи розділів і одного
додаткового, в яких автор виложив коротко
історію українського народу аж до найно¬
віших днів. На наш погляд автор за ба¬
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гато місця присвятив історії минулих
злиднів України. В книжочці дореволю¬
ційний період займає з 52 аж 44 сторінки.
На представлення російської і української
революції 1917 і 1918 р. лишилось авторові
дуже мало місця. Цей великий переворот,
який такий величезний має вплив на
європейську політику, стиснений у ав¬
торова на несповна чотирі сто¬
рінки малої вісімки.
В додатковім розділі автор старається
виправдати Українців, для чого вони від¬
лучилися від Росії проголосили четвер¬
тим універсалом суверенність Україн¬
ської Народної Республіки. Виходить що
проголосили бо мусіли.
Нам здається, що далеко доцільніше,
а перш за все більш згідне з правдою
було би, провадити в публичних виступках
думку: „проголосили, бо народ хотів“.
А так, коли наша самостійність викли¬
кана не волею народа, а обставинами, то
кожний може подумати, що, раз зміняться
обставини, пропадуть всякі суверенні за¬
баганки. А це є неправда.
Вг. Мугоп КогйиЬа. Ба іеггііоіге еі 1а
рориіаііоп сіє РІІкгаіпе сопігіЬиііоп
§ео§гарЬіяие еі зіаіізііяие.
Вегп. 1919.
\У. ТітосЬепко. Кеіаііопз есопотщиез
епіге РІІкгаіпе еі 1а Ргапсе.
Рагіз 1919.
М. Богупзку. Моіез зиг Іез геїаііопз
икгаіпо-роіопаізез еп Оаіігіе репсіапі Іез 25 сіегпіегез аппез.
Рагіз 1919.
Л. Реііззіег. Се циі зе равзе еп Штате.
Оєпєує 1919.
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Видавниче Тов. „Вернигора" у Київі
видало у Відні на нротязі 1918-го і 1919-го років такі книжки:
А. Хомик: Початкова ґеоґрафія (фізична), Друк. 10.000
Ф. Шіндлєр: Фізика для вищих початкових
шкіл.Друк. 25.000
А. Геращенко: Молитовник.Друк. 75.000
Гр. Шерстюк: Українська граматика. Ч. II.
Складня.> . Друк. 25.000
Гр. Калішевський: Латинська граматика. Друк. 10.000
Др. І. Крипякевич: Історія України для по¬
чаткових шкіл та І. ґімн. кл. . . . Друк. 50,000
Др. С. Рудницький: Початкова ґеоґрафія для
нар. шкіл.Друк. 50.000
ДР, І. Раковський: Зоольоґія для вищих поч.
шкіл та ґімн. .'.Друк. 25.000
Др. І. Раковський: Людина. Для шкіл та самоосвіти. Друк. 15.000
А. Крушельницький: Читанка на І. ґімн. класу. Друк. 10.000
„
^
„
„
„ II. „
„
Друк. 10.000
Поль Бер: Історія природи.Друк.-50.000
Й. В. Ґете: Фавст. Переклав Д. Загул. . . . Друк. 10.000

пр.

Ц.

1 гр. 50 шаг.

пр.
пр.

Ц.
Ц.

6 гривень.
1 гр. 50 шаг.

пр.
пр.

Ц.
Ц.

2 гр. 50 шаг.
6 гривень.

пр.

Ц.

7 гр. 50 шаг.

ир.

Ц. 12 гривень.

пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
пр.

Д. 10 гривень.
Ціна не подана.
Ц. 12 гривень.
Ц. 15 гривень.
Д. 8 гривень.
Д. 8 гривень.

Ноти (наклад кождого зшитка 15.000 прим.):
К. Стеценко: Шкільний співанник. Ч. III.
„
„
Українські колядки й щедрівки. V. десяток.
Ол. Кошиць: Реліґійні канти і псальми українського народу. І. випуск.
„
„
Українські колядки і щедрівки.
„
„
Збір ник українських пісень для хор у. III. десяток.
IV
Я. Степовий: Українські народні пісні для народніх хорів. І. десяток.
УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

-IV.

М. Леонтович: Українські народні пісні для міш. хору.
Ф. Якименко: ЗО народніх мельодій для міш. хору.

»

І. десяток.

Листівки:
О. Новаківський: Князь Ярослав Мудрий.
„
„
Князь Ярослав Осмомисл.
Франко-Кошиць: „Розвивайся, ти високий дубе."
Коваленко-Кошиць: „Козацька пісна".
Крім сього друкуються: А. Крушельницького: Читанка на VII. ґімн. кл.
(10.000 прим.), Дра. І. Крипякевича: Всесвітна історія, і Шкільний Атляс.

Видавництво „Серп і Молот" у Київі
видало у Відні ості книжки:
М. Залізняк: Король та народ. Друк. 15.000 пр. Ціна 50 шаг.
„
„
Велика селянська війна 1525 р. Друк. 15.000 пр. Ціна 50 шаг.
„
„
0 п о в і д аМ н я з історії української землі. Друк. 30.000 пр.
Ціна 10 гривень. (Остання книжка зрецензована в 3. ч. „Волі".)

Приватні видавництва.
П. Іван Німчук видав у Відні отсі книжки:
Проф. Р. Залозецький: Земельнаре форма на Україні. Друк. 10.000 пр. Ц. 80 шаг.
Др. В. Варвінський: Історичні права українського народу до його народнього імени. Друковано 10.000 пр. Ціна 40 шагів.
П. Куліш: Орися. Друковано 10.000 пр. Ціна 20 шагів.
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А. Хомик.
сммаманнммн

Самостійність, конфедерація, федерація.
На самім початку загально-російської революції, коли то одна
шоста частина земного суходолу станула перед завершеним фактом
банкроцтва цар ського автократизму, виринуло питання, в яких
правнополітичних формах істнувати буде дальше російська держава.
До большевицького повстання в Петербурзі і Москві при кінці
жовтня 1917. р., отже більше як пів року „єдина, неділима" істнувала, але істнувала по закону безвладности тільки. Хто мав почуття
історії, той міг з математичною точністю зробити висновок, що
„єдіна і неділіма" російська демократична республіка, як її хотіли
будувати російські трудовики, с-ери і с-деки меньшевики — це уто¬
пія, це фантазмаґорія політика, який не хоче рахуватся з присутністю
сил, визволених самим упадком царату. Доґматичний унітаризм то¬
дішньої московської інтеліґенції, її централістичний консерватизм,
заслонив очі її на незвичайної далекосяглости факт, що для унітарної
російської держави немає реальної бази: городовика, стражника
і жандарма, як екзекутора „єдіно неділімської волї.“
Серед широких мас визволеного немосковського селянства і про¬
летаріату почали будитись, що правда, зразу дуже наївні, але всеж
таки думки перебудови держави на цілком інакших прінціпах, в нія¬
кому разі одначе не на прінціпах державного унітаризму.
Думка перебудови Росії на федерацію народів з забезпеченням
прав меньшостів зродилась над Дніпром в Київі. Коли в Петербурзі
тимчасовий уряд Керенського ломив собі голову над виборчим законом
до „учреділки", полишаючи инші питання політичного життя їх при¬
родному, можна-б сказати, стихійному розвоєві і не впливаючи на
цей розвій, серед масшоширювалось переконання, що роль „учредітельнаго собранія" буде роллю того „барина, которий прієдєт
І всьо розсудіт."
Кожна нація створила собі зараз же на початку революції на¬
родні Ради з інтеліґенції, селян, робітників і жовнірів і кожна з цих
рад бомбардувала тимчасовий уряд питаннями, чи вони згідні пере¬
дати деяку частину влади в руки національних установ, чи вони го-
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дяться з прінціпом федералізації Росії. На це тимчасовий уряд мав
тільки одну відповідь: „Ось погодіть! Збереться „учредітельноє собраніє" і воно все вирішить."
Тимчасом життя не стояло на місці. Орґанізація націй кріпшала^
найвище одначе стояв тоді авторітет Української ЦентральноТ
Ради, котра станула тоді'на чолі визвольного руху всіх інородців.
Українська Центральна Рада, як революційний орґан, високо несла:
прапор рівноправности всіх малих, чи великих російських націй і біля
неї гуртувалися всі без винятку російські інородці. В осені 1917. р.
Центральна Рада скликала в Київі з’їзд народів і що дуже харак¬
теристичне, на нім явились всі „інородці" бувшої російської імперії
аж до Буріятів включно: не явились тільки представники народів
Москвинів і Поляків, народів-панів, народів централістично й імперіа¬
лістично настроєних, для яких думка рівноправности націй не тільки
не симпатична, але навіть ворожа. Вже тоді можна було передбачити,
що між тими двома народами і інородцями на чолі з Українцями прийде
до дуже крівавого, довго трівалого оружного конфлікту.
І цей оружний конфлікт не дав на себе довго ждати. Сам мос¬
ковський народ, якого надії завів бездарний і безідейний тимчасовий
уряд, дав себе втягнути в большевицьку авантюру, здеґрадував себе
до ролі лабораторного кролика, на якому кілька політикосоціяльних авантюристів або фантастів почало робити свої кріваві
експеріменти. Дякуючи доґматичній непорушности і простолінійности
політично-правного думання з боку московських провідників, москов¬
ський народ не тільки зруйнував російську державу, яку з такою
затратою енергії будував на протязі цілих століть, але знищив також
самого себе до щенту. І цілком влучно характеризує голова ку¬
банської делєґації на парижську мирову конференцію в своїм
листі з 29. мая 1919. р. до президента Клємансо, в якім протестує
проти визнання Колчака, як одинокого диктатора цілої Росії.
„Що до нас, мешканців Кубані, ми думаємо, що процес форму¬
вання нової держави, основаної на правопорядку (але на право¬
порядку демократичнім) на такім великім просторі, як бувша росій¬
ська Імперія, буде незвичайно болючим і довготрівалим. Цей процес
буде, на нашу думку, особливо дуже тяжким і довготрівалим в Цент¬
ральній Росії (Великороси), де соціальні противенства проявилися
з осибливою силою і гостротою і ось тепер дається зауважити, як
протест проти большевицького максималізму і як невідклична консеквенція — антидемократичні тенденції: тенденції в напрямку старого
режіму (навіть царського), тенденції в бік централізму й імперіалізму.*
[Гл. Оазіоп Оаіііагсі, Ье Моиуетепі Рпаигззе еї Іез А11о§епез, Рагі&
1919. Ст. 71].
Таку саму думку і майже тими самими словами висловили також |
і другі делєґації, грузинська, латишська, азербоджанськаіинші.
Праця „з’їзду народів", перервана большевицькою завірюхою,
яка розпочалась в осені 1917. р. над Дніпром, продовжується
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дальше на мировій конференції в Парижі, де знайшлись ті самі
учасники, представники поневолених народів — „інородців".
На тім з’їзді сконстантовано:
1. Що Росія, як унітарна держава з супремаціею москов¬
ського елементу, дальше істнувати не може і
2. що її треба перебудувати на прінціпах федерації.
Звичайно в шестім місяці революції народи — „інородці", які
були позбавлені всіх прав і мали тільки дуже прімітивні державнонаціональні установи, ще не перейшли цеї твердої і болючої політичноправної школи, щоби усвідомити собі, що до федерації відразу не
перескочиш з абсолютизму і централізму. Само життя показало
шлях і етапи, по якому йтиме процес будування нового політичного
і соціяльного ладу на „інородчеських" теріторіях бувшої російської
імперії.«Москалі і Поляки в нім участи брати не можуть, бо своїм
з‘іґноруванням київського Зїзду Народів вони зреклися будувницької
ролі. Може і добре сталось, що зреклися цеї ролі Москалі, бо вони
що до числа своєї людности і що до числа своєї інтеліґенції мали би
провід на сході Европи. Зрікшисяії Москалі самі відрізались від культур¬
ного європейського світу, самі відсунулись на азійзський континент,
який помилково географи відграничують лінією Уралу і Каспія. Провід в
організації східньо-европейського союзу народів, який займає величезну
територію від Балтику до Персії, взяв вже в першім році російської
революції український народ і сам своїми державно- правовими
актами показав, в якому напрямі йтиме політичний і соціяльний роз¬
вій східньо-европейських народів. Цей шлях веде через самостійність
ї конфедерацію в майбутності до східноєвропейської федерації, а тому,
що федерація — це після римського права — зосіеіаз Іеопіпа
„товариство левове", в якому найсильнійший бере найбільшу пайку,
то українська нація в майбутності буде мати найбільшу користь.
Що в дійсності тільки одиноко через самостійність кожної зосібна
„інородчеської" нації може прийти до такого зразу тільки еконо¬
мічно-торговельного, опісля навіть політичного зближення між ними,
показує зіставлення дат, в яких кожна з окрема „інородчеська" нація
проявила свою державно правову волю. Україна проклямувала
Українську Народню Республіку, „не пориваючи звязків з другими
народами бувшої Росії“ 20. листопаду 1917 р. В слід за тим завязався
так званий „південно східний Союз", котрий одначе як не¬
життєздатний розпався зараз же на ряд самостійних Республик.
Звичайно найскорше зорганізувались закавказькі народи, котрі
підлягали цілими тисячліттями впливам середземно-морської культури.
На Закавказю створилась зразу при кінці 1917 р. Закавказька
конфедерація: Азербаджанська із столицею Елизаветполем,
Грузинська із столицею Тифлісом і Вірменська. Одначе ця
федерація дуже скоро розпалася не тільки з приводу большевицького
руху, але також з проводу антаґонізмів між Вірменами, Азербаджанцями і Грузинами, Свою самостійність проголосили Азербаджанська
7*
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і Грузинська Народна Республика в однім дні т. е 28. травня 1918 р.
отже пізніще на пів року від України.
В так званий південно-східний Союз зразу вступили
кубанські, донські і терські козаки і також кавказькі верховинські
народи: Лезґіни, Осетини то що т. є. ті народи, котрі перед двома
тисячами літ входили в склад Понтійської держави Мітрідата. Та дуже
скоро цей союз повалили большевики, а саме тому, що до руху
пристали збаламучені елементи бідніщого козацтва тай „інородці".
Одначе, розваливши сам союз, большевики не досягли мети. Державна
думка серед тих народів не загинула. 11 мая склалась державна
унія північно-кавказьких верховинців на подобу швайцарської канто¬
нальної конфедерації, вибрали уряд і проклямували перед цілим світом
свою державну незалежність. Найдовше вагалась кубанська людність,
її звязувала з Донцями спільна, хоч що правда недовговічна традиція,
спільність і подібність козацької „станичної" організації, але звірства
денікінських „добровольців" і донців дуже скоро розірвали цю
спільність.
Від 5—18 грудня 1918 р. Кубанська Рада пірвала всі звязки
з Денікінцями і Донцями і оголосила таку резолюцію: Брак одности
в державі, відсутність уряду, визнаного цілою Росією, анархія, яка
безпереривно панує в центрі і на півночі Росії, і незакінченість боротьби
проти неї, вимагає необхідно від людності Кубані, щоби вона
створила своїми власними силами державну владу в
межах своєї території.
Вправді ця самостійність поки що услівна, бо вона арґументована
тільки больщевицьким безладям, одначе не треба забувати, що зразу
самостійність України була також тільки услівна, як це ми читали
в французькій броннррі бувшого міністра Шульгина. Одначе
з бігом часу самостійницька думка пускає що раз то глибші коріння,
як це ми також бачили на Україні серед тамошньої інтеліґенції, котра
через несповна пів року змінила свою наївно-федералістичну душу на
самостійницьку. Не дивлячись на арґументацію кубанська Республіка
всеж таки на зверх маніфестується як самостійна держава. Вона вис¬
лала до Парижу делєґацію на мирову конференцію на чолі з М. Б ич ем,
Президентом Народньої Кубанської Ради.
Що до імперіалістичної акції Генерала Денікіна на північнім
Кавказі, написав М. Бич листа до міністра закордонних справ північнокавказької Унії з дати 8. червня 1919, в якім запевнює від імені свого
уряду про свою сильну рішучість підтримувати самостійність Кубані
проти всіх замахів, з відкіля б вони не походили, а також зазначує, що
„приязні стосунки між кавказькими верховинцями і кубанцями створять
розуміється, цілком природні щирі симпатії, якими руководяться
кубанські козаки в відношенню до других гірських народів" і що
„безпосереднє геоґрафічне сусідство, спільність економічних
інтересів, цілковите і взаїмне визнання самостійности
обох країв дають Гарантії поступу і миру на півночі Кавказу.
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Як бачимо наші брати Кубанці, в яких царський режім не міг
заглушити старого республикансько-демократичного, запорожського
інстинкту, роблять велике діло. Вони являються державно-творчим
елементом на цілім Кавказі. Звявши під увагу що гірська кавказька
Унія старається з одного боку навязати як найкращі сусідські зносини
з закавказькими національними республіками; грузинською, вірмен¬
ською і азербаджанською, можна сподіватися, що на Кавказі прийде
зразу через самостійність до конфедерації, а по тям і до
кавказької федерації.
Не треба одначе забувати ' що Кубань не є край етноґрафічно
відрізаний від Укррїни. Поміж властивою Україною і Підкавказзям
тягнеться досить широкий Таганрогсько-ростівський міст. Звичайно
об‘єднанню між Кубанем і Україною перешкаджае, річ природна,
донсько-московське козацтво, яке все ще мріє про „єдіну і неділиму".
Одначе сконсолідованим силам донців і денікінських добровольців
не удалося зломити державної волі кубанського козацтва. Вигнані
з Кубані і Кавказу денікінські добровольці і донці тепер, як чорна
реакційна хмара, сунуться із південного сходу на Україну. Безперечно
ворожний настрій проти большевиків на Україні не менший, як був
на Кубані і Кавказі. Граючи на тій ненависти може бути, що вдасться
Денікінові, який впрочім має „антантські" ресурси в грошах і зброї,,
повалити большевиків, одначе дуже сумнівне, щоби йому вдалось
повалити українську державну думку, щоби йому вдалось приєднати
українську націю до російської „федерації", зразки якої ми бачили
за ганебної памяті гетьмана Павла Скоропадського.
Мірилом слабости денікінської ідеї може служити якраз політичноправні відносини, які склались на Кубані, на Кавказі і на Закавказю.
Колі цвітові чорносотенства, яке більше як цілий рік звило собі
спокійне кубелечко на Кубані, під охороною „добровольчеських"
і донських багнетів, не вдалося зліквідувати навіть кубанської
Республики, тим меньше буде в йьго сил для ліквідації України.
Як цілий розвій випадків показує: ані большевики зправа, котрі
хочуть „єдіної і неделімої" білої Росії, ані большевики зліва, які
туж саму „єдіну і неделімую" перекрашують тільки на червоний
колір не є здібні до державного будівництва, а це тільки дає доказ
того, що вони при будівництві вживають дуже старого, перегнилого
вже матеріалу ідей і тим самим замість будувати Росію хочби на
„федеративних" підвалинах вони копають що раз то глибшу пропасть
між московським народом й „інородцями". Показується, що ці „інородці“ від „лєзґіна і до Фінна“, хоч говорять на мовах, котрі собою
навіть неспоріднені, знаходять всеж таки зрозумілу спільну мову
з українським народом, мову спільних інтересів. Тільки „общепонятний рускій язик“ став тепер для всіх незрозумілий, а то для
того, що на тій мові проголошуються або крайні революційні
максималістичні гасла або крайні контрреволюційні, царе
хвальні і старорежімські. „Общепонятній“ мові бракує щиро-демо¬
кратичної складні і для того, все, що в політиці говорять представники
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московської нації звучить, як апокалипса Івана Евангелиста. Слова
то ніби демократичні е у одних і других, але не має демократичного зиісту.
Резюмуючи це все, що до тепер зказано, доходимо до таких
висновків. Починаючи від Литви і Білої Русі а кінчаючи Закавказям
відбувається грандіозний творчий процес. Народи, що живуть на тім
велитенськім просторі наближуються до Европи і до європейської
культури, з якою ніколи не проривали звязків. Тільки московський
народ що раз то більше ізолюється і щораз то більше падає в
пропасть азійського варварства. Інородці південно-східньої Елропи
самовизначуються як самостійні держави, але всеж таки в тім само¬
визначенню веде провід найбільша з поміж них нація українська.
Розділившись і самовизначившись, створивши національні уряди, ці
народи шукають між собою злуки. Ця злука призведе зразу до цілком
вільної конфедерації, як це було колись в Зєднаних Штатах Північної
Америки, але врешті вони обідняються в велику східньо-европейську
федерацію, в котрій одначе не буде московського народ а.
як зфедерованої державно-правної одиниці. Звичайно цей процес
творення такого східньо-европейського союзу народів не відбувається
без болю і без катастроф.
Люде слабих нервів, котрі за деревами чи пак за потоками
крові не бачуть ростучого молодого лісу, зневірюються, попадають
в роспуку і поповняють безліч фалшивих політичних кроків.
До нас доходили чутки, що деякі наші парижські дипльомати,
особливо ті, котрі не розуміють тенденції сучасного революційного
руху, складали в Парижі візити політичним представникам старої
Росії, стараючись з ними порозумітись. Вони забули, що мертві на
віки занімили і ніколи не промовлять. Другі, також недосвічені,
стараються шукати порозуміння з дуже крикливими большевиками.
Вони забувають, що це не крик новонарожденої дитини, що світові
дає знати про своє життя, це болючий зойк конаючої людини.
Не з чорносотенними Москвинами нам говорити, не з Червоними
імперіалістами шукати зближення. Наш шлях твердий і вірний —
це шукати зближення з другими „інородчеськими“ народами і разом
з ними будувати культурне, політичне і соціальне життя на сході Европи.
Проф, 3. Неедлі.

Українська Республіканська] Капеля.*)
Українська Республіканська Капеля це першоря¬
дний хор, який своєю артистичною вартістю рівняється найславнішим хорам цілого світу. Найбільша цінність цього хору полягає в тому,
що техніка його співу не вирожується в бравурність, або рафіновану
віртуозність, яка завше вражає своєю робленістю і неприродністю,
навпаки росте з самого коріня прирожденої славянської му*) Автор статті, проф. пражського Універсітету, подав кілька прихильних статей
проіКапелю в чеській пресі.

Т. 2. Ч. 3.

ВОЛЯ

103

зично сти. Глубоке, палке й щире почуття — характерна риса чистого
славянського типу, знаходить собі самий природній, безпосередний
стіхійний вираз власне в музиці — цій найчистішій мові почуття.
Тому то музичність це — основна прикмета славянського типу на
ріжних ступнях культури.
Цю властивість використовує Українська Республіканська Капеля
з боку чистого мистецтва, розвиваючи прирождену славянську музи¬
чність до найтоншої художности: вона не затирає барви поодиноких
голосів, але дає кождому з них можливість виявити свій характер
там, де цього вимагає музичний вираз; вона використовує прирождену
красу славянських голосів для забарвлення співу найріжноманітнійшими відтінками; вона доходить уміння співаків з народу — володіти
виразом свого голосу і гратися з ним, до майстерної техніки найдоскональніших ріапіззіто, 1е§аіо, зіассаіо, їогііззіто
і. т. д. Не можливо перечислити всі прикмети мистецтва Української
Республіканської Капелі, бо воно є таке ж невичерпане, як життя
народу, що п’є цілющу силу з Матері Землі.
Тому мистецтво Української Республіканської Капелі так глибоко
народне, що з нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна чиста
душа Українського Народу.
Гарна ця душа. Таке ж і її мистецтво.
Україна має свої старі традіції: це батьківщина славних козацких
брацтв, що й до нині ще вражають нас досконалим братерством
своїх членів і своєю горячою любовю до волі й до рідного краю,
оборона якого завжди була їх найвищим завданням. Коли ж Україна
була введена в склад Російського царства, разом з ним переживала
все горе підневольного життя, не рахуючись навіть за окремий нарід,
ці характерні риси українського життя стали ще глибші, ще виразніші.
Здорова сила українського народу не дала йому вмерти; вона заховала
йому його вірну любов до рідного краю і до волі, але страждання
зробило почуття українського народу ще горячішим, ще чистішим,
ще більше людяним. Не з ненавистю, а любовю жив цей благо¬
родний нарід і тоді, коли Великоруси під гнітом царизму підпадали
прокляттю пезімізму і нігілізму. Тому й всі прояви життя українсь¬
кого народу такі горячі, такі повні почуття, такі людяні і правдиві.
Якою здоровою показала себе Україна серед розвалу Росії
після невдалої революції 1917 року! Тоді, коли в Московщині нігілізм
виливався в руйнуючий все большевизм, Україна жваво почала буду¬
вати здорове господарське й культурне життя на основі своїх на
диво розвинених кооперативних організацій, доводячи таким чином
найкраще, який свідомий, високо альтруістичний а тим самим і ко¬
рисний член в семї народів є благородний український нарід.
Все це відчує в співі Української Республіканської Капелі той,
для кого музика й спів є щось більше, ніж гра звуків, для кого музика
є мовою душі, як окремої людини, так і цілого народу. В співі Укра¬
їнської Республіканської Капелі звучить здорова життьова енергія,
яка виявляється в бадьорім, скоріше веселім, ніж смутнім його музи-

104

ВОЛЯ

Т. 2. Ч. 3.

чнім характері. Це одно вже свідчить, який здоровий корінь, має життя
українського народу. Не песімізм, але здоровий життьовий оптімізм
заховав в собі цей нарід, не зважаючи на лихоліття рабства, і тому
він, починаючи співати, часом розвеселиться так, що пориває слухачів
в вир своєї безпосередньої природньої веселости. Але й глибока віра
в людину, віра в добро, в справедливість, в усі ті чесноти, які лежать
в основі життя, віра в саме життя — звучить в пісні цього народу*
що зазнав так мало добра і так багато лиха.
Коли Українська республіканська Капеля співає свої Канти
(духовні народні пісні), або инші глибоко поважні пісні, нас захоплює
власне та правдивість і простота, з якою український нарід звертається
до своїх святих, щоби поговорити з ними про те, що у нього болить*
щоби пожалітись їм, а також, щоби їх повеличати. Вражає в цих.
піснях і горяче співчуття чужому стражданню. Слухаючи ці співи, ми
самі стаємо ніби кращими, бо що власне тепер може піднести лю¬
дину, як такий чистий людяний погляд на світ.
Отже той, хто пережив і відчув ці прекрасні співи Української
Республіканської Капелі, не може не полюбити України всею ду¬
шею. Так правдиво без тіні фальші виявляється тут перед нами дійсна
історія українського народу, що ми ясно розуміємо, чому він так
палко тужить за волею, і чому він не може за нею не тужити.
А яко Славяне, ми не можемо не бажати від всього серця, щоби
тепер, коли міжнародні відносини виробляються може на цілі століття*
ця туга Українців за волею була заспокоєна для розцвіту і зміцнення
всіх славянських народів, — поскільки їм дійсно дорога ідея зросту
и сили славянства.
Яким гріхом було би, коли б тільки через брак порозуміння зо¬
стався заритим талан, дарований природою, такому здоровому,
такому повному творчих сил і здібному до культури народові; з другого
боку, якеб це було щастя для Славянства, коли б вирвались на волю
всі ті творчі сили українського народу, що досі гинули під гнітом
насилля. Але мало цього. Наш Палацький виніс переконання
з історії нашого народу, що ідеєю славянською може бути тільки
свобода. Таким чином, як що ми хочемо рішити славянське питання
дійсно по-славянскі, ми мусимо перш усього бути твердо переконані*
що тільки свобода, і ніколи рабство, всіх славянських народів
приведе до справжнього між ними братерства, а тим і до зміцнення
славянства, і це буде лише на благо і щастя цілої людскости.
Нас Чехів звязує з Українцями ще одна риса нашого громадсь¬
кого життя: наша правдива чиста демократичність. Як ми, так
і Українці не мають ні аристократії ні високої ієрархії в герман¬
ськім і римськім значінні цього слова. Як у них, так і у нас під
словом нарід розуміється простий нарід, тому й життя народно
є життя демократичне.
Від нас Українці їдуть до братів Югославян до народу, нам. так
само близького, тому що також демократичного. Я певен, що власне
Югославяне особливо добре відчують цю рису українського народу
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і полюблять цей нарід не меньше, ніж ми. І це було би дійсно най¬
кращим побажанням, щоби в великій славянській родині найбільше
зблизилися власне і найбільше демократичні славянські народи,
які завжди будуть найвірнішими поборниками славянської ідеї тому,
що це е ідея народня.
Цим останнім побажанням прощаюся я з українськими співаками,
які, перебуваючи у нас, своїм мистецтвом і своїм славянством стали
для нас дорогими близькими братами.
Ігор Федів.

-

УКРАЇНА В ЧИСЛАХ.

и.

Населення України.

%

Подаючи обчислення кількости загального населення етноґрафічної
України, зазначуемо із самого початку, що наше обчислення являється
приблизним. Про точні й вірні числа не може бути й мови, хочби
з теї причини, що уродини, смертність, еміграція, іміграція і инше,
зміняють майже що-днини числа населення даної теріторії. Однак,
поминаючи цю остаточно малу неточність обчислення, мусимо звернути
увагу на більше важну помилку, а саме, що обчислення, якими будемо
користуватися, опіраються почасти на перестарілих переписах з 1897 р.
і 1910 р., почасти на инших дещо новійшвх джерелах, які, являючись
лиш математичними обчисленнями, нераз значно росходяться з дійсністю.
Однак беручи під увагу, що коли в величині ріжних теріторій, які
являються всеж таки незмінними, — бувають у ріжних джерелах
доволі значні ріжниці Ц, то деякі неточности у обчисленню населення,
яке являється змінною величиною — ке будуть відогравати великої ролі.
Почнемо наш нарис обчисленням населення загальної — адміні¬
стративно взятої — теріторїї, на якій осіли Українці. У нижче поданій
таблиці — знайдемо бажані нам числа. (Гляди табеля на ст. 106).
Сумуючи - скількість мешканців у кождій Губернії за 1914 р.,2)
приходимо до заключення, що 1) на загальній теріторії 1,619.100 кт2
(стовбець І.а) - поселялося 1914 року 88,840.000 людей (стовб. І. б);
2) на 1 кт2 пересічно припадало тогож року 54. мешканців (стовб. І. в).
Щойно згадані числа, для нас не мають великого значіння тому,
що відношення їх до чисел суто української теріторії, яка нас цікавить,
надто велике.3) Одначе поміщено їх на підтвердження, правдивости
чисел поданих із цего самого року у стовб. II б, відносно Губернії 2-8.4)
9 Порівняти хочби величини теріторій у: а) „Ежегодникь Россіи", б) „Оео£гаїіясЬ-5{аЩіі5сЬе ТаЬеІІеп" уоп Бг. ]ига5сЬек, 1917, в) „Оесщг.-зіаіізі ІІпіу.-АПаз"
топ Ргої. А. Нісктаппз, г) „Бкгаіпа" V. Кисіпус’куз, ґ) Кордуба: Теріторія і насе¬
лення України, д) „Кта Ризі" Вагіозге\¥ІС2, 1912, і богато инших.
2) Числа ці (стовб. І б) — взяті 'по обчисленні Бг. ІигазсЬек-а, із його „Оео£гарЬІ8сЬ-згаіІ5іізсЬе ТаЬе11еп“ 1917 р., ст. 53, 01, 03.
3) Див. „Україна в числах". І. Федів. („Воля" т. 2, ч. 1, 15. ст.)
4) Виняток творить ґуб. Херсонська, в якій по Юрашекові налічується 3,745.000,
а по Кордубі 3,774.000. Ми беремо числа по Кордубі, тому, що його обчислення
являється точнійшим (пор. „Етн. тер, Укр." „Воля" т. 2, ч. 1, ст. 10).
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Що до населення Галичини, Угорщини і Буковини, - то у Юрашека1) подані вони за рік 1910 - (Гал. 8,025.000; Угорщ. 20,886.000;
Буков. 800.000). Беручи щорічний приріст для цих країв 1%, -одер¬
жуємо на рік 1914 — приблизні числа для Гал. 8,326.000; Угоріц.
21,721.000; Буков. 832.000. (див. руб. І б.)
Слід би ще згадати, що густота населення, подана по Юрашекові
(у стовб. І в) — не зовсім годиться із густотою населення цьогож
року — по Кордубі.2) Одначе, тому, що ріжниці невеликі, оставляємо
числа Юрашека.
Розглянемо тепер населення суцільної української ї теріторії, по¬
даної у нашій таблиці у стовб. II.3)
Числа стовбця II. а, подані по перше тому, щоби, порівнюючи її
з руб. II. б і II. в, уявить собі зріст населення на протязі певного часу;
по друге тому, що числа цього стовбця являються вихідними числами
офіціяльної переписі, на основі яких зроблені обчислення на 1914 рік
і на 1919-ий.
Населення укр. теріторії губерній 2-8, 13, 15-17 і 19-21, подаємо
без змін за Кордубою.4) Коротко розглянемо зміни, які зробили ми
у стовбці II. а відносно прочих Губерній і країв. (1, 9-12, 14 і 18.)
Населення Галичини, Буковини і Угорщини, подане у Кордуби
із 1900 року, Відчисляючи у кождій із цих країн пересічний приріст
1%, за кождий рік— одержуємо:
Населення

Галицької України
Угорської України
Буковинської України

1900 року

1897 року (прпбл.)

4,731.651
501.674
441.503

4,600.000
487.000
428.000

Що до губерній, в яких теж поробленно зміни, — згадаю за¬
гально. Тому, що суцільна укр. теріторія низше поданих губерній,
являється у мене більшою, як в Кордуби, —тому, обчислюючи для
них населення за 1897 р. і 1914 р. брав я пересічну густоту на¬
селення цих Губерній — й множив через величінь укр. суц. теріторії.
В цей спосіб одержав приблизно населення бажаної теріторії. Для
точности подаю — порівнюючу таблицю5).
її „Оео§гарЬі5сЬ-зіа1і5ІІ5сЬе ТаЬеІІегГ 1917, ст. 53.
2) Кордуба „Терітор. і насел. України", ст. 17—24.
8> Точнійіце: „Етноґр. теріт. України", І. Ф., „Воля" т. 2, ч. 1, ст. 8—16.
ЇЇ Із його „Теріторія і населення України".
її Перші числа кождої ґубернії-подані по Кордубі „Тер. і нас. Укр."
Другі числа кождої ґубернії-подані по мойому обчисленні.
8*
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Кубанська .
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Донська .
Курська .
Ставпопільська.
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3 насел.
1897 року:

Українська
теріторія
38.834
|
40.000
35,064
60.000
54,169“
56,000
20.861 “
30.000
10.581
12.000
17.397
|
20.000

1,662.541
1,735.012
901.198
1,560.000
1,114.631
1,151.231
782.727
1,110.000
574.593""
684.000
246.644
280.000

3 насел.
1914 року:
2,234.700
2,331.320
1,324.100
1,920.000
1,763.800
1,820.530
1,196.600
1,598.520
780.250
875.735
492.500
577.575

І

V

Беручи пересічний щорічний приріст населення для галицької,
буковинської і угорської України 1%, а для Губерній Великої України
(російської) 1*5%, *) обчисляємо приблизно скількість населення
суцільної укр. теріторії (стовб. II.) на 1919-ий рік (стоб. II в).
Беручи числа населення поодиноких губерній і країв, а властиво
їх етнографічно українських частин, — із статистики російської,
і австрійської1 2) й — перепроваджуючи вище згадані зміни у деяких
Губерніях — чи країнах, — приходимо до приблизно точних оста¬
точних вислідів, а саме:
На

українській етнографічній
суцільній
782.814 кш2 — на якій мешкало

теріторії

року 1897 — 34,945.975
„
1914 — 47,381.850
мешкає
„
1919 — 50,970.600
1) В дійсності! приріст відносно чисто укр. Губерній більший: волиньська 2%,
київська Г7% і т. д. — пересічно Г9. Одначе беручи під увагу — страти у війнах
1914—1919 — беремо лиш середній приріст 1*5%.
2) Поданих ]игазсЬек-ом (5іаі. ТаЬеІ.) і Кордубою (тер. і нас. Укр.)
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В. Миколаенко.

Галичина під польською інвазією.
(Від нашого власн. кор-та).

Галичина, 2. УІІТ.

День 25. Траьня с. р. для Галичини є днем жалю і печалі
В сей день військо і влада України покинули м. Станиславів, куди
більш не повертались.
Одход нашого війська на далекому ще від Станіславсва фронті
був дуже несподіваний для населення. Всі боялися приходу большевицької армії, а фронт польський лічили безпечним. Усі тішилися
надією, що от от н забаром буде взятий нами і Львів. Навіть коли
Дрогобич і Стрий були уже залишені нами, то ще була віра в нашу
перемогу. До армії вступили добровільно професори, учителі, уряд¬
ники, студенти, громадянство. Срґанізовувалося жіноцтво для помочі
війсковим установам, а де хто із жіноцтва підносив думку про утво¬
рення жіночих бсєвих одиниць. Настій через щоденне наближення
фронту ставав нервовим. Життя завмірало, скрізь говорилися про не¬
безпеку, та оборону.
Тим часом коли тил готувався до оборони, фронт посовувався
назад. Настільки в тилу йшла робота по зміцненню фронту,постільку
фронт уже не цікавився, що робиться в тилу, а робив одступ. Про¬
тягом одного тижня із під Львова фронт перекотився через Станис¬
лавів і зупинився лише на якийсь час за Дністром. Такий поспішний
одход війська вніс дезорґанізацію в тилу, через що евакуація пере¬
водилася без пляну, наспіх і закінчена була недобре, чим і ско¬
ристувався ворог. Коли в Станиславові уже не лишалося війська, коли
із міста виступали останні одиниці, стація желізниці ще була забита
груженими і порожніми вагонами, тому мало хто вірінв в те, що
судьба Станиславова рішена, тим більше, що з боку наступаючого
ворога не було чути стрілянини і взагалі ще не помічалося тих
обставин, котрі звичайно утворюються, коли бої йдут близько.
Населання міста було сильно здивовано тим, що в південь 25.
числа, це було у неділю, у місті появилися несподівано польські
оружні відділи, сформовані з місцевого польського населення, пере¬
важно з молоді. Відділи сі трималися досить сміливо, непочували не¬
безпеки від близької присутности нашого війська, що не закінчило ще
одходу. Гуртки ґімназістів в 10—12 чоловік затримували на улицях
інтендантські вози, табуни скоту рогатого, що слідували через щось
в хвості евакуації. На колієвому двірці відділи робітників польських
припиняли евакуацію, затримали паровики, сотки вагонів і цілі потяги.
Сістеми і організації було так мало, що ніхто не боронив того, що
приймали Поляки до своїх рук: всі старалися чим скорше тікати, хоч
жадної небезпеки не було ще видко.
Досить було б однієї сотні жовнірів, щоб усі польські відділи
обезброїти, знищити, та окрім того, що вони складалися із небоевого елементу, число озброєнних людей доходило лише до 100.
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Коли ці відділи цілком зайняли, без бою усе місто і стацію, то
до їх , роспорядимости була уже значна кількість зброї, що лишило
наше військо. До вечера того дня польська оружна влада була сформо¬
вана, призначені були керовничі, місця варти і т. п., але війська польского ще не було.
Комендант міста, повітовий стаяоста, урядники зявилися од¬
разу на свої місця; очевидячки у Поляків була добра підготовча
таємна орґанізація. Урядників, що служили українському уряду безвиключення всіх від разу було усунено від праці. Командантом міста
став поручник б. австріськоі армії Данблесельм, а повітовим ста
ростою лікар Д о б р у ц к і й.
Розказ N1*. 1. від командантури вийшов у перший же день; се
свідчить про те, що він був вилотовлений раніше. Цим розказом
населення, без ріжниці націі і віри, закликалося до спокою. Як цей
так і слідуючі розкази друкували виключно на польській мові.
Ніч з 25. на 26. травня пройшла у місті в небезпеці. Боялося
населення погромів. Причиного цього була відсутність війська і нена¬
дійність охорони, сформованої переважно із учнів і лише з невели¬
кої кількости робітників. Ні 26. ні 27 числа ше не було польського
війська і лише тоді населення побачило, що причинною одходу на¬
шого війська — не переважаючі сили противника, а росклад наших
частин.
Уже в понеділок 26. числа, місцеві крамарі, почали перемальо¬
вувати українські написи на магазинах і заміняти їх польськими. Де
вивіски лишалися в українській мові, там озброєні відділи, що блу¬
кали по місту, зривали їх, топтали ногами, знищували, а через се
крамарям було небезпечно лишати далі на склепах українські вивіски
Уряди замінили написи та прапори українські польськими відра¬
зу, тому що свої написи і прапори Поляки зберігали від листопаду
минулою року.
Українське життя завмерло. Ті Українці, що лишилися в Станиславозі в невеликій кількости, ховалися по хатах, а коли й вихо¬
дили до міста, то небезпеки ради розмовляли по-польски. Газети
українські перестали виходити.
Через три дні після одходу нішаго війска дій п їй до Сганиславова польські відділи. Організаційний комітет зустрічі польскої армії
закликав населення запастися наліпками на вікна, з видрукованим
словом „чееть“, а для таго, щаб такі наліпки були не лише на
нільських будинках, то по місту пішли комітетські агітатори, котрі не
тільки закликали, але й погрожували, іц) військо буде стріляти у ті
вікна, де не буде наліпки „чесгь“. Перелякане населення особливо
Жчди, та урядники, корилися і запасалися наліпками.
На равті в честь прибувшого війська повітовий староста Д о б р у цкий прам являючи висловився, меж иншим, так, іца на його думку
українського населення неяаз, ба жадної України не істнує, що на
тій частині польської землі, котра ззегся Галичинаю, е лише поль-
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скиії нарід; поділяєтся він по релігійних визнаннях і що з рештого
Русини не е окремий нарід.
З приходом війська вся влада у місті і повіті перейшла до рук
війскової команди, Почалися реквізіції у селян збіжжа, безрогих,
птиці, коней, возів. Замість грошей видавалися лише квитки. Де і хто
має платити по сих квитках, не пояснювалося. Почалися ревізії по¬
мешкань, арешти і інтернований українського населення. Були випадки,
що людей хапали в місі і лише за те що вони говорили по-українські, так був інтернований професор Щерба. Арештовували і Галичан
і Надднігірянців. Усіх арештованих вивозили негайно, навіть без поба¬
чення з родиною, або до Львова, або до Кракова. Українські коопе¬
ративи теж замикалися, крам реквірувався, тоді як приватні купці
таким самим крамолі вільно торгували.
Український горожанський комітет на чолі з доктором Бачинсь к и м, силкувався захищати інтереси і права українського населення,
але його не слухали, а навіть члени комітети попали в списки до
інтернований і були примушені перейти на нелегальне становище.
Поруч з українським комітетом організувався ще комітет „Восточних славян", шо обєднав москофильське населення. На чолі сего
комітету став б. рос полк. Серебряников, а до організації комітету
прикладав руки б. Війсковий комісар у Румунії полковник Білецький. Сей комітет, не дивлячись на підтримку польскої влади,
діяльності не проявляв, бо було мало бажаючих записуватися у „Восточні славяне", а навіть, коли комітет з властного почину брав
кого із інтернованих під свою опіку, то самі інтерновані проти сего
протестували і не давали комітету права клопотатися за них. Так
було наприклад з інтернованими директорами кооперативних установ
Штефаном і Стіборським, котрі рішучо відмовили цьому комі¬
тету в праві опікуватися над їх судьбою.
Єдиною здаєтся роботою цього комітету була опіка над єписко¬
пами Антонієм і Евлогієм, котрі таку опіку прийняли радо, бо
властиво сі особи і комітет були одного поля ягоди.
Репресії і переслідування до українського населення побільшу¬
валися в часи успіхів українського війска на фронті, а коли фронт
був знову надійшов близько до Станиславова, то на Українців по¬
чався буквальний терор. Хватали людей дома, на вулицях, в каварнях,
а були випадки, що шукали і арештовували людей в лазнях.
Через такі обставини почалася сильна еміграція українського на¬
селення на Покуття, на теріторію, що окупована румунськими вій¬
ськами. Румуни до Українців відносилися цілком лояльно, жадних
переслідувань не робилося. Таке відношення Румун до Українців ви¬
кликало обурення з боку Поляків, котрі очевидячки були невдоволені
добрими Українсько-Румунськими взаємовідносинами на Покутті.
Властиво в сей час уся українська інтелігенція Галичину поки¬
нула, лишилися лише селяне, робітники, та позбавлені посад урядники,
через що українське життя в краю замерло.
Що до відносин меж Поляками та Жидами, то ці відносини теж
злі. Поляки закидають Жидам їх співчування і сімпатії до Українців.
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Проти Жидів ведеться такий же терор, як і проти Українців. Беруть
жидівську інтелігенцію до чорних робіт. Були випадки, що жовніри
польскі хапали у день більш багатих Жідів, вели до казарм, там над
нами знущалися, грабили, роздягали до білизни і викидали на
улицю.
Одна із таких несчастних жертв польського насильства, вирвав¬
шися від звірів — польських легіонерів лише в одній білизні, так і
поїхала впрост до повітовою старости, а коли увійшла до останього
у кабінет, то промовила, звертаючися до старости: „честь“ — се те
слово, котрим Поляки вітали свої війська.

Козак.

-

На станиці.

Сумно робилось на душі кождого, хто бачив гуртки цих змучених заморених,
хорнх, апатичних людей. Перед кількома тижднями увільнилися вони з полону, а
тепер несміливо, недовірчиво входили до концертної залі. Там сиділи тихо, роз¬
давлюючись по людях, яких так богато зібралось. Ось виходять вже наші славні
співаки. їх витають щедрими оплесками, а полонені все іце сидять недовірчиво
з одною думкою: „Ну, вже побачимо, що то з того буде.4*
Залунала перша пісня, кант св. Варварі і пробудима духа сих приголом¬
шених долею людей. У одного стало лице ще блідішім, у другого набрало троха
краски, у всіх очі сьвітились; богато з них були дуже зворушені. Инші ще канти
опанували їх душу так сильно, що на першій перерві вони не сміли зночатку
рухатись і аж недовгій хвилі зачали поволи розмовляти. Один каже: „Богато я вже
по прощах бував, але такого ще не чув, — то просто чудо.44 І всі потакують йому,
киваючи головами.
Пісні перенесли їх на рідний край, пригадали їм найбільше яскраві моменти
їх життя до війни.
Після перерви співали колядки та щедрівки. У наших полонених розяенилиеь
лиця. Всі вони зачали щиренько сплескувати співакам, коли другий акт скінчився,
то мож було пізнати, що їм був жаль цеї хвилини щастя, яка не тривала довше.
Підхожу до них і питаю чи не нудиться їм, бо таки невигідно, кажу, сидітитут так збитими до купи, в такім душнім повітрі. Відповідають: „Та деж, пане, ту
можна нудитися, таж то такі гарні пісні, що мені здається, на ияте село йшов би,
аби почути такий голосочок, як у тої панночки, яка там на право сама співала. І со¬
ловій і перепеличка і Бог знає що ще. Були в нас такі, що добре вміли співи ви
водити, але так співати, як ту, — я но думав, аби чоловік міг потрапити.44 Другий
каже: „Як би то гарно було у нас, як би вже раз був спокій. Нігде на чужині тої
пісні не найдеш, ні тих звичаїв, а їі люди наші ліпші. От дивіться і ті пані і панн
прийшли нам ту щедрувати. А но селах наших так само було. Були наші панночки
і академики, студенти, — а мало хто цурався простого народу. Всі майже з нами
сходилися, а як прийшли свята, то з простими [дівчатами та хлопцями разом йшли
колядувати та щедрувати і всюди таки старались простому народові помогти. От щоби
ми від тих Ляхів та Москалів увільнились. Я також перше думав, що пан, чи то
Поляк, чи Москаль, чи наш, то все одно, але тепер бачу, що ні, що наша інтеліген¬
ція прямує до нас і через них ми не зістанемось таким сліпим народом, як перше.44
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Третий додає: „А дивіться не тільки в Галичині, але всюда по великій нашій Україні
такий самий наш нарід і та сама пісня. Богу дякувати впали вже всякі кордони
і ми не такі слабі, як мені перше здавалось. Ми тримаємось разом і ми є вели¬
ким народом."
Зі всіх сторін щирі потакування доказують, що ці думки у всіх на серцях
лежать. Пісня, як та цілюща вода, переносить наших полонених до дому за святочні
столи, прикриті обрусами,
В третє появляються наші улюблені соловії. Наші полонені перші зачинають
витати їх оплесками та щирими усьміхами.
„Ой пряду, пряду." Дивлюся а наші люди як би в судорогах. Дрож пере¬
ходить по їх тілах, У одного зявилась сльоза, покотилась по лиці і задержалась на
вусі, а він, як би нехотячи, поправляє собі його. Сусід бачить це, хоче сміятись,
але його уста і ціле лице стягаються, щоб утворити радісно-гірку міну і всі його
мускули напружуються, щоб здержати вибух справжнього плачу. Приходить „Верхо¬
вино з коломийкою", а у наших людей жаль перевиш.ає втіху, жаль затим, що
його сила та здоровля ростратилось по чужих краях. При „Гей! я козак з Укра¬
їни" опановує їх майже безграничио солодка радість, При патріотичних піснях від¬
бивається на їх лицах раз то риса ненавистк до ворогів, то знова завзяття а далі ї
одушевлення. Всі повставали і їх постаті час від часу прибирають військову позу.
Вкінци дякує один з козаків Шановному Хорові, а полонені уважно схухають,
непомітно головами потакуючи. При відповіді п. Діріґента знова кілька разів дрож,
переходить по людях.
/Швають „Заповіт", еЕачгеліє кождого Українця" по словам п. Діріґента.
о було зрозуміти, що у душі наших ново увільнених з полону діється,
ь на естраду, другий раз клонили голови, а вкінци можна було пізнати
З ікристаяізовану думку. Перестали клонити голови, не можна було пізнати
апатичності! з перед концерту. Ними запанувана відвага до понесеиня і
кертв для вибореная волі свому народові.
Виходять поволи зі залі. Один каже: „Ех, щоб то так було, як в пісні співається*
то нігде не було би краще, як у нас па Україні, а то через ворогів і жити не можна.
Другий відповідає: „А хто тому винен, як не ми самі. Такі малі Чехи, які, як п. Діріґент говорив, так гарно нашу пісню і душу зрозуміли, могли побудувати свою дер¬
жаву, бо вони тримаються разом, а ми забогато сваримось. А як нарід пізнає, що
то наша згуба, то „пропаде незгоди проклята мара". Третій додає: „Або
дивіть, перше наш нарід тисячами вмирав під примусом за чужих, а тепер він вже
змучений, єго вже нічо не обходить, він хоче до дому вернутись." Инший: „Я сам
так само думав, бо вже мені, досить того було, але по сих піснях я хочу биіись, аж
доки ми не одержимо свободи. І смерти вже так не боюся, бо знаю, що там вдома
не поховають мене як собаку і забудуть, а що люди будуть згадувати мене, як борця
за їх ліпшу долю.
_

Большевицька робота в Скандінавських державах»
Офіціальний доклад адміралові Колчакові
одного з російських дипльоматичних пред¬
ставників в Скандінавії.
Ще задовго до захоплення большевиками влади зпочатку в Петрограді, а
потім і в цілій Росії, вони утворили в Скандінавії міцну, широко поширену орґанїзацію, яка мала також в виду і майбутню міжнародна) соціалістичну конференцію
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в Стокгольмі. Члени большевицької орґанізації переважно мали осідок в Швеції, що
було, з одного боку, більш зручним для звязку з Росією через Хапандру і Фінляндію,
а з другого
з Німеччиною.
Лідери большевиків, які перебували в Скандінавії, по суті були лише посеред¬
никами; через них переходили директиви із Німеччини до Росії, де діяльність большевицьких орґанізацій провадилась в залежності! від політичних планів і військових
операцій німецького ґенерального штабу.
Про підготовку в жовтні 1917 року, по вказівкам Німеччини, озброєного
повстання в Петрограді, в Гуге були в свій час цілком певні данні, які потім, на
жаль, підтвердилися ходом подій.
Одним з найбільш активних аґентів большевизму, який в той самий час був і
аґентом німецького ґенерального штабу, був якийсь Фюрстенберґ, більш відомий
в революційних колах під псевдонимом Ганецького, котрий офіціально вважався
членом „закордонного представництва" партії большевиків. Згаданий Ганецький—
Фюрстенберґ займався в Скандінавії коммерціею, і після того, як довели про нього,
що він займається контрабандою, він був висланий з Данії. Фюрстенберґ-Ганецький
був документально скомпромітований після петроградського большевицького повстання
в липні 1917 року, коли в руки слідчих орґанів Тимчасового Правительства попали
данні, які оскаржували його в зносинах з Німцями. Діяльність Фюрстенберґ-Ганецького
була предметом законного розслідження, яке однак не було закінчено з причини
захоплення влади большевиками, і по відомостям нашим, із помешкання петроград¬
ської комендатури було вийнято компромітуючі його документи, як рівнож і доку¬
ментальні данні відносно инших большевицьких лідерів.
Протягом липня—жовтня 1917 року закордонне представництво большевиків,
яке мало осідок в Швеції, видавало в Стокгольмі спеціяльний орґан під назвою
„Вістник Російської Революції", на німецькій мові. В цьому орґані весь час друку¬
валися статті Л є ні на, який тоді ховався від арешту Тимчасового Правительства.
В зазначеному журналі, крім звичайної большевицької агітації, оголошувалися
цілком довірочні телєґрами Ставки, невідомо ким сповіщені большовикам, а рівнож
грозилося і надалі роскривати воєнні тайни і цим примусити Росію застановити війну
і заключити сепаратний мир.
Одночасно з цим в Стокгольмі видавалися відозви і проклямації на російській'
мові, які закликали до усунення Тимчасового Правительства. Ця агітаційна літера¬
тура тайно і явно перевозилася в Росію, переважно, через Фінляндію, де большевики мали прихильників серед ґерманофілів—Финів, які також працювали в напрямі
сепаратного російсько-німецького мира.
Керуючу ролю в цей період часу відогравав згаданий Фюрстенберґ-Ганецький
хоч і є данні, що він був лише виконавцем завдань, які йому доручалися відомим
німецько - російським діячем, видатним світовим соціал-демократом Парвусом*
справжнє імя якого є др. Гельфанд. Він—виселенець з Росії і протягом останніх
20 років підтримував тісний звязок між російського і німецького соціал-демократіями.
Треба зазначити, що цей Парвус—Гельфанд в році 1905 був разом із Троцьким,
керовникои тодішньої Петроградської Ради Робітничих Депутатів.
Близьке відношення ГІарвуса до німецького ґенерального штабу і його широка
літературна діяльність во імя перемоги Німеччини над Росією і її союзниками —
не підлягає ніякому сумніву.
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Тісний звязок між Парвусом і Ганецьким мотивувався ніби - то спільними
комерційними операціями. Цим і пояснював Ганецький перевід на його імя значних
сум із німецьких банків. Однак потім було встановлено документально, що Парвус
був не тільки вдохновителем, але і тою особою, через яку німецьке правительство
до певного часу фінансувало російських большевиків.
Перевід грошей при помочі Парвуса і Ганецького йшов головним чином через
стокгольмський Ні а-Банк єн. Тому, що ціль переводів і призначення грошей не
могли бути невідомі директорові згаданого банку д. У. Ашбергу (Ашберг — син
виселенця з Росії, член лівої соціялістичної партії в Швеції, схиляється в поглядах
до большевізму), то „Ніа-Банк“ після вияснення всіх цих фактів був зазначений
союзниками на чорному листі і викреслений лише тоді, йоли Ашберг покинув пост
директора. До-речі буде тут подати до уваги, що після переходу влади до больше¬
виків він дуже часто їздив до Росії, звідки йому, не дивлячись на ніякі заборони
вдавалося вивозити цінні російські сирівці.
,
’&иири
ШВИ? ТС?
Ріжноманітна діяльність Фюрстенберґа-Ганецького не допомогла йому не бути
особою, яка в очах всіх вважалася скомпромітованою, і тому, коли влада в Петро¬
граді перейшла до большевиків, було визнано незручним призначати його на якийнебудь дипльоматичний пост в Скандінавії; через це дипльомагичне представництво
було накладене на інжінера Вацлава Воровського.
С~"

Воровський походить з царства польського, російський підданий, кілька останніх
літ перебував в Стокгольмі, де мав посаду управляючого одної з філій німецької
фірми „Сімене і Шукерт*. ,Він старий політичний еміґрант, особистий друг
Леніна і иншнх большевицьких провідників. Дуже відомий він також як соціялістичний письменник під іменням Орловського. Воровський також входив як член
в закордонний центральний большевнцький комітет.
Фюрстенберґ-Ганецький зайняв посаду в міністерстві фінансів в Петрограді,
куди він і виїхав, а Воровського було призначено телеграфічно „Дипльоматичніш
Представником Радянської Республіки на всю Скандінавію*. Це призначення найшло
широкий відклик в усій шведській, норвєжській і данській пресі, яка, ганяючись за
сенсацією, зробила дуже багато, щоби спопуляризувати це імя далеко по-за межами
краю. Воровський подав через пресу до загального відома, що від часу свого при¬
значення тільки він е повновласним представником Росії, що „старі місії*, які від¬
мовилися підлягати йому через те, що не визнають большевиків, скасовані, і що
ніхто не має права в’їзду до Росії без паспорту, який не е ним візований. Це зичило¬
ся Росіян, як також і чужоземців, які перші пішли до большевицького посла за
потрібними посвідченнями. Воровський в цілком належно-урядовий спосіб подав до
відома скандінавських правнтельств про своє призначення, який визнав його і навязав з ним зносини, як з уповноваженим від Совітської Влади, і на підставі права
взаемности встановлено для обох сторін кур'єрський і дипльоматично-пересилочний
рух. Хоч російські місії в Скандінавії заявили через пресу, що функції їх продов¬
жуються, (большевики і потім стреміли, але без успіху, закликати їх на свій бік),
діяльність російських місій почала від цього часу крок за кроком занепадати.
З початку Воровський орґанізував в Стокгольмі канцелярію в невеликому роз¬
мірі, але потім він її значно розширив. Вольшевицьким консулом в Стокгольмі було
призначено п. Ці мер мана, близького родича Воровського (брат його жінки), якому
було доручено біжучі справи і контроль паспортів.
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Не дивлячись на те, що в Торнео аж до лютого місяца — коли роспочалися
кріваві події в Фінляндії — на перепускному пункті перебували і ранішнє зайняті
там офіцери - не большевики ніхто не міг переїхати без візи Воровського. З по¬
чатку дві російські місії істнували тільки в одному Стокгольмі. По мірі того, як
закріплялася большевицька влада в Росії, по мірі цього набувало значіння і поширю¬
вало свої функції і большевнцьке представництво в Скандінавії і цим самим обмежу¬
валася сфера діяльности і падав вплив і значіння законних російських місій.
До певного часу, приблизно до початку 1918. року, російське консульство
в Стокгольмі провадило де-які справи і за його посередництвом заключувалпея
з Росією торговельні контракти, видавилися ліценції і инші свідоцтва подібного
роду. Але потім і ці функції перейшли до большевиків, які оповістили, що всі
свідоцтва і инші акти від законного консульства недійсні і разом з крамом будуть
конфісковані. 13 цей спосіб російське представництво було примушене майже при¬
пинити свого діяльність.
В трохи инших умовах перебував деякий час російський військовий аґеит
в Стокгольмі, полковник Кандеуров. Він продовжував зноситися з Гугш ще й тоді,
коли ним цілком заволоділи большевицькі комісари. Завдяки цьому тільки свідоцтва
за підписом військового аґента, полковника Кандеурова, мали силу при переїзді
через кордон, які він видавав офіцерським чинам, що зверталися до нього. В більшій
частині це були особи, які повертали через Скандінавію з ріжних командировок і
прнномок. Однак потім Воровський пропонував полковникові Кандсурову завязати
з ним безпосередні урядові зносини в цілі согласовання їхніх операцій, це б то
иншими словами кажучи, підлягти п. Воровському. Полковник Кандеуров відкинув
це предложення. До речі буде сказати, що під цей час вже було видане роспорядження большевицької влади про віддачу під суд усіх російських військових аґентів
за кордоном. Кандеуров в оголошений большевиками реєтр не понав, але від пропозіції Воровського відмовився і після зносин з Гугш-ем подався до димісії.
Большевики, які взагалі ріжними засобами старалися заволодіти актами росій¬
ських представництв за кордоном, як також і архивами, післали тоді до Стокгольму
ґенерала, Гіссєра, якому полковник Кандеуров повинен був передати свій пост,
Одпак, подавшись до димісії, військовий аґент посту свого ґенералові Гіссеру не,
передав, архиву і біжучих справ також, а гроші, які були у нього, вложив до банку
З окрема слідує зазначити, що ґенерал Гісер на передачі йому посади не на¬
стоював, пояснюючи, що підчас свойого перебування на чолі Управління Ґенерального Штабу, на посаді ґенерал-квартирмейстера, він, не поділяючи думок больше¬
виків, під владою яких йому пришилося служити, провадив акцію на шкоду їм; це
було відкрито, і його чекала кара смерти. Скористувавшисть відставкою Кандеурова,
він ніби-то просто втік до Стокгольму, поки справа його не стала відомою всімОбставити добре з офіціального боку було цілком можливим. Потрібно зазначити,
що ґенерал Гіссер перебуває і досі в Стокгольмі і досі не входить ні в які зносини ні
з Воровським, ні з иншили большевицькими представниками.
До місяця лютого того самого року большевики вже остільки закріпилися в
Скандінавії і остільки поширими свою діяльність в ріжних напрямах, що російська
місія і консульство, які втратили всякий звязок з Росією, де центральні установи
тоді цілком вже були опановані большевиками. самі були примушені направляти до
большевицького представництва осіб, які зверталися до них, пояснюючи при цьому,
що законні установи зараз не мають ніякої сили, завдяки насильного опануванн
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владою. Значіння і становище місій через це сильно впали, і тому богаго цілком
льояльних громадян було примушено добиватися захисту у большевицьких представ¬
ників. Вплив законної російської влади ослабнув до крайних границь.
Під час повстання і горожанської війни в Фінляндії вибухли заколоти також
і на Аляндських Островах, де проживає багато Шведів. Між населенням островів і
російськими салдатами зав’язувалися кріваві сутички. Шведи — мешканці островів
•— звернулися до шведського Правительства з проханням — дати їм поміч. Швед¬
ська преса, підтримана настроєм громадянства, зажадала від Правительства інтер¬
венції, наслідком чого на Алянд було відправлено шведську воєнну експедіцію.
Большевицький посол в Стокгольмі, п. Воровський, був офіціально запрошенні
взяти участь в цій експедіції. Він і ще кілька большевицьких аґентів відправилися
разом з Шведами на острова, щоби розвязати інцідент, який турбував Швецію. Во¬
ровський їхав, яко представник Росії, і цей крок шведського Правительства, закріпів
в думках громадянства за большевиками їхні позіції і поклав санкцію на їхнє досі
тілько фактичне становище, хоча до речі сказати, експедіція не мала ніяких реальних
корисних наслідків, бо салдати відмовилися слухатися большевиків і грозилися забити
Воровського разом зі штабом, так що Воровського прийшлося навіть і визволяти.
В звязку з подіями в Фінляндії і з закриттям російсько-фінляндської границі
всякий рух приватних осіб припинився під той час, і тільки большевики мали мож¬
ливість зноситися з Петроградом по радіо, а також використовувати дипльоматичнпх
курєрів, які їхали або через Фінляндію, або через Ґерманію. Поширюючи свою діяль¬
ність в Скандінавії, большевики призначили свого представника і до Данії.
В лютім 1918 року до Копенгаґену прибув якійсь Гарін (він же Гартфельд),
який називав себе лейтенантам*) балтійської фльоти. Він став відомим за свою антіпатріотичну діяльність під час перебування головою Гельсінфорської матроської РадиГарін-Гартфельд, згідно з його особистою заявою, приїхав, яко воєнно-морський аґент,
і як такий звернувся в письменній формі до нашого морського Аґента в Копенгаґені,
капитана 2-го рангу Безкровного, з пропозіцією —передати посаду, справи і гроші.
Зустрінувшнсь з пасивним опором з боку Безкровного, Гарін второпав зійтися близько
з священникам Посольської церкви, 0. Щелкуновим. Священник Щелкунов пові¬
домив повіреного в справах барона Мейндорфа про своє знайомство з большевицьким аґентом Гаріним; на це йому в письменній формі було заборонено продов¬
жувати знайомство; але він не пірвав знайомства і навіть, яке це стало відомим,
відносини між ними встановилися дуже тісні. В серпні того року Щелкунов поста¬
новою парафян був усунутий з приходу і незабаром після цього виїхав до Петрограду.
Гарін, інспірований Воровським за допомогою своєї дружини, зайнявся вико¬
нанням консульських функцій. Офіціально його дружина була за секретаря при
ньому. Гарін зняв помешкання і виставив відповідне оголошення. Через те, що Данці
і Росіяне мали з Росією багато стосунків, праця для Гаріна знайшлася; це була
видача і візіровка паспортів, засвідчення актів і т. и. Потрібно звернути увагу на
*) Гарін — не лейтенант, а прапорщик балтійської фльоти. Під час війни за
крадіж і видачу ворогу секретних актів його мали розжалувати і ростріляти. Але
почався революційний рух, і Гарін виплив на верх з початку, яко голова Гельсін¬
форської Ради Матросів, а потім, яко большевицький аґент. Будучи большевиком
він викрав з каси Гельсінфорської большевицької ґазети кілька сот тисяч карбо¬
ванців і втік закордон. Це не пошкодило большевикам амністіровати його і приз¬
начити своїм представником. Гарін-Гартфельд по походженню, — український жидвихрест.
(Ред.)
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те, що паспорти і візи Гаріна мали значіння лише для в’їзду до Совітської Росії,
лід той час, коли для переїздів із Данії до Швеції і Норвеґії і назад обов’язково
вимагалися візи наших законних місій і консульств. Лише потім, коли Петроград
розпочав обмінюватися зі Скандінавіею кур’єрами, на візи большевицькі перестали
• звертати увагу, а до курсрів большевицькіх почали ставитися дуже суворо і підозріло.
Боротьба в Фінляндії між білими і червоними дуже тяжко відбилася на стано¬
вищі російського офіцерства, яке перебувало в Фінляндії. Російські салдати майже
цілком піддержували фінлянських „червоних", і російське офіцерство хоч-нехоч
мусило брати участь в горожанській війні: офіцерів, які відмовлялися, салдати
зараз же розстрілювали. В наслідок цього певна кількість офіцерів перейшла в білу
армію, якою командував ґенерал Манненгейм, але більша частина втікла
до Швеції.
Потрібно підкреслити, що Швеція не ставила ніяких перепон для російських
офцерів, дивилась на них, як на політичних еміґрантів і керувалась в цьому
звичайними прінціпами: не вимагалось ні паспортів, ні дозволу на в’їзд, ні инших
формальностей, які відносно приватних осіб повинні виконуватись без жадних виїм¬
ків. Між тим фінські большевики мали безпосередній звязок з російськими большевиками в Стокгольмі, де за матеріальною піддержкою Воровського було орґанізовано
„фінський червоний штаб."
З російських офіцерів, які були в Торнео і в инших пунктах кордону, пов¬
тікало більш як 200 людей, при чому багато з родинами. За браком коштів, вони
опинилися в буже скрутному становищі. Під цей час Воровський вже орґанізовав
навколо себе дуже велику аґентуру, яка змагалася заманити офіцерів на службу
де большевиків, загрожуючи в противному разі рострілом після повороту до Росії,
бо ймена всіх офіцерів-емігрантіх болшевикам були відомі. Але всі змагання були
без наслідків на славу російського офіцерства, яке скорійше було готове бідувати,
ніж служити большевикам.
Тимчасом відомий Парвус-Гельфанд, про значну ролю якого в справі
керування большевиками ми вже згадували вище, оброблюючи і впливаючи на
громадянські думки в Європі через акцію серед робітничих і демократичних орґанізацій, підняв прапор боротьби проти діктатури пролетаріату, видаючи на всіх
мовах (російській, англійській, німецькій, данській, шведській, польській і т. и.)
ріжні брошури і журнали, які розсилалися іросповсюджувалися задурно в можливо
великій кількості. Проте, однак, він продовжував піддержувати самий тісний звязок
з Воровськіш, як рівнож був в контакті і з иншими лідерами большевиків, які
навідувалися до Стокгольму. В 1918. році Воровський двічі їздив до Ґерманії
і полишався там на кільки тижнів. Ці обідві його поїздки були одночасово з поїзд¬
ками туди само Фюрстснберга-Ганецького.
Парвус спроміглся зацікавити большевизмом стокгольмський орґан шведських
соціалістів „Ролькете Бляд Політікен". За його підтриманням (Парвус закупив акції
газети), виданя було розширене, між иншим зразу же дістали з Німеччини ротаційну
машину. Від цього часу „Політікен" став ніби орґанам російських большевиків.
Численно поширюючись в робітничих колах, він і провадив і поширював больше¬
вицькі ідеї, що, в свою чергу, встановило тісний звязок між большевиками росій¬
ськими та шведськими. Через деякий час російські большевики, в особі Воровського,
передали керовникам „Політікена" дуже великії суми, ніби то в цілі міжнародньої
пропаґанди. (Цей факт був уважно перевіренний.) Крім того російські большевики
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допомогали матеріально ще і нншим шведським і данським виданням, причому
виключно на російські гроші була заснована в Копепгаґені болшевицька ґазета
„Классенкамнен“, яка стоїть на платформі совітської влади і видає популярні
аґітційні брошури про большевизм, переважно російських авторів, як напр.,
Леніна, Троцького, Бух арі на, Радека та инших.
Літом минулого 1018 року між Стокгольмом і Петроградом роспочався досить
регулярний морський рух, який піддержували виключно шведські пароплави. Ці
пароплави повинні були для контролю заходити до Ріги, Лібави і Гельсінфорса де
в той час панували Німці. Підлягали контролю груз і пасажіри, при чому бували
випадки такі, що пасажірів ґерманські власті! затримували а потім інтернували.
В цей період, треба вважати, роспочався між большевиками і Скандінавією
товарообмін.
В цих торговельних операціях російські офіціяльні установи не грали ніякої
ролі: грузи для переправи морським шляхом зі Скандінавіі до Петрограду прий¬
малися лише під умовою дозволу Воровського, про що самі пароплавні підпріемства
і експедіційні^контори оголушували в часописах. Крім того, для нагрузкй краму,
який відправлявся до Росії, потрібний був також дозвіл і німецького посольства,
в Стокгольмі, значіння якого в Швеції було дуже великим. Поза цим морська
дорога із Швеції до Росії проходила через сферу в якій господарем була ґерманська
фльота.
Ніхто з російських політичних емігрантів, які знаходилися в Скандінавіі, не
вважав для себе можливим входити в контакт з Воровським, як це було і в Росії:
представники соціалістичних груп відкинули коаліцію з большевиками. Ці знайшли
для себе помишників і спільників лише серед спекулянтів, які, приєднуючись до
большевиків, переслідували зовсім не ідейні, а матеріальні цілі баришів.
Як тільки роспочалася пароплавна комунікація з Росією, Швеція, Норвегія
і Данія буквально переповнилися ріжними большевицькими посланцями, уповно¬
важеними від ріжних рад і комисарами всяких організацій, які приїздили купувати
товари на рахунок совітського правительства.
Шведське правительство допустило Воровського користуватись радіо дія
зносин з Петроградом, і в цей спосіб звязок між совітським центром і його пред¬
ставниками за кордоном підержувався дуже енерґійно.
Серед большевицьких торговельних та инших курієрів були нераз особи
з карним минулим, явні і тайні аферісти, які користувалися нагодою обробляти
свої справи на рахунок народу. В переважній кількості! випадків ці уповно¬
важені, маючи командировку лише на два тижні, полишилися
жити в Скандінавіі, і м і л і о н о в и й зріст їхніх рахунків в банк а х
є для всіх відомий факт. Сам Воровський в свойому докладі Леніну, який
датований 11-им листопада 1918 року, зазначає між иншими: „До Стокгольму
насунулось багато представників ріжних відомств; неосвічені, непоінформовані вони
не мають ніякого представлення про комерційний ринок, ціни, якість краму, умови
транспорту та инше. Часто по той самий крам приїздять представники ріжних уря¬
дів. Для прикладу сільсько-господарський инвентар закуповувала: Рада Нар од нього
Г о с п о д а р с т в а, К о м і с а р і я т 3 е м л е р о б ст в а, Ґ у б е р н і я л ь ні С о в д е п и і инші
Представники урядів конкурують но-між себе, ціни на крам підіймаються; часто де-якнй
крам зовсім зникає з ринку, а потім Совітське Правительство купує, його
по значно вищій ціні. Крім цього бувало, іцо той самий товар
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купували по ріж ним цінам і на ріжних,

До цієї характерістики большевицького посла Воровського полишається лише
додати, що все цс було грунтом для самих широченних зловживань з боку большев и ц ь к и х уповноважених.

Протест кубанської делеґації.
„Хоч і як це моглоб являтись бажаним розвязати „російське" питання, факт
визнання такої особи (Колчака) або такої ґрупи осіб не може в дійсности довести
до бажаного результату. Не говорячи ту про ту частину Росії (Великороси), яка
знаходиться зараз під владою большевиків і для якої подібне визнання не буде мати
жадного значіння, можна передбачати з цілою певністю, що влада такого уряду, як
що він буде визнаний тут в Парижі, не буде прннята в дійсности тими народами
і тнмн краями, котрі, належавши давніще до бувшої російської імперії назначали
свої парламенти і свої уряди при допомозі яких вони виявляють свою волю.
Що відноситься до нас, мешканців Кубані, ми думаємо, що процес формування
нової держави, основаної на правопорядку (але на правопорядку, перенятім стислим
демократичним духом) на такім безмежнім просторі, як бувша російська імперія, буде
незвичайно болючим і довгим. Цей процес буде, на нашу думку, особливо тяжким
і довготріваліш (ргоіоп^е) в центральній Росії (Великороси), де соціальні проти¬
венства проявились з особливою силою і гостротою і де, як ми бачимо, як протест
проти большевицького максималізму і як невідкличні його консеквенції виходять на
верх антидемократичні тенденції: тенденції в бік повороту до старого режіму (навіть
царського), тенденції в бік централізму й імперіалізму.
Хотіти відбудувати зараз же негайно на таких реакційних підвалинах солідний
державний орґанізм серед таких обставин, здається нам річчю неможливою, особливо
коли візьметься під увагу величину простору території, яка підлягала російському
пануванню, і ті численні народності!, які її замешкували (більше як 100 народів
і рас). Особливо важно звернути увагу на кількість народів і рас. Що дальше; треба
ясно усвідомити собі, що Росія не була ніколи і ніколи не могла бути державою,
з’єднаною одною національною ідеєю: це цілком не була національна держава, але
держава національностів. З цего приводу, як також вгірочім з економічних причин,
майбутнє Росії можна тільки розглядати в формі федерації держав (з’єдинені дер¬
жави'). Инакшо, одна одинока нація (великоруська) муситиме правити і пануватн
над другими: вона муситиме відвойовувати зброєю численні відпавші від неї національности (коли вона матиме силу і змогу) і настановити правління, безумовно
незгідне з прінціпами демократії, права народів.
Коли цілком щиро станути на федеративній точці погляду, одинока льоґічна
розвязка була би зараз же визнати, що, аби створити федерацію в Росії, до цего
необхідно, щоби майбутні члени федерації — держави — могли з початку себе озна¬
чити, скристалізуватись, так сказати б, і в своїх точних межах і в своїй державній
організації. Бо це необхідно, щоби ці народи і ці майбутні держави набрали почу¬
вання і потреби об’єднатись не під натиском збройної сили, але в повній неза¬
лежності! і шляхом ясної СВІДОМОСТІ! політичної, а особливо економічної потреби
такої злуки.
V
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В тій діли і щоби дати змогу здоровим елементам Росії розпочати від тепер
укріпляти прінціпи демократії і свободи, необхідно визнати ці частини як самосїій
ні орґанізми, як організми державні. Центральна Росія, в сучасний мент підлегла
большевикам, булаби таким чином окружена державами нормального типу, котрі
мали би інтерес з’єднати свої сили для боротьби проти большевизму, цего чинника
державного безладдя і руїни економічних підвалин краю.
В решті таким чином кожному з тих національних здорових орґанізмів була
би да'на змога організувати звое громадське і економічне життя, не чекаючи цілі
довгі роки, аж поки не настане лад на цілій території бувшої Росіі. Між иншим, це
було би цілком незрозумілим, що велика частина цеї бувшої Росії не може мати
змоги орґанізуватись політично, тільки з цего приводу, що друга частина перебуває
в повній революційній крізі і знаходиться в дійсности в періоді анархії. Навпаки
ці здорові елементи, також члени великої сімі народів можуть і що за тим іде (соп8е^иетепі) повинні негайно розпочати жити здоровим і незалежним своїм дер¬
жавним життям. Коли признається їм це право і коли їх визнається як таких, вони
цілком природно будуть стреміти до участи в працях з метою упорядкувати майбутнє
й інтереси своїх народів.

5рес1я1ог.

Огляд заграничної політики.
Балканізація Европи робить велитенські кроки;
мадярсько-румунське „перемиря*; не „епіепііззізгаиз* а „тогпапіззішиз*; ромунсько-антантське непорозуміння; соціалістична конференція
в Люцерні; польське „юдофільство*; заборона
вивозу американського хліба.
До війни називали балканський півостров вічно дієвим вульканом. На Балкан!
перехрещувалися інтереси великих „концертних*, імперіялістичних держав, особливо
Австро-Угорщини і Росії і ті малі балканські держави, які з ласки берлінського
конґресу дістали собі малих короликів, були замотані в сітку інтриґ. Односло|о:
великі бавились, а малі балканські народи, нацьковувані одні на одних, проливали
кров за „масляні вишкварки*. На Балканах було, дякуючи імперіалістичній пслітиці
великих, підтримуване „вічне огнище* в честь бога Марса, і це огнище врешті решт
запалило весь світ, кинувши ціле людство в безодню небувалої досі катастрофи.
Чотири з половиною роки тревала війна, вісім місяців .вона офіціально скін¬
чилася, цілих вісім місяців радить парижська конференція, а миру не тільки не маєале стає гірше і страшніїце жити на світі, як за часів найлютіших боїв на плях Флан¬
дрії, Бельгії, Галичини, Польщі. Мирова конференція посіяла як леґендарна чарів,
нінці- Медся, зміїні зуби, в виді версальського і санжерменськодо мирових трактатів
і ось з цих „зміїних зубів* повиростали нові потвори, з одного боку большевизму,
з другого найчорніщої реакції. Між тими двома потворами спокійно собі походжає
імперіалізм малих народів; — Юго-Славії, Румунії, Польщі то що, а великі
імперіалісти, які до війни співали і грали перші партії в „европейьскім концерті»
тепер заглушені румунською і польською какофонією і какофонією большевицької
анархії на сході Европи. Балканізація Европи робить велитенські кроки і наближа¬
ється до країв антанти. Траґіфарса Белі Куна скінчилася. „Совєтсько* мадярська
республіка перестала істнувати, Тепер замість Белі Куна найвищу владу в Будапешті
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має ґенерал Мадареску, комендант румунської окупаційної армії, який ще ©о дія ді¬
єтичному пяти-дневному урядові наложив дуже тверді умови мадярсько-румунського
перемиря. Мадареску вимагає ні більше ні менше як: 1. видачі усієї зброї до остан¬
нього карабіна, 2, 50 відсотків ваґонів і паровозів, паровиків і пароплавів, 3. 50 від¬
сотків рільничих і промислових маших, 4. ЗО відсотків зернового зсіжа, зібраного
останніми жнивами і 5. утримування на кошта мадярського уряду окупаційної румун¬
ської армії, котра аж тоді відійде поза демаркаційну лінію, коли будуть виконані
умови перемиря. Звичайно, соціалістичний уряд не міг взяти на себе відповідаль¬
ності! і передає ці умови до вирішення чотиром ґенсралам антанти, назначеним пре¬
зидентом мирової конференції Клємансо.
Та знайшлася серед мадярського народу політична ґрупа магнатів, панів
і фінансових жидів, ґрупа, що гуртувалася біля контр-революційного сеґединського
уряду, котра, мабуть взяла на себе з'обовязання, що вона виконає умови перемиря
за ціну ліквідації здобутків революції. І ось ця ґрупа озброїла, розуміється не без
відома румунського командування, вісім тисяч людей в Будапешті і спіраючиеь на
ту збройну силу, вона скинула соціалістичний уряд, який був настільки ласкавий,
що дума — йому, вдасться під румунськими баґнетами скласти коаліційний кабінет
з представників робітництва, селянства і трудової демократичної інтєліґенції. Ця
контрреволюційна ґрупа скинула уряд від імені королівської високості! архикнязж
Йосифа, котрий неначебто назначив тимчасовий кабінет міністрів з Фрідріхом на
чолі. „Його високість" архикнязь-фельдрмаршал Йосиф видав проклямацію до мадяр¬
ського народу, котра свій „патріотизм" і свою „любоь" висловлює в тих самих тонах
і майже в тих самих виразах, як „грамота" гетьмана Скоропадського, котрий сиірався на баґнетах Айхгорна.
„Патріотична44 Угорщина „відітхнула44 від большевицького „страхіття44 Белі
Куна, котрого одначе „диктатура44 без порівняння була лекшою, як диктатура Мада¬
реску. Війська румунські, котрих тепер назбіралось більше як 60 тисяч, займають
села і міста цілої Мадярщини і вивозять все, що дасться забрати. З поля зганяюють
рогату худобу, коні, з хлівів беруть свині, навіть кури і гуси цілком безконтрольно,
не видаючи ніяких квитків і посуваються, щораз то дальше на захід, займаючи та¬
кож німецьку Угорщину. Тимчасом ціною народного майна і народної крові веде
свою лінію маґнатсько-фінансова кліка, яка вже привернула назад святість і ненарушність земельної власності!, т. є. відібрала селянам маґнатську церковну і домініяльну землю; однослово зліквідувала здобутки революції, І не дивлячись на це,
ця ґрупа, котра „заімевувала44 архикнязя „ґувернером44 Угорщини після того, як
„його високість44 заіменувала кабінет, старається в свою брудну роботу втягнути
також представників селянства і робітництва, щоби прикриваючись їх авторітетом*
дальше провадити в діло свої монархічно-реакційні замисли. І ось політики радять.
Зібрались „демократи44, „поступовці консерзатисти44 і прикликавши до свойого „совіту
нечистіших44 представників робітництва, стараються втягнути їх до активної праці в
коаліційнім кабінеті. Справа складання такого кабінету станула на мертвій точці.
Повторяється така сама історія, як минулого року в Київі, коли то російська
реакція старалася втягнути представників українського громадянства, щоби їх таким
чином скомпромітувати на віки в очах народу і тим самим з соціальними рефор¬
мами погребати також національну українську справу. Та так само, як тоді, невдається і мадярській реакції скомпромітувати мадярської демократії. Соціалісти не
даються взяти на спів реакційної „патріотичної44 серени і не дадуться.
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А соціалістів конче потреба в кабінеті з огляду на антанту, котра в ґрунті
річн сама дуже реакційна і симпатизує в глибині своєї імперіалістичної душі з всесвітною реакцією, одначе боїться своїх місцевих соціалістів, іцо як раз переводять
дуже інтензивно орґанізацію Інтернаціоналу. Тому антантські політики вагаються
визнати офіціально владу „ґувернера44, „його високість архикнязя44, бо таким визнан
нам вони занадто явно скомнромітувалиб себе в очах всесвітнього пролетаріату,
котрий зараз набув величезного значіння.
Пролетаріат глибоко республіканський назвав Йосифа — „епіепііззітиз44 т, єставлеником антанти. Мирова парижська конференція, „рада чотирьох14 відхрестилася
вже офіціально від „його внсокости“ і не визнала його влади, бо ця влада не.
виявляє волі мадярського народа.
Виходить отже, що архикнязь Йосиф, котрий присягнув на вірність мадярській
республиці, не є „епіепііззітиз44, але „готапіззітиз44. Так само як Румуни увійшли
в Будапешт проти волі антанти, так само проти її волі поставлено Румунами екзе¬
кутора — „ґувернера44 мадярсько-румунського перемнрря.
Поміж „розпухшою*4 дякуючи антанті Румунією, а самою антантою повстало
глибоке пепорозуміння. Річ в тім, що на Мадярщині була інтернована армія Ма¬
їс енз єн а, котра привезла з собою великі склади зброї і набоїв, взагалі воєнного
матеріалу. Ці склади муніції попали в руки Румунів, а це загроза війни. Опріч того
тверді умови мадярсько-румунського перемиря, руйнують до щенту багатий мадяр¬
ський край і витворюють постійне огнище анархії в самім центрі Европи. І антанта
заговорила до своїх годованців дуже енерґічною мовою. В ноті, „ради чотирьох44
адресованій до румунського уряду, запитується, чи Румунія готова підчинитися рішен¬
ням парижської конференції і негайно відтягнути свої війська за демаркаційну лінію
і чи взагалі вона вважає себе державою „аззосіе44, чи може виступає з союзу народів.
Та тут, так само як в славнім місті Куликові, „сталося чудо не від разу, про¬
мовив старець до образу, а образ ані разу.44 „Антанта промовила до румунського
образу44, але цей образ поки що мовчить і іґнорує собі цілу конференцію. Що більше
Мадарєску позволив собі особисто образити анґлійського ґенерала Ґордона,
коли цей від імени антанти протестував проти умов перемиря, накинутих Мадярам
Румунами. Звичайно ця політика з боку Румунів дуже ризиковна, можна навіть
сказати божевільна, бо сама Анґлія не позволить ображати свого престіжу і, врешті
решт пімститься на Румунії страшно, але всеж таке заховання Румунії ясно показує
до якого морального упадку скотилась парижська мирова конференція в Парижі
Нона сама почуває свою слабість і „втому44, та заповідає, що як тільки підпише
4,мир“ з Австро-Німеччиною, Угорщиною і Румунією, роз'їдеться відпочати на лаврах.
Що раз більше авторітету здобувають собі ті неофіціальні і неурядові конфе¬
ренції, які скликують соціалісти. Перша берненська конференція, що відбулася з по¬
чатком лютого, не дала позитивних результатів. Большевицька дурійка затуманила
уми деяких провідників всесвітнього соціалізму і на конференції повстав розлом.
Причиною цего було те, що так звані німецькі соціалісти більшості! дійсно скомпромітувались, потураючи підчас війни і революції забаганкам реакції і мілітаризму.
Це тільки скріпило становище комуністів-максималістів. Одначе від того часу, як
й Німеччині ґрупа незалежних соціалістів, котрі станули на еволюційнім ґрунті
глибоких соціалістичних реформ в напрямі соціалізації, придбала собі великий вплив
на маси, піднісся авторітет всесвітньої соціал-демократії. Незалежні соціалісти, які
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поміж собою мають на цілім світі найрозумніщі і найінтеліґентніщі голови, становили
більшість на конференції в Люцерні і їх голосами відкинено в резолюції прінціп
диктатури пролетаріату, як диктатури меньшоети народу над більшістю і прийнято
прінціп демократії.
Конференція виділила також статутарну комісію що до відбудови Інтернаціо¬
налу. З тою метою має скликатись всесвітний інтернаціональний соціалістичний
конґрес в лютім 1920. р. до Женеви, столиці союза народів, і ось та статутарна
комісія призначила кожній нації кількість мандатів на женевській інтернаціональний
соціалістичний конґрес. Звичайно комісія брала під увагу не тільки величину нації,
але також силу самого соціалістичного руху. Український пролетаріат дістав на
конґрес 15 мандатів, коли тимчасом польський тільки 10, а румунський тільки 2.
Це означає, що акції українського народа стоять в Інтернаціоналі незвичайно високо
і що всесвітній пролетаріат високо цінить ті заслуги, які для революції і для заве¬
дення нового ладу на світі поклав український народ. Як незвичайно змінилась
обставина. До війни української соціал-демократії не пускали інтернаціональні кон¬
греси до участи як самостійну соціалістичну Групу, але як частину польської або
російської Групу. Тепер що до числа делегатів має на другому місці після великдержавних пролетарських Груп. І нехай імперіалістична вороння кряче похоронну
пісню Україні, вона вже віджили в Інтернаціоналі і кластися в гріб не думає.'
До Польщі приїхала комісія Американців під проводом сенатора Морґентау,
щоби на місці прослідити, звідкіля вийшла ініціатива орґанізалії .жидівських погро¬
мів в польських містах. Звичайно Жиди мають на це документи, що в польських
погромах завинив польський уряд, котрий потурав цькуванню на Жидів з боку шо¬
віністично настроєної преси і не потягнув до відповідальності! громця. Звичайно ця
слабість польського уряду мала цей наслідок, що жидівське питання в Польщі мусіла
парижська конференція піддати під інтернаціональний конґрес. В Версальькім трак¬
таті, яким визнано самостійність Польщі, знаходяться пакти, в яких Жиди мають
заґарантовану трактатом національну-персональну автономію. Цеї автономії не може
скасувати польська влада і цілком слушно зауважує польська преса, ці пакти нарушують суверенність польської держави. Польських шовіністів напала скажена лють
з цего приводу і до того часу, поки на Україні ще 'панував який такий лад і погро¬
мів небуло, кожна польська Газета, навіть „соціалістичний44 „Нарг2осі“ містила статі
дуже юдофобські. Та тепер, щоби відвернути увагу від своїх жидівських погромів,
походження яких розглядає МорГентауа, польська преса „витирає сльозу з карих очей*,
над нещастям українських Жидів, яких вирізують анархічні елементи, і дивується,
чому жидівська світова публична опінія не протестує. Краківський „Сгаз44 помістив
статтю під назвою „Загадка44 і думає, що цеї загадки ніхто не може розвязати.
Ми допоможемо заклопотаному „Сга8о\уі“. Що жидівські погроми відбуваються,
на Україні, то заперечити не можна. Одначе їх ініціатива не виходить від україн¬
ської влади, а є природним явищем анархії, до засіяння якої в великій мірі причи¬
нились також і Жиди. Нікому не тайно, шо мало розвинений, триманий в „єжових
рукавіцах44 російський пролетаріат, а перед усім жидівський, найбільше за царських
часів позбавлений прав, пристав до максималістичного, анархо-ксмуністнчного руху
Довгий гніт, неможливість* організації пролетарських мас, пімстилась на жидівськім
пролетаріаті. Він став до активної боротьби з українським] демократичним рухом»
мимо того, що українська влада законом національно-персональної автономії і робіт¬
ничим законодавством дала змогу розвиватись жидівському пролетаріатові збоку
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національного-культурного і соціально-економічного. Жидівський пролетаріат засліп¬
лений і збаламучений відповів озброєним большевицьким повстанням по українських
містах, проти української влади. Отже коли тепер є погроми на Україні, то вони не
мають характеру боротьби раси проти раси, як ми це бачимо в польських по¬
громах, але характер політичної боротьби. Жидівський пролетаріат на Україні хоче
диктатури пролетаріату з жидівськими комісарами на чолі; українське селянство цего
яе хоче і бороться з жидівським пролетаріатом ие як Жидами, але як заступниками
ненависної йому соціально-політичної і державно правої ідеї. На терор відповідає
терором і в тій боротьбі гине багато невинних. Це прекрасно розуміє всесвітня жи¬
дівська опінія публична, і в тім лежить відгадання загадки, чому вона в європей¬
ській і американській пресі не протестує проти погромів на Україні. А ГапагсЬіе
сопіте а ГапагсЬіе. Що також в Америці не гаразди, свідчить про це незвичайний
ріст цін на предмети першої необхідносте, особливо на поживу. Війна нарушила
також в Америці економічний апарат і як її наслідок являється сильний страйковий
рух з тенденціями перебудови соціального ладу. Зараза політичних страйків, не по¬
минула також Америки. Останній тиждень приніс відомість про сильний страйк залізяичих і транспортних робітників, в яких участвувало більше як пів міліона людей.
Залізничі робітники внесли прінціп соціалізації залізниць, акції котрих знаходяться
в руках американських мільярдерів.
Американський сенат, в якім більшість має велика „республіканська44 буржу¬
азія, старається рятувати своє становище в той спосіб, що ухвалює заборону виво¬
зити хліб до Европи, щоби в той спосіб обнизити ціни, обмеживши його тільки на
внутрішній американський ринок. Вільсон, звичайно, розуміє, що таке обмеження
.може мати фатальні наслідки в майбутності, бо Америка може бути виперта з Европейських ринків англійськими кольоніями і Аргентиною, але класовий еґоїзм міліярдерів відніс перемогу зі шкодою для цілої нації. І дійсно може вдасться міліярдерам, наситивши на свій пролетаріат, підірвати його енергію в боротьбі за соціаліза¬
цію, але це станеться дуже дорогою ціною, і утратою багатьох позицій на всесвітнім
хлібнім ринку, які пізні ще треба буде знову завойовувати.

с>£> Україна, ех?
Ще про
смеоть бл. п.
Вітовського
і тов.

Німецькі Газети подають такі бли кчі інформації про упадок лі гака,
що їхав на Україну, і в якому були бл. п. Вітовський і Чучмай. „Величезний літак, в якому їхали представники українського
нравительетва — бувший міністр війни Західньої України, Вітов¬
ський і його адютант Чучман, належав німецькій компанії
повітряних рейдів. Крім Вітовського і Чучмана на ньому знаходилися: Команд ант 0 л ь р а в, машиністи Біндерайф і її о к р а н д т, пільоти В е р м е р і
Те ні та моторовий Лєфлєр. Вітовський вернувся недавно з Парижа і хотів з
Бреслава поїхати літаком на Україну. Літак, який ви Знано до подорожі, був справді
величезних розмірів. Довжина розіпняття крил виносила 43 метрів, він мав
•о моторів, з яких кожний лічив 260 кінських сил: на його нагрузити можна було
4500 кільоґрамів. На літак нагружено було в Бресіаві кілька скринь з документами
грішми. Перед від'їздом літак було оглянено і він оказався ціком здібним до подо¬
рожі. Що спричинило катастрофу, невідомо. Можливо, що підчас того, як він пере¬
ходив кордон, його підстрелено, бо инакше при тій певносте, яку дають літаки цієї ч
системи, її пояснити собі не можна. Про саму катастрофу розказують таке: Біля
пів до девнтої ранку почувся сильний шум аеропляна, однак його майже не було
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видно, бо він летів дуже високо. Коли він перелетів річку Руда, почувся сильний
вибух; літак обняло полумя, і він почав летіти вниз. Одна особа вискочила з нього
апаратом для спуску, однак апарат не робив. Люде, які прибігли на рятунок,
знайшли тільки вісім обгорілих трупів. Частина грошей і документів згоріла. Решту
перебрала аж до дальніщого вияснення справи влада.
Товарообмін 3 Риму повідомляють: Міністер Дайте Ферраріс і підсекретар
міжУкраїною Муріальді, обговорювали з представником Української Республіки,
та Італією. Мазуренком, справу кавязання товарообміну між Італією і Укра¬
їною а передовсім забезпечення Італії український хлібом. Мазуренко
предложив міністрові Феррарі меморіял, в якому пропонує щоби в міністерстві
рільництва та торгу й промислу утворено окремі комісії, які б виробили плян то¬
варообміну між обома державами. Один з членів комісії повинен бути членом
італійської місії на Україні і входити в безпосередні зносини з українськими еко¬
номічними орґанізаціями. Мазуренко предложив теж міністерству фінансів проект фі¬
нансового переведення усієї тої справи. Міністр Феррарі висловився загально про
ці проекти прихильно. За. український хліб Італія повинна постачати Україні покищо*
бавовну і сільсько-господарське знаряддя і машини.
(Магосіпі Ьізіу.)
В чужі руки. Польські часописі повідомляють з Борислава, що велике нафтове
товариство „Ґаліція“ купили анґлійські капіталісти. В Бориславі
пробував ґр. Монжо, який в імені синдикату парижських банків веде переговори
в справі закупленая дадьніїцих нафтових теренів. За копальні „Ґаліція" заплатили
Анґлійці 5 У2 міліярдів франків в золоті.
Гр кгоїев
ч вбитий.

Радіо з Київа повідомляє, що червона армія заняла Алешки. Атамана
Григоріева вбив вистрілом з револьвера атаман Махін (Махно?
Ред.) В Кишиневі салдати вбили відомого ґенерала Поперек а.
(\У. М0Г£ЄП2ЄІІ11П£.)

З епархіяль- Большевнцьке радіо з Київа повідомляє, що на єпархіальному
ного з’їзду, з’їзді духовенства київської єпархії обговорювано справу жидівських
погромів. Відповідні внесення, щоби духовенство трималося здалека,
від всякої погромної аґітації та в цьому напрямі впливало на мирян, було відкинено,
(Тішез.)
В тилу
у Денікіна.

„їїріднєпровскій Край" повідомляє, що ЗО. липня застрайкували робітники Таганрогської фабрики муніції. — Арешти серед залізнодорожииків в Харькові продовжуються. — Встановлено цензуру печаті,
керуючись старим російським цензурним статутом. — Пуришикевич засновує в Харькові
чорносотенну часописи. — Холера поширюється. — Бандітізм в містах зростає,
В останній час умастилися напади на аптеки в цілі здобування спірту. — В Мєдвєдицькім окрузі вибухло повстання проти Денікіна, В станиці Михайлівна мобілі¬
зовані в кількості! до 3000 осіб відмовилися вступити в Донську армію. — 3. баталіон
Клімовського полку відмовився йти на позіцію. В Терській Области білий террор
збільшується. В Кисловодську на площі прилюдно вішають полонених червоноармейців і дезертірів. Для горожанського населення встановлено кару кнутом.
(Від вл. кор.).
Денікінський Харьківські часописі кінця липня повідомляють, що Харьківська
Мійська Дума відправила до генерала Маєвського делєґацію..
терор.
яка мала виразити протест проти рострілу населення добровольцями,
(Від вл. кор.).
Сухо в
і КулябкоКорецький.

В орґанізації повстаннь проти совітської влади в районі навколо
Одеси діяльну участь .бере відомий меньшевик Сухо в і правий ро¬
сійський с.-р. Кулябко-Корецкій.
(Від вл. кор.).

„Меньшевики“
і Денікін.

Конференція „меньшєвикір“ в Сімферополі відхилила пропозіцію
співробітництва з Денікіним і відмовилась від призначення своїх
представників в склад Кримського ІІравительства,
(Від вл. кор.).
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ворог культури.

29. липня, як повідомляють харьківські ґазети, союз вчителів українських народних шкіл звернувся до Управління народною освітою
при особливій нараді при Денікіні в Катеринодарі з запитанням про
відношення до української народної школи. Управління дало відповідь,
що воно шкіл покп-що не знищує, але вважає істнування їх непотрібним, і тому
з 1. червня припиняє виплату вчителям жалування.
(Від вл. кор.).
Колокольцев Член сільсько-господарської комісії при в ставці Денікіна, бувший
хозяйнуе.
гетьманський міністр Колокольцев оголосив, що великі землевлас¬
ники мають право на хліб і сіно які зібрано цього року селянами на
захопленій землі; тому селяне мусять 1/.6 хліба і х/2 сіна передати поміщикам.
(Від вл. кор.).
Крам із Вла- В Одесу прибув пароплав із Владивостока, навантажений чаєм, кавою,
дивостока.
свічками, черевиками шкірою і ґалянтерейними товарами. Крам той
закуплений був свого часу Кооперативним Союзом.
Пляни Італії В звязку зі стараннями Італії — поширити свій вплив на Балканах,
на Сході.
їй доручено також протекторат над Грузією. Італія надіється дістати
з Грузії залізо, мідь, дерево, вуголь і нафту. Рівночасно Італія інтереСується незвичайно Україною. Як повідомляє „Ьа зетаіп іпсіизігіе11е“. мілянська
торговельна палата призначила комісію із девяти представників про¬
мисловості!, яка має оснувати окреме товариство для товарообміну з

Україною.

Політичні
атентати.

3 Катеринодару повідомляють, що голова Кубанської Ради Р я б о в і л,
який прибув на чолі офіціальної кубанської делегації в Ростов п. Д.
для переговорів з представниками Дону, був вбитий якимсь невідоиим субєктом, коли покидав готель. Недавно тому було виконано теж замах на члена
Кубанської Ради Макаренка, противника добровльців, який однак не вдався.

(Нитапііе.)
Мілітаризація промислу.

3 Київа повідомляють: В большевицькій частині України переведено
мілітаризацію промислових закладів. Задержано справді 8-годинний
час праці, але примінюється безпощадну військову дисціпліну.

Новий „го- Замість Подвойського, на чолі „армії, яка ходить „святим походом,,
ловно-ко^
по українських селах і видирає від українських дітей хліб, призна¬
чено
якогось Воротило в а.
(Від вл. кор.)
мандуючий".
Розстріл
дипльомата.

Большевики розстріляли в Київі грецького
в Москві Кудеріса.

консулярного 'аґента

Українсько- Як повідомляють з Бухаресту, робота української дипльоматичної
румунське
місії йде успішна і довела до порозуміння між обома урядами, Українці
порозуміння, отримали вже деякі концесії від румунського уряду як прим, дозвіл
на перевозку збруї, амуніці і инших боєвих припасів. З Марсилії
до Ґалацу прибули вже великі транспорті! для України. Румунський уряд має достар¬
чити вагонів для доставки цих транспортів на Україну. Привезено консерви, сухарі,
чоботи, автомобілі і инші припаси а незабаром сподіваються нових транспортів
з технічними матеріалами. Уряди український та румунський з о б о в я з а л ися не виступати ворожо проти себе а крім цього Румунія взяла на
себе роль посередника між Україною і Антантою.
' (Оагеіа Рогаппа.)
Раковський 29. липня на конференції делєґатів червоної залоги м. Київа,
про своє
Раковський промовив: „Вороги в ріжний спосіб змагаються поспасення.
валити тих людей, які привели робітничі маси до влади. Сільське
населення зовсім не доцінює того, що ми робимо і робили, хоч пере¬
важно воно білш за всіх инших здобуло в процесі соціальної революції. Воно
мріє Петлюрою, але ж Петлюровське гасло—звичайне буржуазне гасло, тільки
підмазане жовто-блакітною фарбою. Петлюра стремить, щоби замість російського,
жидівського та німецького буржуя, на карк українського мужика сів український
буржуй. Внутрішній стан річей на Совітьскій Україні зараз дуже загрожений, і наше
сиасення є лише добре з’орґанізоване військо.
(Від вл. кор.)
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Керовники 3 липня відбулося обєднане засідання всіх центральних урядових і
„Совітської" партійних совітських орґанізацій України. Бубнов висловився, що
України про могутній орґанізаваний наступ ворогів продовжується. Наші невдачі
становище, в значній мірі причинилися в наслідок бандитських повстань. Але

це не свідчить зовсім про те, що ми знесилені. В недалекій будучині
ми нанесемо ворогам тяжкий удар. Для цього, в перше всього, треба дати армії
хліб, для здобуття якого треба негайно орґанізувати похід на села. Михайлюк:
„Армія зтомлена, треба ії освіжити." Раковський, після загальни фраз про зна¬
чіння невдач в великім ході революції промовив: „Як що нам і прийдеться покинути
наші місця, ми все не вернемо назад. Але нехай всі знають, що за кожну нашу
невдачу всі дадуть відповідь." — 5 липня в засіданні Ради оборони Української
Совітської Республіки Раковський промовив: „Становище на внутрішньому фронті
дуже турбуюче. Полтавський прорив дав можливість ворогові розвинути свої
операції на Лубни, Хорол і Пятихатку. Під Одесою Румуни змагаються
зробити висадку, але одеський пролєтаріят вперто захищає свій очаг. Навколо Одеси
повстали німецькі колоністи. Перехоплені документи свідчать про звязь головачів з
Денікіним.
'
(Від вл. пр.)

Французи
гандлюють
українським
майном.

„Юж.ний Край" повідомляє, що зараз між представниками фран¬
цузької військової влади і „добровольцями" ведуться переговори про
переуступлення добровольцям французами кораблів, які були уведені
французами із Одеси, коли їм привіялося звідти тікати від Григорьєва. Частина кораблів вже знаходиться в росиорядженню „доброволь¬
ців".
(Від вл. кор.)

Перед
смертю в
Київі.

7-го липня, після відкриття засідання Ц. І. К., голова „боротьбістів"
Шумський попрохав дати йому висловитись по-за чергою. Більшість підняла гвалт, але в кінці за силою заведеного порядка Шумс і кому було дане слово. Він голосно прочитав коротенький протокол
спільного засідання іородьбістів" і „незалежників", в якому стояло, що ці дві партії
об’єднуються в одну Українську комуністичну партію на плятформі незалежности
Української республіки. Росчадяться вони з російськими комуністами в питаннях
земельної политики і орґанізації адміністраційного апарату. Раковський звернувся
бо „боротьбістів" і „незалежників" з закликом не робити необсрежніх кроків. Про¬
мовець прохав звернути увагу на те, що не час зав’язувати прінціпіальні суперечки,
коли кулацькі повстання приймають катастрофічно-загрожуючий характер, коли
Петлюра і Денікін всіма силами напирають на Совітську Україну. Далі почалася
„білова" частина засідання. Після докладу Раковського про стан річей на Україні
прийнято слідуючі рішення: 1) роспустити „наркомвоєноборони", а справи його
передади „Воєнному Совєту Російської! Республіці"; 2) звільніти т. Подвойського від
його посади; 3) обов’язати волосні „ісиолкоми" зібрати хліб і засіяти землю червоноармейців; 4) відібрати від дезертирів землю і позбавити їх виборчих прав.
„Южний Край" повідомляє: „24. липня в Катерннодарі зібралася
конференція по утворенню союзу державних одиниць півдня
Росії. Першою точкою обговорення поставлене питання про загально¬
державну владу. Основним проектом прийнято Донський; проект
Кубанський відкинуто. Де-якім статтям Кубанського проекту
випадає щастя в характері поправок і доповнень бути прийнятими
конференцією, але прінціп повної політичної і культурної централізації полишається
(від вл. кор.)
непохитним".

„Південно-^
Російський
Союз", опе¬
ретка Денікіна.

в

* Холера І
ХеріксЕі.

і

З Харькова повідомляють, що там вибухла холера.
вано 15 випадків.

Досі зареєстро¬
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<з<*>г»© Польща.
З країни
„ладу і
порядку“.

Нація ладу і порядку, якою люблять себе вважати Поляки, дістала
від Антанти мандат на заведення ладу у Сх. Галичині, в діли охорони її перед „грабіжницкою політикою1* Україців. Свою роль ви¬
конує вона, як вказує на те нота українського уряду мировій кон¬
ференції, з переліченими у ній знущаннями і насильством Поляків над українським
народом, знаменито, В такий самий спосіб заводить вона „лад і порядок*4 на Литві і
в Білорусі. А яка моральна вартість цих культуртреґерів, можна найкраще уявити
собі, прочитавши промову польського посла Свіди в варшавському соймі, яку він,
як докладчик, виголосив в діскусії над законопроектом в справі відповідальності! за
провини проти власності! державного скарбу і взяточництва військових осіб. Про¬
мовець жалується перш усього на офіцерський склад. Умови творення офіцерського
корпусу були ненормальні. Так прим, одного дня було назначено, аж 400 офіцерів.
Це довело до такого стану, що заходить потреба відновити кару смерти. В судах
зареєстровано 11.800 карних справ, в які вмішані жовніри та офіцери за крадіж,
взяточництво та шантаж. За ці провини сидить в тюрмі понад 800 офіцерів. Польська
інтендатура це одна велика панама і треба застановитися, чи в ній служать
психопати, чи люде звироднілі. Самоволя доходить до того, що прим, один ґенерал
позволив собі відчіпити паровоз від апровізаційної валки, яка везла 28 ваґоніїз
харчів, бо йому потреба вуло поїхати на весілля, В Уяздовському шпиталю вгрідено 15. червня на пів міліона марок білизни. Такі і тим подібні події змушують
польський сойм завести кару смерти. Характеристика ця, яка вийшла з уст поль¬
ського посла, найкраще вказує на моральну вартість тої публики, яка голосить
світу про свою культурну вищість над українським народом. Такій вищості Поляків
ми не заздримо. Та тільки одно біда, що коли такі справи діються близько
престола, то що ж доперва робиться в тих країнах в яких вони дістали мандат
заводити безкарно і безконтрольно цю свою культуру ?
Дмовський
Як відомо, польські „антантофіли“ святкували дня 6-го серпня річпроти Пілницю першого виступу польського леґіону, який під командою Пілсудського.
судського покинув 6. серпня 1914 р. гряниці Галичини і виступив
до боротьби з Росією, по стороні австрійсько-німецкого бльоку. Про
цей факт Петроградське Телєґрафне Аґентсво подало було 29. серпня 1914 р. такий
комунікат: На нашошу фронті появилися серед австрійських військ польські
сокільські орґанізації, які вживають куль дум-дум. Коли я звертався до польської
закордонної людности зі словами братерської любові, то був переконаний про льояльеість взаїмних відношень: я не сумнівався ані хвилини в тому, щоби польська
людність лічила на великодушність російської армії, беручи участь у ворожій нам
акції і вживаючи до цього вибухових куль. Вірю в те, що цей випадок це —
тільки прикре непорозуміння. В інтересі цілої польської закордонної людности пе¬
рестерігаю, що я звелів своїм військам не вважати сокільських і їм подібних ор¬
ганізацій за військовий чинник і до членів цих орґанізацій, які попадуть в полон,
відноситися зі строгістю законів військового часу. Підписав: Ґенерал - Адютант
Николай. У відповідь на цей комунікат „Кифг Шагз2а\узкі“ з дня 1. вересня 1914
в числі 241 помістив таку телєґраму з Петрограду: Петербург, 31. серпня (тел.
вл.) До російських дневннків розіслано було такий комунікат: „Польська публична
думка вважає людей, що беруть участ у ріжних добровольчих орґанізаціях, які спільно
виступають з австрійскою армією — за несвідомих оборонців ґерманізму, ворогів
польської справи і цілої Славяншини і з тим більшим обуренням вистунає
проти тих, які вживають вибухових куль.*4 Комунікат цей, направлений перш усього
проти Піл судсько го, який був організатором і командантом польського лєґіону,
підписаний був членами польського кола в Петрограді, між якими не бракувало і
Дмовського, який нині працює разом з цими ворогами асі та]огет Роїопіае
§1огіат.
Негайні суди „Кифг Ро1зкі“ повідомляє, що з огляду на протижидівські погроми
в Польщі.
Падеревський видав приказ, люби винних ставлено негайно
перед суд, який має протягом 24 годин видавати засуд. Судове слід¬
ство повинно вестися при замкнених дверях.
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Як повідомляє „Мопііог Роїзкі" в варшавській і люблинській ґубсрнії заведено стан облоги.

Польська
господарка
в Білорусії,

Польська окупаційна влада приміняє проти Вілорусіз в Ґродні, Бильні,
Білостоцд Волковиську й инших білоруських містах неможливі репресії. Тюрми в усіх цих містах переповнені білоруськими громад¬
ськими діячами. Багато їх вивезли в Варшаву і Краків. Всі біло¬
руські ґазети і журнали закриті. В Бильні на „Білоруську Думку" наложено ще й
грошеву кару. В Ґродні сконфісковані „Р од ний край" і „Бацьк о у іцьіна". Ре¬
дактори тих ґазет втікли в Ковно. В Ґродні Поляки закрили „Ґродненську Біло¬
руську Центральну Раду", „Білоруську повітову Раду" і арештовано
членів „Білоруської К р а є в о ї Рад и“. Між арештованими є члени Тариби священ¬
ник Корчинський і др. Вілецький. Така діяльність польської влади викликала
велике невдоволення населення. В багатьох селах ґродненського повіту вибухди
повстання селян, які старається здавити польська полева жандармерія.

Колчак
попав в
неласку.

Зі ІПтокгольму повідомляють: 3 огляду на ситуацію, яка витворилася на большевицькому фронті, трудно повірити в те, щоби російськофінляндська армія здобула Петроград ще перед зімою. Через те
наступ на Петроград можна б повести що й но на весну 1920 року.
Відношення Антанти до Колчак а в останній час поважно змінилося. Союзникам
не подобається тон, яким Колчак промовляє до поодиноких держав Антанти. Тому
Антанта має намір покинути Колчака, а помагати тільки Денікінові. З огляду на
це Колчак звернеться правдоподібно за помічну до Японії.
(\Мг. А1І§. 2еПип§.)
Новий
командант
Петрограду.

Як повідомляють з Роттердаму, кома ідантом Петрограду призначено
відомого своєю діяльиостью в „чрєзвичайці" Петерса.

Чехи в
Сибіру.

Омське Правительзтво запідозрімо Чехія в намірі перейти на бік
червоної армії і вищто наказ роззброїти їх Чехи поставили сильний
опір, так що ялян роззброєння потерпів фіаско.
(Від вл. кор.)

Як раз
навпаки!

3 липня штаб одної з большезицьких армій між' иншим подає до
відома, що заклик дономочи тилу знайшов відгук в рядах червоної
армії. Всюди йдуть відчислення від жалування і харчового задоволення.
(Від вл. кор,)

Критичний 3 Гельеінґфорсу повід омлаяють до донських ґаззт. що останні відостан совіт- мости з совітської Московії дуже трівожяі. Насетення майже усе
ської Росії, відвернулося від большезиків, які з кожним днем всз більше тратять
ґдунт під ногами. В цілій совітькій Росії вибухли з причини не¬
достатки харчових продуктів заворушення. Вони до того загрожуоггь Москві, що
Ленін хоче перевести правительсгво в якесь инше місце, як кажуть в Тулу. Під
напором подій Ленін хоче взяти більш уміркозаний тон в політиці і зближитиея
до меншевиків. Він видав недавно прокламацію, зредаґовану в дуже гострім тоні,
в якій звертається зз погрозами на адресу робітників, які жадають щораз то вищої
штати, але не думають проте, о робота. На поиказ Леніна арештовано головно¬
командуючого Власатіна і багатьох вищих офіцерів під закидом контреволюційної
діяльносги проти совітького уряду.
(„Бокаїапгещег").
Совітська
9 липня видано декрет, силою якого сільське населення має право
владаіселян- на одержання продуктів обробляючої промисловості! лише при умові
ство.
обміну їх на продукти сільського господарства.
(Від вл. кор.)
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Петроградська орґанізація комуністичної партії виключила зі свого
складу по-над 2 тисячі членів за „примазання". (Від вл, кор.)

Черговий
компроміс,

Центральне совітське ГІравительство оголосило мобілізацію всіх осіб,
які в царській армії займали посади по управлінню військового
господарства. Вік мобілізованих той самий, що і осіб, які ранійше
мобілізовані для етроевої служби. Не мобілізуються лише особи, які служили в
старих центральних інстітуціях. Ціль мобілізації зайняття посад по .управлінню
господарством в червоній армії.
(Від вл. кор.)
На поміч.

З Риму повідомляють, що в районі Благовіщенська большевики
отримують великі підкріплення від Китайців.
(Оагеіа Рогаппа)

В тилу у
Колчака.

Серед Амурських і Усурійських козаків при кінці червня виникли
заколоти. Частина їх оголосила себе прихильниками совітської влади.
Віділи, які було відправлено для заспокоєння козаків, розбито. Між
Іркутськом і Красноярськом повстанці утворили цілий фронт, головну частину якого
займає відділ М у р а в ь о в а. В Єнісейській губернії операції провадить Варанта швілі. — М. Кустовая був опанований повстаннями 10 днів. Підтягнені війська по¬
давили повстання; з обох боків полягло до 7.000 людей. Два відділи повстанців
пробилися в Тургай. — Для припинення числених переходів до червоної армії в Кодчаківській армії перед кожним виступом на позіції в тилу залишаються заложники..
(Від вл. кор.).
Відкликання
англійського
війська
з Росії.

Анґлійське Правительство командирує до Архангельська ґенергла
Ролі не єна, на якого покладено завдання вивести з Росії анґлійських жовнірів. В звязку з цим російські „дипльоматичні мертв і душі" в Парижі підняли ґвалт і всіма засобами змагаються
добитися зміни-позіції Анґлії в цій справі.
/(Від вл. кор.).

Гасло
Денікіна.

Ч і ч е р і н, на підставі переписки, яку віз до К о л ч а к а ґен. Г р і ш і нАлмаз о в, пише в „Правді" за 2. липня: „Провідне гасло Денікінської армії і усіх числених ,,добровольчеських“гуртків — це від¬
будов ання Російської Держави в її минулій величавості! і зовніш¬
ній могутності!. Утворення в межах бувшої Російської Імперії окремих держав¬
них одиниць це найбільше зло, яке може бути, по думці Денікіна і його прихиль¬
ників."
(Від вл. кор.).

^ За кордоном, «а*»
І

Міжнародний
соціалістич¬
ний конґрес в
Люцерні.

На днях закінчився в Люцерні міжнародний соціалістичний конґрес.
На конґресі Українці були представлені п. М. Гру шевським,
Ісаєвичем, Матюшенком і Дідушком. Від української секції
було представлено окремий меморіял. В результаті конґрес
визнав незалежність України. Про праці конґресу подамо
детальніші ВІДОМОСТІ! в слідуючому числі,

Смерть мілі- З Амстердаму: повідомляють: Аіцетееп НапсіеІьЬІасі подає з Лондону
ярдера.
вістку, що помер відомий міліядер Андрю Карне джі.
Вбивство
румунского
ґенерала.

Румунські жовніри забили ґенерала Пеперища, 'Який причинив
істільки лиха населенню Бесарабії.
(Від вл. Кор.)

Америка
і Арменія.

ЗО ґубернаторів Сполучених Держав звернулися до Віяьсона
з петіцією захистити права Арменії на повне самовизначення.
(Від вл. кор.)
Після довгих переговорів Армянське Правительство заручилося
згодою Парижських капіталістів на позичку ЗО мілліонів франків.
Умови позички дуже тяжкі.
(Від вл. кор.)

Армянська
позичка
в Парижі.
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Під кінець липня Афганці опанували усією областю Індії Ізістаном.
Особливо завзятий бій був коло м. Чаман. Крім регулярного війська,
проти Англичан виступає багато партізанських відділів.
(Від вл. кор.)

В Малій
Азії.

В Малій Азії йде успішна аґітація, яка має на меті згуртувати
все мусульманське населення нав-коло прапору: „Мала Азія для
мусульман." Всюди засновуються комітети, акі зараз же тісно
знизують з собою місцеву владу, яка фактично з цього моменту перестає істнувати.
(Від вл. кор.)

Іехи і ро- Чеські соціалісти в ГІарлямснті звернулися до Правительства з засійські чор- питанням, як довго Чехи мусять терпіти серед себе Денікінців і Колносотенці. чаковців, які во імя свого гасла полагоджують лише свої власні
темні справи.

*

(Від вл. кор.).

Керенський 3 Берліна повідомляють з російських кол, що туди прибув К е р е нв Берліні, ський.
Смерть
3 Ваймару повідомляють, що в Єні помер відомий натураліст проф.
6. Геккеля. Єрнест Геккель.
Арешт архим. Краківський „Сгаз“ повідомляє, що польські війська арештували
Віталія.
в Потурчі, в луцькому повіті архимандрита Віталія і посадили
в тюрму в Луцьку.

Союз
кавказьких
республік,

Ґрузинське пресове бюро в Берні повідомляє: Республіки Ґрузія і ,
Азербайджан заключили між собою союз. Нові союзники обовязуються
боротися воєнною силою проти всяких нападів, направлених на не¬
залежність цих республік. Вірменській республнці запропоновано
приєднатися до цього союза.
(Г. Росіи.)

Франц. банк „Соіе еигорееппе" довідується, що Зосіеіе §епега1е і Вапцие сіє Рагіз
на Україні, думають оснувати на Україні великий банк.
Союзницька „Нотте ІлЬге“ повідомляє, що в Польщу, Литву і на Україну їде
комісія на
антантська комісія, в якої склад вхорить і секретар ліґи прав
Україну.
людини, яка має розслідити стосунки в цих країнах.

З українського життя на чужині.
Місія Українського Червоного хреста в Німеччині, що прибула до Німеччини
з Київа, складається із 49 людей персоналу — лікарів, сестер-жалібниць і иншого
санітарного персоналу. Вона привезла з собою кілька ваґонів борошна, сала й иньших продуктів, а також білизни для улаштовання двох лазаретів. Завдання Місії—це опікування хорих полонених і харчово-лікарська поміч при відправці полонених
до дому. З тією метою Місія удержує окрему станицю у Берліні (Вегііп, коло
Аіехапбегріаіг-у Иеие Кбпіцзіг, 21) й дає лікарську поміч більшим українським
громадам. Місія розіслала дальше по таборах своїх лікарів, для праці у лазаретах.
І так працюють у Зальцведелі д-р. П. Клиннцький, у Золтаві д-р. Андрій Іскра, у
Мінстені Павло Ткачук, у Мінстері д-р. Ольга Карчевська, у Штарґарді Кость
Бризгун і т. д. Адреса й Канцелярія Місії у Берліні: Міззіоп без ІІкгаіпізсЬеп
„Поіеп Кгеигез" іп Вегііп Ш. ЕізепасЬегзіг. 10.
На ширших зборах ініціативної ґрупи Українського Наукового Т-ва
у Відні 11. VIII. взяли участь видатні українські учені переважно Західної Укра¬
пи. Більшістью було рішено заснувати „Український Культурний Інстітут
у Празі.” Для можливости зразу же почати практичну роботу було ухвалено — звер-
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нутися до Уряду Української Народньої Республіки з меморіялом про асіґновку знач¬
них коштів, відповідних завданням Інституту. Доки-ж дійде одповідь, обрано комі¬
сію, яка подбає про вироблення статуту, в якому завдання Інституту будуть дета¬
лізовані.
По інформаціям, одержаним з курорту, представники наші докладно обсужують
питання нашої закордонної справи. Засідання тривають по 4—6 годин, висловлюються
2—3 промовці. Питання обговорюються під взглядом економичним, політичним, істо¬
рично-культурним а також партійним. 6 певність, що наради незабаром дійдуть до
обговорення" справ під взглядом практичним.
У неділю 10. VIII. Українська Республіканська Капеля співала на службі
Божій у Сербській церкві в 3-ім окресі Відня. Службу правили буковинський пра¬
вославний священик і другий священник з Київа, член Капелі. Служба зробила ве¬
лике вражіння на присутніх Сербів і Українців. Почувалося, іцо Серби вражені ве¬
личною поважністю нашого церковного обряду і співу. В службі панотців і в співах
капелі виявилася глибока реліґійність і велика реліґійна краса, що має давні корні
в далекій минувшині нашого українського православя. Маленька сербська церковця
не дала можливості капелі взяти участь в співі навіть в повнім складі і виявиш
всю могутність свою, але вражіння од співу було тим більшим. Кант св. Варварі,
проспіваний перед св. Причастям всією капелею, вразив силою страждання і мук,
які в ньому передаються. Присутні виходили з церкви з великим душевним піднесенням.
Українська Республіканська Капеля в середу 13. VIII. дала концерт
у курортному місті Вадені недалеко од Відня. Концерт складався з видатніших пісень
репертуару. Велика заля кургаузу, гарна для акустики, була повна курортної німець¬
кої публіки. Концерт мав великий успіх. Представника німецького музичного світа,
які були на концерті, говорили, що вони не уявляли навіть собі подібної художньої
висоти. Особливу увагу звернули Німці на те, що в басах почувається не тільки сила,
а й ме льоді я. Після кождого акту п. Діріґента викликали по багато разів публіка
не хотіла покидати залі.

с^о Огляд оресж (Ж)
Карло Кавтський про
большевиків.
Карло Кавтськийв „Катрі“-і
за липень в великій статті, під
заголовком „трудности соціялізації“, опреділяє основні помилки
большевиків*
Мілітарна катастрофа віддала в біль¬
шості! держав східної Европи пролетаріа¬
тові! політичну силу, а в деяких навіть
самовласть. Се потягло за собою зміну
продукції. -На місце старої капіталістичної
виринула нова, оперта па волі проле¬
таріату. Та щоби продукція могла зрос¬
тати, або принайменьше удержатись на
тій висо инц наїяку посі авали її капіталісти
треба, аби на місце капіталістів стала не

лишень робітнича кляса, або поодинокі
заводи, але ціла суспільність. Цього не
сталося до нині нігде.
Пролетаріат може найскорше побідити
там, де він високо стоїть інтелектуально
і морально, так що може розуміти звязок
класового інтересу з суспільним і зуміє
підчинити власний інтерес — загальному.
Чим дальше стоїть пролетаріат в хвили
побіди від цеї інтелектуальної і моральної
величини, і чим більше він вважає ре¬
волюцію лише як борбу за заробіток,
тим меньше зможе ця побіда привести
до справжнього тріваїого соціалізму.
Опір капіталістів не є одинокою пере¬
поною яку має соціалізм побороти, навіть
не є одною з найбільших. В краях схід¬
ної Европи, в Росії є він зараз безсиль¬
ним. Капіталістів є там небогато. Про¬
мислові заводи уряджені на закордонні
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капітали а самі капіталісти живуть в за¬
хідній Европі. Ті що осталися незорґанізовані до борби з пролетаріатом. Так
що не треба було аж диктатури, щоби
розсправитись з ними.
„Щоби капіталістів представити, як
політичну небезпеку, мусіли поста¬
вити їх поруч з інтеліґентами під загаль¬
ним іменем буржуазії.
„Капіталісти виявляють силу в високо
вивинутім капіталізмі не як особистість,
але через свій капітал. Нехай лише
переможе їх держава, зразу ж особи дотеперішних посідачів капіталів не мають
чого більше .говорити. Цілком инакше
інтелігенти. їх найважнійшу посілість,
знання не зможе у них забрати ніяка
конфіската. А це знання необхідне як
для орґанізації модерної держави, так і
для модернього промислу. Як супроти мас
робітничих, так і супроти мас інтеліґентів не зможе ніякий р е ж і м довго удер¬
жатися. Постійна соціалізація без них
цілковито неможлива."
„Не є ознакою глибокого зрозуміння
річи, що большєвицькі товариші в Росії
цього завчасу не зрозуміли, а лише по
гірких досвідах були змушені до того піз¬
нання. А навіть нині не цілком числяться
з тим, бо вся їх сістема не позволяє їм
цього. Яко „буржуїв" позбавлено там ін¬
телігентів прав людини, і ставлять їх
супроти пролетаріату в відношення по¬
дібне тому, яке займають в кольоніях
тубільці супроти європейських
завойовників. А щоби перемогти їх
опозицію, знайти і використати з поміж
них потрібні сили, становлять тих, які
даються наклонити себе до новоствореної
совітської буржуазії, у привілейоване- ста¬
новище."
„Так дістали інтеліґентів, які були
остільки не характерні, що далися обійти
себе режімом бича і медяника".
А тим часом інтеліґенція не мусить
бути ворогом соціалізму. Вона не творить
собою стану з спеціальним класовим ін¬
тересом. Це — верства народа з ріжними
особистими і професійними інтересами і
жие по більшій части з служби чужим,
особистим або класовим інтересам. При
тім осьвіта, яку мають інтеліґенти для
своєї служби, позволяє їй найскорше зрозу¬
міти великі суспільні інтереси.
Але найкращих і найвартнійших з
них не вдається приєднати до соціалізму
примусом або перекупством але зрозу¬
мінням і довіряй до моральної і
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інтелектуальної зрілости п р о л є=таріяту. Режім насилля веденая
про тивний шлях.
Побіч робітничого пролетаріату і ін¬
телігентів є ще третя верства, необхідна
в суспільності!: продуценти живностей
і сирівців — селянство. Воно вже
більше зєднене класовими інтересами»
ніж інтеліґенти. Необхідність селянства
в нинішній формі продукції — ясна. Без
нього треба би згинути з голоду. І ще
меньше, чим проти робітництва, не можна
довго рядити проти селянства. Велике
завдання — створити такий режім, який
відповідав би інтересам обох тих кляс, як
також і інтеліґенції. Соціалізація про¬
мислу, оскільки вона можлива при тепе¬
рішніх технічних і економічних услівях:
даного краю і при моральній і інтелек¬
туальній висоті сего пролєтаріяту може
лише тоді мати успіх, коли зго¬
диться на ню селянство.
„В істнованню промислового капіта¬
лізму не має селянство так само жадного*
інтересу, як і більшість інтеліґенції. Але'
також не має жадного інтересу в соціа¬
лізації. Воно висловиться на користь тої
продукції, яка ему дасть більші користи."
Інтерес селян лежить в тому, щоби,
за продукти, котрі він привозить на торг»
дістати як найбільше продуктів промис¬
лових, які він потрібує, себ то або як.
найбільшу ціну за свої товари,
або промислові продукти по низькій
ціні.
Цілию
пролетаріату є низька,
ціна средств поживи; так лишається
доставляти на торг промислові продукти
по низьких цінах. Дешеві вироби
промислові можна продукувати низькою
платнею робітника, перепрацьованям єго
або високою продуктнвностію роботи. Со¬
ціалізм відкидає це перше, лишається

висока продуктивність роботи..
І від неї залежить судьба соціалізації.
Селянству сподобається соціалізм, який
заводить промисловий пролетаріат лише
тоді, коли він в продукції що найменьше
не останеться позаду капіталізму. Селян¬
ство навіть захопиться соціалізмом, якщо
він в продукції випередить капіталістів.
І щойно тоді схоче заводити соціалістичну
форму продукованая у себе.
Чи є можливе зараз осягнути ту висо¬
чину продукції в галузях промислу, який
тепер соціалізується?
Кавцкий ставить це питане і відпо¬
відає — так. „Але осягнуть його не кому¬
ністи, котрі ділять лишень і с т н у ю ч і
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■продукти і тим в найкращім разі можуть
хвилево помогти пролетарем.. Це не до¬
веде до тої високої продукції і поступу.
Осягнути можуть його краї богаті, котрі
■ЗМОГЛИ би покрити високі суми, потрібні,
щоби ввести і випробувати цей, на велику
скалю поставлений, спосіб продукції. До
цього, краї східної Европи, котрі через
війну стали жебраками, неспосібні, а ка¬
піталісти Заходу з певностію їм в тім не
поможуть."
„А селянин не е
еоціялістичний
ідеаліст. Він не кинеться до борби з
соціалізмом, коли вона не принесе ему
користий, але також певне звернеться
проти соціалізації, як що соціялізація
погіршить його положена, хоч би це на¬
віть було переходово і в тій цілії, щоби
промостити дорогу до кращого. Теоретич¬
ними виглядами на найбутнє на селян
годі впливати."
„Порівняння поміж соціалістичною і
капіталістичною продукцією стане ему
наглядним як тілько заключиться мир і
привернеться інтернаціональний оборот.
Коли держави Заходу ввезуть продукти
капіталістичної продукції, дешеві і ліпші,
ніж продукти соціалістичної продукції
внутра краю, то як зможуть вдержатися
одні проти других? Міський робітник
може посвячувати себе для соціялізма,
■селян кожда така жертва з примусу ро¬
бить рішучим ворогом соціалістичної
продукції."
Найбільша трудність кожної соціялізації в даних відносинах полягає —
в зубожінню держави і могучости селян¬
ства. Але соціялізація прецінь не є не¬
можливою.
Тут Кавтський подає вказівки, як на¬
лежало би переводити соціалізацію.
Взявши за підставу до успішного
лереведеня соціялізації інтелігентне і зор¬
ганізоване робітництво і богацтво дер¬
жави, треба ще до кождої соціалізації
докладно підготовитися, а не переводити
її шабльоново, як це мало місце в Росії
і Угорщині. Ви двигнути всі чинни¬
ки, котрі скріпили би продукцію
а уникати тих, котрі працю зро¬
били би непродуктивною. В тій
ціли треба завести акордну роботу
і сконцентрувати продукцію в великі
фабрики.
Приходить на поміч соціалістичній
-продукції ще те, що соціалізованій фаб¬
риці як демократичній не грозять страйки,
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як що робітники і інтелєГентні і здисципліновані.
Маючи такі
дані,
соціялізація
зможе вже нині дати такі наслідки, що
зможе рівнятися з капіталістичною про¬
дукцією а кождий дальший поступ принесе
їй побіду над капіталізмом.
Коли се осягнеться можна числити,
що тоді інтелігенти скорше схиляться на
сторону соціалізму, ніж тепер присилу¬
вані насиллям і перекупством. Також
селянство зміниться тоді в союзника про¬
летаріату.
Коли пролетаріат буде мати за
собою інтелігенцію і селян, не має чого
боятися капіталістів. Від тих двох верств
залежить
найблизша
будучність
со¬
ціалізму.

Большевизм і Україна.
Французька преса починає го¬
ворити про Україну й українське
питання чим раз прихильніще і
чим раз частіще. Недавно поміщена
була в „Ье Тешр5“ кореспонден¬
ція з Бухаресту, в якій автор,
змалювавши історію першого і
другого большевицького нападу на
Україну та ту величезну боротьбу,
яку вів і веде український нарід,
заявляє таке:
„Причиною малого успіху совітської
ідеї на Україні є те, що 85% українського
населення це—селяне, які є ворогами
большевицьких експериментів і не хотять
піддатися під владу^ мійського пролєтаріяту; 13% це—інтелігенція, промисловці,
купці, власники, люде вільних професій
і ремісники. Правда, деякі політичні пар¬
тії, як соціал-демократи, яких звуть само¬
стійниками і соціял-революціонери, яких
звуть лівими, деякий час боялися, щоби
Антанта не перешкодила їм жити власним
національним життям, як це бувало ро¬
били Німці, і вони покладали надії на
світову революцію. Однак вже в місяць
після московської окупації на Україні ці
ліві Українці зрозуміли свою помилку,
покинули свою платформу, разом з иншими партіями взялися до праці серед
народу і вели його до повстання проти
червоних наїздників. Рівночасно насе¬
лення Київа і Одеси, подібно як і насе-
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лення инших частин України, увільненої
від большевиків, не признає нікого, крім
влади Директорії Української Народньої
Республіки. Можна сміливо сказати, що
тепер на Україні є стільки сторонників
большевизму, скільки їх е у Франції або
Італії. Вистарчило би, щоби Антанти дала
українському урядові матеріяльну поміч
і українська національна армія згнітить
большевиків. В цей спосіб очищена була
б уся теріторія б. південної Росії від боль¬
шевиків. Цілком, правильно зробили полі¬
тичні провідники, коли перевели кілька
соціальних реформ, як прим, земельну ре¬
форму і декілька инших, які вони вважали
в цей час дуже негайними. Противники
української ідеї використовують це і го¬
лосять, що українське правительство є в
порозумінню з Леніним і Троцькимі навіть
з Беля Куном; вони говорять про укра¬
їнський большевизм. Та ті, хто це гово¬
рить, вважають не тільки усіх соціялістів
взагалі, але навіть французьких ради¬
кальних соціялістів, анґілйських ради¬
калів і американських демократів—большевиками. Колиб на Україні большевизм
мав добрий ґрунт під ногами, то як в
такому разі можна собі пояснити цю
боротьбу і повстання, які веде українська
національна армія і український нарід?
Правдою с, що українська армія, поки¬
нена на свої власні сили, дала доказ ве¬
личезний почуття порядку і права, і тріюмфує враз із Антантою. Бо не війська,
Петлюри, які боряться за освободження
своєї країни від большевцької тиранії, а
ті, хто є їх ворогом, являються справжіми
помічниками большевиків/4

Українське питання
істнує.
Гурт прихильників нашого на¬
роду за кордоном збільшається.
До таких відомих вже нам імен,
як Пелісье, Едмонд Пріва, Поль
Дебуше ідр. мусимо залічити й
адмірала Деґуї, що на сторінках
парижської ґазети „ОаиІоіз" по¬
містив декілька статей, в яких
завзято обороняє українську не¬
залежність:
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В одній із своїх останніх статей ав¬
тор заявляє, що коли замовчу ється якесь
питання, як це приміром робить мирова
делєґація з українським, це не значить,
щоби воно не істнувало. І хоча (^иаі сі’
Огзау удає, що про Україну не знає ні¬
чого, або вважає її російською провінцією
то це не шкодить тому, аби Українці
істнували і не були Москалями, мали свій
уряд, своє військо, яке бється з большевиками і на жаль также з Поляками і
вислало делєґацію в Парижі, якої або не
слухають, а як що слухають, то тайком.
Тому й не диво, що французька публика не
є поінформована про українське питання
і не знає, що воно є далеко старше, ніж
війна 1914. року. Наші цінні дипльомати,
за винятком п. Люі, знали в Росії тільки
те, що можна було бачити в Петербурзі,
який ще тоді не був Петроградом. І вони
були аж надто здивовані, коли довідалися,
що в цій великій і слабій царській імперії
істнували инші народи, яких не могли
покорити ні панрусізм, ні чини, ні поліція,
ні врешті висилка в Сибір.
Таке було й з Українцями, їх енерґічна боротьба з русифікацією була вже
згадана в 1839. році в брошурі С. Беїатаге: ІІп реиріе еигорееи сіє чиіпге
тіїїіопз оиЬІіе сіегапі РЬізіоіге (петиція
до сенату, в якій вимагали реформи в
науці історії). Сучасний правдивий стан
українсього питання затемнюють тепер
такі фактори як європейська публична
думка, большевики, Поляки, Москалі Колчака і Денікіна, не числячи вже Чехів
і Румун.
Викликаний Німцями большевизм,
панує тепер на Україні, занятій черво¬
ними військами Леніна і Троцького.
Однак влада большевиків поволи гине і
сьогодня вона простягається тільки на Київ
і околицю. Щоб не казали, однак фактом
є те, що Україна не хоче комунізму а
особливо крівавого комунізму московсь¬
ких розбишак.
Кола Колчака і Денікіна, зміцнені пів
офіціальним визнаним Антанти, хотять
відбудувати велику Росію з р. 1916. Це
чиста утопія. Ця імперія вже вмерла і не
повстане. Народи Росії, визволені лютовою
революцією, можуть в найгіршому разі
згодитися на федеративний звязок з Мо¬
сковщиною, коли вона зрегабілітується і
утворить уряд, який би був гідним цеї
назви. Однак ні вони, ні їх уряди не
піддадуться Москві ніколи.
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Що до Поляків, то Українці добре
відкликала голову парижської місії
памятають часи, коли то польська ресСидоренка і призначила на його місце*
публика володіла номінально українсь¬
Ґр. Тишкевича, якого добре знають
кими землями і ні Запорожці, ні Русини
у Швейцарії, та який є в чудесних відно¬
ніколи не вважатимуть себе підданими
шеннях із Антантою.
Кракова або Варшави. Наші польські
Відносно плебісциту в Сх. Галичині
приятелі вкоротці переконаються, що у
дйя Поляків було-б далеко вигідніще.»
їх власному інтересі їм треба обмежитися
коли б Сх. Галичина аж до висліду
землями, в яких дійсно панує польський
плебісциту була нейтралізована і заряелемент. Між Польщею а Західною Укра¬
джувана через міжнародню комісію.
їною треба знайти граничну лінію і її
Становисько польської адміністрації буде'
знайдуть. Треба тільки заспокоїти під¬
там занадто трудне. Бо, як що вона,
бурення, розвіяти непорозуміння і реліповажатиме права української більшости,
ґійну ворожнечу, а що важніше, не
яка творить дві третини населення, та.
піддаватися впливам великих власників,
буде числитися з нею при виборах уря¬
які так бояться за своі латифундії. До
довців, то буде непопулярною в Варшаві,
вирішення цеї справи повинна взятися . де анексіоністичиі елементи напевно обАнтанта а передовсім ми Французи як
жалують їх перед соймон. Коли ж знову
майскоріще. Я не перестану повторювати
вона переслідуватиме український на¬
цього, бо я глубоко переконаний про
ціональний рух, закриватиме україньскі
справедливість української справи. Забе з¬
Газети та інтернуватиме інтелігенцію, то
печення нашої будучности вимагає, щоби
іИм викличе невдоволення Союзників,,
на сході Европи повстав бльок заприякі не дозволять, щоби плебісцит підязнених держав: Польщі, України, Чехоготовлювався без забезпечення населенню*
славії і Румунії, який би був угрозою
свобідного голосу в цій справі. Я з приєм¬
для Німеччини й Угорщини.
ністю сконста.тував у Варшаві, що най¬
кращі
польські політики погоджуються:
(Оаиіоіз 25. VII.)
з тим, що ірредента, яка . б повстала в
Польщі з причини включення до неї
територій з непольським населенням була,
б для Польщі незвичайно шкідлива..
Однак в питанні про Сх. Галичину навіть
Відомий нашому громадянству найкращі люде вагаються. Польська
співробітник „]оигпа! сіє Оепеуе“ публична думка розчарувалася в справі
П. Едмонд П р і в а, який недавно Данціга. Боячися, що Німці легко перет¬
нуть Полякам дорогу до Балтійського
перебував в Варшаві і конферував моря, польські політики жадають спільної
з ріжними польськими політиками, грянпці з Румунією, щоби забезпечити
оголошує у згаданій часописі собі безпечний доступ до Чорного моря»
статтю, в якій торкається питання Та тільки питання ще, чи цей доступ
буде справді безпечний, коли до ньогобудучности Сх. Галичини.
треба буде дійти по тілі 4-ох міліонів.
„Польсько-українська війна — пише
непокорених Українців.
автор — скінчена. Західна Українська
Слушно побоюються теж-відбудування:
Республіка стягнула свої війська за
великої російської держави а "особливо
з Збруч і об’єднала їх з військами великої
того, щоби вона не сягала аж до Карпат
України, щоби увільнити Київ від чер¬
на випадок, колиб Сх. Галичина дісталася
воних військ. Рада Пяти недавно тому
Україні, яку Антанта* здається за всяку
приєднала Сх. Галичину до Польщі. Проти
ціну хоче віддати Москві. В який спосіб
несправедливості! цього рішення запро¬
уникнути цієї пебезпеки?
тестували рішучо Українці. Українська
ПІоби заанектувати Сх. Галичину,.
делегація в Парижі була дня 3. липня
Поляки будуть змушені зробити пресію
запрошена на засідання підкомісії для
на населення, бо вислід свобідного пле¬
польских справ, для обговорення внут¬
бісциту з певністю не випаде на їх користь»
рішнього статуту Сх. Галичини. Це
Це населення вічно невдоволенне, буде
запрошення, зредаговане в невідповідній
шукати помочі в Росії, яка зробиться
формі, вона відкинула. Тим вона зробила
для Польщі не тільки мало бажаним су¬
велику помилку, бо на відсутних завше
сідом, але ще більш небезпечним вну¬
звалюють вину. Українська Директорія
трішнім інтриГантом. Як слушно заявив

Східна Галичина.

Т. 2. Ч. 3.

ВОЛЯ

141

як сферу своїх впливів, новинна доложити
оден із польських політиків, який е до¬
брим істориком, справа польської незазусиль, щоби повести до порозуміння
обидва ці народи; однак політика поль¬
.лежности, коли під її боком буде велика
Росія, не буде цілком певною. Поміж
ська на сході була досі тільки негативною.
Я переконався в Варшаві, що там нема
Польщею і Росією — заявив мені п. Кухаржевський — мусить стати Україна
якогось одного певного погляду на цю
і Литва, які відносилибся до нас з при¬
справу. Однак не треба робити собі жад¬
хильністю". Це добре розуміють і Укра¬
них ілюзій: коли Сх. Галичина не буде
їнці, які знають, що Росія може їх зру¬
українською, то скорше вона належатиме
сифікувати, а Полякам спольонізувати
до Росії аніж до Польщі. Такий є погляд
— а навіть бажання — багатьох антантїх ніколи не вдасться. В свойому влас¬
ному інтересі вони будуть мусіли опертися
ських дипльоматів.
на своїх західних сусідах, бо тут небез¬
Для наших приятелів з Варшави на¬
пека для них менша. На нещастя війна' став рішучий момент. Вони мусят по¬
викликала між цими народами величезну
святити дрібні справи великим і доложити
ненависть. Щоби її ослабити треба, аби
усіх заходів, щоби не кинути Україну
Польща змінила свою політику у Сх. Га¬
в обійми Росії. їх парижські делеґатії
личині, використала мандат, який їй до¬
повинні самі у власному інтересі боронити'
ручила Антанта так, щоби дати світу
да,ред Антантою справи української не¬
нримір політичної мудрости і утворила
залежності!. Тим самим вони обороняти¬
в цій країні суверенну республіку з вільно
муть і саме дальніше істнування Польщі
вибраним парлямецтом, Треба залишити
і справедливість.
усі кольонізаційні пляни, нищення украбоигпаї сіє Оєпєує ЗО. VIII.)
Тнської преси і замість поборювати укра¬
їнську пропаґанду треба енерґічно її
підтримувати, щоби паралізувати німецькі
впливи і помагати Україні здобути свою
„Пилип з конопель".
незалежність не проти Польщі а в по¬
Іначе не можемо назвати якогось
розумінню із нею
п. Ом. Терлецького, що в га¬
Ідея великої буферної держави з 50
шліонним населенням, що так дорога
зеті для полонених „Шлях" вис¬
Клемансо, яка б мала відгороджувати
тупив проти ... славетної Україн¬
Німеччину від Росії, не дасться зреалізу¬
ської Республіканської Ка¬
вати в формі великої анексіоністичної
пелі. І то після скількох місяців
Польщі, ослабленої ріжними ірредентами.
Однак можливий є бльок, опертий на
перебуваннся її за кордоном, коли
взаїмному порозумінні між етноґрафічною
тяжкою праціею при ще тяжчих
Польщею, незалежною Україною і Литвою,
умовах Капеля придбала славу собі
який міг би опектися всяким спробам
і українському імені.
російського або німецького імеріялізму.
В Варшаві, навіть на високих стано¬
Наше Міністерство Просвіти вислало
вищах, є люде, які бажають собі такого
республіканську капелю з певною метою.
розвязання справи і щоби його полекшити,
Ходило о те, щоби гарними концертами уготові на далеко ідучі уступки у Сх. Га¬
країнського хору спопуляризувати україн¬
личині. Однак вони бояться деякої частини
ське імя і здобути прихільність Європи
польської преси, а також Антанти, ворожої
для українства, для українського народу,
справі незалежної України та инших дер¬
який тепер провадить тяжку боротьбу за
жав, що повстали на руїнах бувшої Росії.
свою політичну незалежність. Що тут ми
„Я бажав би собі самостійності! Укра¬
мусимо бачити політику, це річ ясна. Це
їни — казав Пілсудський — але не хочу
власне один спосіб роблення політики.
за неї сваритися з Антантою".
^Зроблено це тому, що положення україн¬
В цьому всьому є якесь зачароване
ського народу дуже тяжке, що ми ні звід¬
коло, яке треба розбити. Коли б Антанта
ки не можемо знайти підпори у нашій
була переконана в тому, що Польща
тяжкій боротьбі, що нашої республіки ще
зуміє порозумітися зі своїми східними
досі не признано. Це значить кажучи
сусідами, вона менше цікавилабся панзвичайною мовою, а не мовою дипльома¬
русізмом. Особливо Франція, яка заре¬
тів, ми не найшли ніде симпатії, прихиль¬
зервувала для себе Польщу й Україну,
ності!.
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Але иньша річ чи такий спосіб шу¬
кання прихильності! е відповідний і чи
він може мати пожаданий ефект. На це
питання треба дивитись трошки з шир¬
шого становища, так сказати б з дальшої
перспективи, а не стояти виключно при
рішанню його на середині української
хати.

І ось забувши про те, що у нас
крім „г о п, мої гр е ч а н н и к и“,
е великий клад народньої творчости, що сей клад одно із найціннійших і найбільш позитивних
придбань нашої культури — це
українська музика, українська піс¬
ня, на устах з котрою народ і
молився, і сьміявся, і в бій йшов,
і вмирав за рідний край, п. Терлецький делікатно зауважує, що
нам нічого зараз „пхатись з кон¬
цертами між чужинців".

І коли критично взяти справу, то
воно й не може бути иначе. Уладжування концертів у часі, коли у нас про¬
вадиться смертельна боротьба за існовання, і уладжування їх не між собою,
, а для чужинців, для Європи, для Антанти,
годі назвати відповідною акцією.
Нам треба вміти шанувати українське
ім'я, і тому нам. нема особливої причини
як раз тепер пхатись з концертами між
чужинців. Ми найнещасливіщий тепер
народ в Європі і найбільше покрив¬
джений. Чи може тому маємо власне
натручуватись Європі нашими концертами?
Чи маємо красою нашої музики здо¬
бути серця європейських народів і при¬
хилити до нас? Чи бажаємо, щоби вони
нас пожалували в нашій недолі? Чи ду¬
маємо, що популяризуючи нашу пісню,
ми здобудемо більше розголосу і заста¬
вимо європейську суспільність звернути
більше уваги на цю страшну траґедію,
що тепер робиться на сході?
Але коли нам ходить о це посліднє,
то чи не краще дати цій Європі замісць
концертів
докладніщі відомости про
звірства Поляків, яких вони допуска¬
ються над українським народом?
Це такі річи, які повинні Європу, а
передовсім Антанту, далеко більше заці¬
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кавити, як українські концерти. Україн¬
ське ім’я повинно бути спопуляризоване'
в Європі, але власне у зв’язку з жорсто¬
кими вчинками Поляків над нами, а не
у зв’язку з музикою.
Але замісць цього ми робимо власне
щось зовсім иньше.

Пан Терлецький чудесно знає,
що співи Капелі зовсім не „за¬
місць цього ..Бо наша діпльоматія чуть не щодня посилає і
ноти протесту і найдокладнійщі ві¬
домости про польські звірства. На
жаль старі європейські реалісти
— політики є разом з тим і великі
скептики:
— Боютьвас большевики, бють
Поляки, —скаржитись ви? Ну, так
що ж з того ? Нас Німці били,
та ще й як! Скаргами ділові не
поможете!
З’орґанізуйтесь, та
дайте тим і другим доброї здачі,
покажіть, що у Вас і справді єгарного і позитивного! Тоді ми
вас і визнаємо і поможемо зовсім
на ноги стати! — кажуть нам
європейські діпльомати на наші
ноти протесту.
Ми думаємо, що ні один з на¬
ших читачів, хто знає хоч трохи
історію початку подорожі нашої
Капелі по Европі, не згодиться і:
песімистичною порадою п.Терлецького:
Зроблено очевидну помилку. Респу¬
бліканська капеля повинна вертатись де
дому, а коли це не можливо, то най
вона їде до Америки.

Порада чудесна! Але чом би
нею не скористуватись самому
авторові. До того ж і місце знай¬
деться в нашій американській місії
і ще одним українцем, „заднимь
умомт, богатьім'ь", в Европі меньше
буде!

Огляд світових подій.
7. серппя. Знесення блокади Угорщини. Антанта вислала на адресу Румунії
протест проти умов перемиря, які Румунія подиктувала Уграм. Найвища Рада ухва¬
лила трактат про забезпечення прав національним меншостям в Чехії та Румунії.
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8. серпня. Австрійський уряд інтернував Велю Куна в Кольміцґрабен. Юго¬
славія заборонила Жидам займатися на своїй теріторії торгівлею. Кріваві завору¬
шення в Хемніц. Антанта визнала офіціально Югославію. Штрайк портових робіт¬
ників в південній Італії.
9. серпня. Президентом портуґальської республики вибрано Антонія Алєйду*.
Помер відомий натураліст Ернест Гекель і композитор Лєонкавалло.
10. серпня, В Чікаго нові стички між чорними і білими. Угорський уряд;
приняв румунські умови реремиря.
11. серпня. Румунські війська заняли Темешвар. Помер відомий американ¬
ський міліярдер Карнеджі.
12. серпня. Угорський уряд рішив поставити всіх большевицьких комісарів
перед суд. Демонстрація віденського ґарнізону за республіку.
13. серпня. Картелі залізнодорожних, копальняних і транспортових робіт¬
ників висловилися проти ґенерального штрайку в Ані'лії. Кріваві стички між фран¬
цузами і Болгарами.
ч

На фронтах.
Большевицьке звідомлення з 1. серпня.

В напрямі Сарн без змін. —
В напрямі Рівного стички стежів. Поляки концентрують свої сили біля Рівного, щобш
розпочати наступ, задля вирівняння фронту від Рівного до Підволочися. — В напрямі.
Проскурова ворожі частини в силі біля 15 тисяч проломили наші лінії і посунулися
вперед в напрямі Проскурова і Староконстянтинова, — В напрямі Могилева ворог
відкинув нас від Могилева Подільского і Вапнярки. Біля Ямполя стички стежів. В на¬
прямі Харькова завзяті бої біля Полтави. Проти Денікіна повстало ЗО тисяч робіт¬
ників. Террор військ Денікіна досягає великих розмірів. Полтаву заняли білогвардейці. — В напрямі Богодухів наші війська осягнули лінію Лопухате-ПархомівкаВеселе в 25 верстах на схід від Богодухова; Біля Коломийська — розвідочна діяль¬
ність. Комунікація між частинами, що оперують на лінії Суми-Полтава налагоджена..
Большевицьке звідомлення з 3. серпня. В районі Радивилова ми прогнали
ворога із сел Грай і Дечвицькоє в 6 верстах від Радивилова. — В районі Жмеринки
наш наступ розвивається під сильним ворожим вогнем.

Большевицьке звідомлення з 7. серпня.
Наші війська продовжують наступ і гонять перед собою здеморалізовані частини
Колчака. Ми заняли Троїцьк і Шадринськ. Війська Петлюри заняли Дубно і
Старокостянтинів. У Поляків ми відібрали Сарни. В боях за Челябінськ ми взяли
з 11. дивізії Колчака — 5000 людей а з 13. дивізіі — 4000 в полон. Обі ці дивізії
цілком знищені. Ми здобули 4000 тягарових возів, 100 паровозів і велику силу
воєнних матеріалів.

Большевицьке звідомлення з 10. серпня.
В мурманському районі наші війська почали наступ здовж мурманської
залізної дороги. Ми заняли озеро Монофере в 50-ти верстах на північ від Петро¬
заводська при чому взяли полонених та воєнну добичу. — На західному фронті,
наші війська стоять в 20 верстах на північний захід від Пскова. Ми очистили Мінськ;
наші війська перейшли на нові позіції в 25 верстах на схід від Синявки. В районі
Полтави в 35 верстах на північ від Полтави йдуть бої. Ми покинили ст. Смородіно
і'місте Ахтирку. — На східному фронті ми заняли ряд сел в 100 верстах на
південь від Уральська. — В оренбурзькому районі ми посунулися на 45 верст
на південий схід від Бувульчан. В районі Челябінська ми пройшли 100 верст на
схід. В районі Шадринська наш наступ продовжується. — Окруження Київ а.
Як повідомляє радіо з Камінця-Подільського, після перевороту в Будапешті Лєнін
в Москві а Раковський в Київі скликали негайно партійні конференції. Совітське
правительство в Київі, яке знаходиться в подібному становиську як і уряд Белі Куна,..
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юкружене з усіх сторін. — На сході України війська Денікіна йдуть від Пол¬
тави вверх і доходять аж до Київа: в краю ріжні повстанні відділи та реґулярні
війська Петлюри йдуть вперед. На Дніпрі повстанці дійшли до денікінського
фронту. На заході наступають українські війська через Рівне.

Большевицьке звідомлення з дня 11. серпня.
На північному фронті ми посуваємося вперед на північ від Петро¬
заводська. На південно-західному фронті ми стоїмо в 10 верстах на пів¬
денний захід відБілиці. — На південному фронті в районі Полтави ми
залишили ст. Гоголів. В районі Камишина йдуть великі бої. — Східний фронт.
В районі Уральська без змін. В районі Оренбурга і Стерлітамака ми по-,
суваемося вперед. В районі Челябінська ми стоїмо в 120 верстах від Челябінська.
В районі Тюменя наші війська почали наступ на Алутуровськ.

Повстання на Україні проти московських большевиків.
(Огляд вл. кор. за місяць по місцевостям.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
,34.

Район Кал пнів ка-Яні в -Поділля. Відомість з 17-УІІ.
Околиці Казатіна-Київщина і Вінниці—Поділля; 17-УІІ.
Херсон. 17. VII.
К р у л ь в і, Б р у с и л і в, І в і н е ц ь, X о д о р к о в (отаман Соколовський), Во¬
линь — 17-УІІ.
Хмельник (от. Шепель-Волинець) - Поділля; 17-УІІ.
Бровки (от. 0 городник о в) - Київщина; 17-УІІ.
Не мірі в, Брацлав, Печора, Шпиків, Тульчин (от. Волинець) — Поділля;
17-УІІ.
Ходоров на Дніпрі—Київщина; 17-УІІ.
К а н і в (от. З е л е н и й) - Київщина; 17-VII.
Район Чорнобиля на р. Припяті (от. Сікорський) Волинь — 14-УП.
Район Сквири (от. Огородников)-Київщина; 14-УП.
Єлісаветград-Херсонщина; 14-УП.
ст. Фундуклєєвка. Київщина; 14-УП.
Б а х м а ч -1 ч н я - К р у т и - Чернигівщина; 10-VII.
Околиці Житомира — 17-УІІ.
Пліски (от. Ангел). — Чернигівщина — 10-УІІ.
Чернигівщина — 27-VII.
Обухів - Черняхів - Тріпілля (от. Зелений) - Київщина; 22-УІІ.
О в р у ч с ь к и й повіт. Волинь. 31-УН.
Залізниця Житомир-Коростень: Волинь; 5-УІІІ.
Прохорово. Чернигівщина. 5-УІІІ.
Навколо Умані—Київщина, 5-УІІІ.
Знаменка (от. Григорьев); Київщина — 4-УІІІ.
с. Секто в о - Херсонщина; 4-УІІІ.
Христинівка; Київщина: 6-VIII.
Поташ; Київщина; 6-УІІІ.
Район Тірасполя на Дністрі; 7-УІІІ.
ст. Міронівка; Київщина, 9-УІІІ.
ст. Бобрінська; Київщина; 9-УІІІ.
Околиці м. Ніжина; Чернигівщина; 6-УІІІ.
Балта-Поділля; 6-УІІІ.
Малаешті, Херсонщина; 6-УІІІ.
Келань, Акаржа, Александровка, коло Херсону; 6-УІІІ.
В.
Корсунь (от. Зелений), Київщина; 8-УІП.
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ВОЛЯ
ТИЖНЕВИК
А. Хомик.

Не оглядатися!
Народня інтернаціональна творчість любить і славить лєґендарних героїв, прикрашуючи їх атрібутами сильної волі. В арійських
казках знаходимо дуже інтересний літературний мотив. Герой, якому
потрібно здобути живущу і цілющу воду, щоби, покропивши нею
трупи убитих ворожими силами братів, воскресити їх до но¬
вого життя, дістає від прихильного собі чарівника вказівки, слідуючи
за якими, він може досягти мети.
Чарівник вказує йому місце, на якому знаходиться джерело ці¬
лющої і живущої води, описує шлях, який до нього веде, але не за¬
таює також тих труднощів і перепон, з якими він зустрінеться на
своїм шляху. Високі, снігом і кригою окутані гори, широкі -і глибокі
річки, далекі моря — належать до найменьших ще перепон. Позаду
його будуть відзиватись, кричати, вищати, гомоніти, гудіти проразливі
голоси страшних почвар. Від цего галасу і крику волосся ставатиме
дубом, герой дріжатиме цілим тілом. Він повинен одначе побороти
жах і не оглядатися. Оглянеться — пропаде. Його цілу душу по¬
винна заповняти одна ідея. Серце і розум повинні скоординуватись
і додати йому сили йти вперед, все вперед, не оглядаючись ні
назад ні на боки. Тільки під тою умовою він дійде до джерела,
а поворот його до дому буде тріюмфальним походом.
Ми всі чули від старенької беззубої бабусі в довгі зімові вечері
такі казки, захоплювались ними, хоч наші дитячі мозки не могли збаг¬
нути цеї глибокої психольоґічної і фільозофічної правди,
яка міститься в таких казках.
Герой, сам по собі людина прімітивна, може навіть не дуже
розумна, має в своїй психольоґії одначе щось незвичайно цінне і ве¬
лике, що відріжняє її від буденних людей: віру в свою справу
і в справедливість своїх стремлінь і сильну волю. Він
йде вперед зціпивши і закусивши зуби, неоглядаючись, до своєї мети
і осягає її. Колиж по слабости своїй оглянеться, не тільки перестає
бути героєм, але морально і фізично гине в щелепах почвар а разом
з ним на віки гинуть і убиті брати.
.*
9
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Глибоку правду, яка міститься в казці, повинні зрозуміти наші
політики і наші дипльомати, на яких історія вложила велику відпо¬
відальність за майбутнє нашого народа. Вони повинні зрозуміти, що
зараз людство переживає дійсно героїчні часи і повинні від великого
чарівника — історії запитати поради, де лежить джерело цілющої і жи¬
вущої води, яка вилікувала-б наші довголітні рани, і як до того дже¬
рела дійти.
Не має ніякого сумніву, що ворожі сили імперіялізму і експльоататорського капіталізму, зранили людство, яке тепер такої цілющої
і живущої води потрібує, щоби загоїти свої рани. Не має сумніву,
що цілюща і живуща вода — це всесвітня солідарність широких тру¬
дових мас селянства і робітництва, тих двох поранених братів, які
повинні йти під проводом смілої, героїчної, повної посвяти інтеліґенції, оцього мозку націй — це всесвітня демократія, — це всесвіт¬
ній соціялізм. Тільки там лежить спасення нашого обездоленого
народа.
На жаль, серед нашої інтелігенції, яка взяла провід в нашім на¬
ціональнім руху, знаходяться люде, що не розуміють духа часу, які
ще все таки не з’уміли звязати соціального питання з націо¬
нальним і злити наші соціальні і національні стремління в одну, так
сказати-б, хе міч ну формулу. 6 ще деякі, котрі думають, що націо¬
нальне питання може бути розвязане без національного
і навпаки.
Звідціля походить та нерішучість, це хитання, це оглядання на
боки і назад з боку деяких наших інтеліґентів, що тільки розбиває
наш єдиний фронт, що тільки допомагає ворожим силам. Особливо
великий розлом повстав між галицькими і наддніпрянськими інтеліґентними провідниками нашого народу. Наддніпрянські провідники за весь
час революції кидали масу революційних гасел, щоби розбурхати
широкі маси. Ті революційні гасла мали підклад соціяльний: націо¬
нальне питання в тих гаслах було менше марковане, бо наддніпрян¬
ські провідники розуміли, що раз буде розвиваний цілий комплекс
питань: аґрарне питання, робітниче пиганння, відношення до чужопле¬
мінних неукраїнських трудових меншостей на Україні, відношення
трудової інтелігенції до народу, то тим самим буде розвязане і укра¬
їнське національне питання, бо це-ж українська нація взяла в свої
руки трудність розвязки цих питань.
Тим пояснюється незвичайна лівість українських наддніпрянських
партій. Не треба забувати, що Надднїпрянці мають більше як трьох¬
сотлітню революдійну традицію. Починаючи від повстань Косінського,
а кінчаючи Залізняком і Ґонтою, на Наддніпрянщині все нуртували
думки соціальних реформ і відбувались перевороти за переворотами.
Дуже активний український демос не консервативний. Він може
бути, набув „шгокачня“ і „какання“, служачи при російському війську,
але через це він не затратив своїх революційних прикмет, своєї ре¬
волюційної енерґії. І це прекрасно зрозуміла та частина української
інтелігенції, котра ніколи не поривала з одного боку звязків з укра-
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їнським демосом, з другого не забувала доповнити образовання євро¬
пейською соціальною наукою.
Ми не можемо також не поминути добрим словом прекрасних
прикмет галицько-українського типу. Є це безперечно тип кон¬
сервативний, але консервативний в добрім значінню. В своїм
характері має галицько-український тип так звану: „руську впертість*.
Він твердий і непохитний і зберігає дуже вперто всі останки своєї
індівідуальної окремішности, які дістав в спадщину від своїх дідів
і прадідів. Галицько-український тип, особливо на захід від Стрипи,
т. є. меньше більше там, куда не дійшли соціальні заворушення
Хмельниччини і Коліївщини, не такий активний, як його східний брат,
не такий широкий, щоби вмів вести маневрову війну, але за те
незвичайно твердий і витрівалий „окопник*.
Ця прикмета галицько-українського народа показалась особливо
за останніх пять років. На нещасну Галичину звалився весь тягар
війни. Як в калейдоскопі, просовувались Мадяри, Москалі, Турки
і Поляки, вішаючи і розстрілюючи невинних. Шостий рік живе га¬
лицько-український народ в пеклі, перед яким бліднуть образи дантейського пекла. Здавалось би, що на тім місці, де пройшла пово¬
ротна хвиля війни нескінчену скількість разів, повинно би завмерти
життя і лишитись тільки руїни і пустиня. Здавалось би, що україн¬
ський селянин в Галичині повинен би покинути оцей проклятий край
і перенестись за Збруч, до своїх рідних братів, котрі' не відмовили-б
йому своєї гостинности. А одначе цей твердий тип не покинув рідної
землі, приссався до неї, видержав пробу гарячої любові до неї.
Коли прийшла революція і розпалась Австрія, не було між укра¬
їнським трудовим народом ні одного сепаратиста. Всі Галичане на
своїх вічах заявилися за безоглядним приєднанням до України, не від¬
страшуючись ні гетьманською реакцією, ні большевицькою анархією
і своїм здоровим інстинктом почуваючи, що це все мине.
Та показалось, що найбільш активні провідники або вийшли на
Україну, або дальше коротали свій вік в Сибірі, Туркестані, або жили
на еміграції. Лишились в краю тільки недобитки української галицької
інтелігенції, які зденервувались довголітньою війною і відірвались від
народа, пірвавши з ним безпосередні звязки. І ось ті герої, яким
прийшлось будувати нове державне життя, оглянулись назад, коли
то твердою і нудною позіційною війною здобувалося приватні Гім¬
назії, учительські семінарі, коли то боролись вони за українські
залізничі білети, коли то закладалось українські читальні „Просвіти*.
Вони затужили за ладом і спокоєм, за тихою, хоч і тяжкою орга¬
нічною працею, забуваючи, що довголітня війна зруйнувала до-щенту
і читальні і Гімназії і іхні кооперативи і „Сільського Господаря*
і „Молочарську Спілку* і, що для тихомирної органічної роботи не
має тепер бази.
І ось галицько-українські інтелігентні недобитки думали, що їм
вдасться здушати оцю революційну хвилю, яка прийшла із сходу, що
їм вдасться відгородитись від цього революційного котла, де змагаються
9*
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з собою дві грандіозні сили: реакції і контреволюції та червоного
імперіялізму з одного боку, і українського соціяльно-політичного
і державно-правового ідеалу з другого і тому вони мали нерозум про¬
голосити „Західньо-Українську Народню Республику", фальшуючи тим
самим волю народа. Вони думали, що в огні революції пропаде, зго¬
рить Україна і що тільки вони вратують „Піємонт".
Тимчасом тепер настав такий мент, коли ліквідується всякі „Піємонти" і от галицьким інтеліґентам їхній „Піємонт" зліквідували до¬
щенту Поляки. Причина галицької катастрофи лежить, що галицькі
провідники, післані по живущу і цілющу воду, оглянулись назад
за своїм дрібноміщанським передвоєнним змійком, за проминаючою
вже гетьманською реакцією і настрашились почвари большевицького
червоного імперіялізму і тому вони впали і їх упадок не славний.
Та не втім біда, що вони оглянулись, але кличуть огляда¬
тись також і наддніпрянських провідників, кличуть їх до всяких
можливих орієнтацій: антантської, румунської, польської, колчаківської, большевицької, кличуть їх покидати українські ре¬
волюційні маси.
Коли до наддніпрянсько-української делєґації в Парижі долучи¬
лась також делегація західньо-українська, вона застерігла собі право,
що в справах Західньої Української Народньої Республіки тільки
вона має рішаючий голос.
Це звичайно, тільки розбило загально український революційний
фронт, і тому ми таке застереження вважаємо прямо національним
злочином. В міру того, як військове становище в Галичині ставало
що-раз то трудніщим, західньо-українська мирова делегація почала
що-раз то більше денервуватись. З краю, з над Дністра і над Дніпра
приходили що-раз то сумніщі вісти. На Наддніпрянщині повстання
проти большевиків, проти Денікіна, проти Французів, проти всіх во¬
рогів українського віддродження, на Наддністрянщині— польський терор.
В нашій тяжкій дорозі по цілющу і живущу воду самовизначення
товаришить нам какофонічний хор прихильників реакційної Ягайлонії і так само реакційної „єдіної і нєдєлімої Росії", які кричать нам
дико і жорстоко: вернись, вернись, оглянься, оглянься.
Звичайно, що цей похід на парижськім ґрунті по цілюшу і жи¬
вущу воду самовизначення відбувається в повній темноті. Страшна,
анархія на Сході і в Угорщині, реакція в Польщі і Румунії, відірвала
нашу делегацію від краю, позбавила її інформацій і тим самим утруд¬
нила її становище.
Перша налякалась західньо-українська делєґація. Коли антантський імперіалізм, потураючи апетитам „малих“ своїх годованців,
віддав Полякам „мандат пацифікації", частина української делєґації,
як повідомляє „Иоша Реїогта", зробила „скок в темноту".
„Йоша Реїопиа" пише, неначе-б то д. Панейко, др. Томашівський і др. Т. Окуневський відвідали Маклакова і зло¬
жили заяву, що вони резиґнують з української самостій¬
но с т и, домагаючись тільки культурної а в т о н о м ії для України
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за ціну, що Галичина не буде віддана Полякам, але приєднається
до Росії.
Тим самим, коли вірити польській інформації — а невірити неможна,
бо польські інформації з Парижу завсігди показувались вір¬
ними— то маємо до сконстатування сумний факт, що західньо-українська мирова делєґація відлучилась від наддніпрянської, від
якої дістає кредити на свою „дипльоматичну" діяльність і пристала
як філія цеї, як її називає згірдно французький публіцист Гастон
Ґаярд, „Сопїегепсе роШіцие рапгиззе", котра, як відомо, нікого не
заступає, нікого за собою не має, а тільки репрезентує політичного
трупа „єдіну і нєдєліму".
Західньо-українська делєґація, з діяльности якої крутійський
і незвичайно блідий звіт ми мали нагоду чути тут, поповнила прямо
злочин державної зради, розуміється, коли правдива інформація
„Иошо-ї Кеїогт-и", (а що вона правдива, показує факт, що делєґація
не з д емен ту вал а її офіціально), і ми з глибоким обуренням пятнуємо і осуджуємо цей її злочин, поки український дежавний суд
не буде мати змоги сформулувати приговір в цій скандальній справі.
Річ дуже сумнівна, чи панове західньо-українські делєґати мають
право говорити від людности західньої України, волю якої вони і ті,
що їх висилали, сфальшували, але вже в ніякому разі їм не вільно
забирати голосу від імені наддніпрянської України, яка їх не посилала
і не давала мандату. І нас незвичайно дивує, що ті скомпромітовані
панове ще сидять в Парижі. Звичайно кишеня української нації може
витримати ще, удержуючи цих політичних неврастеніків і слабовільних
„парляментаристів", може навіть витримає ще й їх виступи, але
факт лишається фактом, що згадані панове Панейко, Томашівс ький і Окуневський скомпромітували українську справу, хоч
вони за-малі і за-слабі на те, щоби убити і погребати українську
волю і українську силу.
І тут пригадується нам один дуже влучний анекдот. Жидівська
дитина захворіла. Мати прикликала львівського професора, який по¬
ставив діяґноз, що дитина хвора на кір, і в тім напрямі почав її лічити.
Дитина поправлялась, але дуже поволі. Мати привезла її до віденського
професора, який, оглянувши дитину і рецепти свойого львівського то¬
вариша, сказав, що львівський професор поставив фальшиву діяґнозу,
бо дитина має дифтерит. Мати здивувалась, чому одначе дитина
почала видужувати. Професор на це сказав: „Це зрозуміле. Дитина
сильніща від лікаря."
Те саме можна сказати про Українську Народню Республіку.
Її „лічили" і Німці, і большевики, і Денікінці, і Антанта* і Поляки, і ви¬
пробувані галицькі парламентарями, і дипльомати в роді Ш гей гелі в,
Дашкевичів—Горбацьких, Панейків і т. д. і т. д. і недивлячись
на це, дитина жиє і поволи поправляється. Вона сильніща від своїх
лікарів, хоч і перебуває тепер страшну крізу.
В чім же лежить ся сила? Секрет цеї сили і невмірущости україн¬
ської державної ідеї лежать як раз в тім, що знаходяться провідники
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які мають непохитну віру в справедливість своєї справи, мають непохитну віру в українські демократичні маси, засягають поради в своїй
тактиці від прихильного нам чарівника — всесвітньої соціялістичної демо¬
кратії, а не від тих капіталістичних „2аиЬег1еЬг1іп§-ів“, які вміли ви¬
кликати духа всесвітньої війни і революції, але не вміли його загнати*
бо вони забули маґічне слово соціалізму.
І нехай в нашім нестримнім поході йдуть за нами і середньовікові ягайлонські опирі, нехай на хвилину встають з гробу духи
царату і монархізму, як на приклад на Угорщині, ми знаємо, що це
тільки страхіття, яке утрудняє наш шлях, гартує нашу волю і впертість
в наших національних стремліннях, на те тільки, щоби тим більший
був наш тріюмф.
Нам не має чого оглядатись, нам тільки боротись, боротись*
боротись і йти твердо вперед до джерела цілющої води: до соціалізму
і демократизму.
Наддніпрянець.

.

Як ми втратили Галичину.
(Від нашого власного кореспондента.)
Галичина 2./УІІІ,

Минуло півроку, як український нарід святкував сполуку всіх
українських областей бувшої Австро-Угорщини з Українською Народньою Республікою. Великий історичний акт обєднання українських
земель був зустрінутий радісно всім українським народом, що живе
на просторах від Сяну, аж до Кубані. Віковічні бажання нашого
народу здійснилися. Штучний кордон, що поділяв Україну між двома
чужими для українського народу державами, зник. Рідні брати, сини
одного й того-ж народу, сполучилися, щоб спільно зміцнювати істнування своєї рідної ще молодої Респлубліки. Представники західних
областей України, делеговані з постановами Української Націо¬
нальної Ради про сполуку з великою Україною, між иншим, свід¬
чили у Київі, що населення Галичини прилучається до соборної Укра¬
їни без застережень; що яка судьба не випала-б в будучині на долю
великої України, Галичина буде поділяти з населенням Наддніпрян¬
щини всі радощі і горе.
Минуло пів року. Замість переведення фактичної сполуки укра¬
їнських земель, ми бачимо Галичину, знову від нас відірваною, знову
Збруч шматує Україну на дві частини.
Як це сталося? Хто винен в тому, що діється? Що спричини¬
лося тому, що український нарід не вборонив своєї волі, своєї землі?
Добре відомо, що Українська Держава — визволена з під чужого
ярма українським народом, властиво українським селянстом та робіт¬
ництвом, що об’єднаннє українських земель сталося по волі орґанізованого українського народу, котрий складає значну більшість усього
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населення України. Відомо також, що український нарід і в сей час
боронить свою волю, намагається перемогти ворогів, щоб самому
господарювати на рідній землі. З огляду на це причини втрати Гали¬
чини треба шукати десь інде.
*
\
Безперечно, що Галичина втрачена під натиском ворожого війська.
Але військо ворога не переважало нас своєю численністю. Не був
ворог озброєний настілько ліпше від нас, щоб наша армія не могла
з ним воювати. Не було у ворога страшних танків, ні казкового фіо¬
летового проміння. Ішов він на нас не переважаючими по скількости
силами, і з такою самісінькою зброєю, яка була і в наших козаків.
А наші козаки, наша армія лосовувалася назад, далі і далі, аж поки
не спинилася по другому боці Збруча.
Можна з певністю сказати, що катастрофа на фронті мала місце
головним чином з причин, що виникли в тилу, ба та-ж сама наша
армія не так давно, раніше, досить добре боронилася, а навіть пере¬
ходила часто в наступ.
Щоб відшукати в тилу оті обставини, що зле вплинули на боє¬
здатність армії, треба уважливо обслідувати життя самого тилу.
З самого ще початку цього року, від того менту, коли Галичина
прилучалася до великої України, становище Галичини було слідуюче:
•Державний апарат, як головний, що мав назву Державного
Секретаріату, так і на місцях, не був відповідно організований.
Через те, що раніше адміністрація в Галичині була переважно в руках
польських, що тепер багато Галичан знаходилося поза межами Гали¬
чини, — бракувало людей українського походження з належним ста¬
жем, здатністю до державної праці, а тим більше їх бракувало до
організації нового державного апарату.
Адвокати і звичайні правники з односторонньою лише правни¬
чою освітою ставилися навіть на чолі фахових секретарств, справи
котрих практично цим людям були невідомі.
Декілька секретарств доручалося одній особі, котра фактично
була позбавлена можливосте керувати всіма справами, так наприклад.
ГІрезідент Секретаріату одночасно тримав портфель Секре¬
таря Фінансів, Секретаря Торгу і Промисловости, а та¬
кож керував Секретарством За граничних Справ.
Відповідальні референти секретарств мали працю ще й поза
секретарствами, в громадських урядах, школах і т. и.: цьому в знач¬
ній мірі спричинилася занадто мала платня.
Внутрішній роспорядок у секретарствах був такий, що секре¬
тарства нагадували скорше провінціальні малі уряди. Керовничі
тримали у власних руках дрібні справи, через що для загального
керовництва не було часу.
Дякуючи австрійській школі, австрійській дісціпліні, в секретар¬
ствах а через се і в нижчих урядах панували формалізм і дотримування
букви законів неістнувавшої уже цісарської Австрії, законів, котрі
часто уже не відповідали сучасним умовам життя.

152

ВОЛЯ

Т. 2. Ч. 4.

Виховання на австрійському і шляхотно-польському ґрунті інтеліґенція не зрозуміла з початку великої прірви між нею і робочими
масами, а дальшою своєю поведінкою побільшувала цю прирву.
Безпідставне затримування справ аґрарної реформи і робочого
питання не тілько побільшили прирву, а ще й викликали ворожнечу
між урядом та селянством і робітництвом. Ця ворожнеча побільшу¬
валася через явне переслідування селянсько-робітничих орґанізацій.
Коли почав орґанізовуватися Робітничо-Селянський Союз,
з програмом явно протибольшевицьким, Секретарство Справ
Внутрішних, поруч з перешкодами до переведення тієї орґанізації,
для розєднання селян взялося само за утворення селянських спі¬
лок. Така непрошена опіка над орґанізацією громадянства перево¬
дилася замасковано в той спосіб, що кадри орґанізаторів селянських
спілок були навербовані через повітових комісарів нибіто
для кооперативної роботи. Для цієї мети при секретарстві були
утворені, без жадних порозумінь з кооперацією, кооперативні курси,
де викладалося також про орґанізацію селянських спілок.
Страх уряду перед большевизмом доходив до того, що Селян¬
сько-Робітничий Конгрес, котрий скликався у Станиславові, був
оточений озброєними відділами; вони вартували увесь чась праці
Конґреса, що звичайно викликало в широких масах хвилювання.
Запобігаючи перед большевизмом, уряд ставив ріжні перешкоди,
що до видачі ґазет з соціялістичним напрямком. Ці перешкоди за¬
ходили так далеко, що відвічальних редакторів хапали, сажали до
вязниці, передавали військово-полевому суду.’ Коли ж прокуратура
відмовлялася обвинувачувати редакцію через те, що ґазети виходили
після цензури, то небажана ґазета замикалася в той спосіб, що ад¬
міністрацію ґазети висиляли за межі Галичини.
Дякуючи відсутности доброго керовництва по фінансових і
торговельних справах, та сепаратизму секретаріяту, що до
зовнішньої політики, економічно Галичина знаходилася в стано¬
вищу дуже грізному. Коропова валюта, що лишилася після Австрії,
швидко розлізлася по кишенях населення; нових коронових банкнотів
не прибувало, а до загальної української валюти, гривень і карбо¬
ванців, секретаріат поставився явно неґативно. Таким чином в Галичині
утворилася фінансова кріза, котра побільшувалася нерозумною загранйчною торговельно-фінансовою політикою, сепаратною від тієї, що
велася урядом Директорії в імені всієї України.
Конфлікт між урядом та населенням, в справі заповнення складу
Національної Ради делєґатами від селянства і робітництва, оста¬
точно розєднав нарід і правительство, котре таким чином уже не
мало жадної опори, а також втратило останню популярність в широких
масах населення.
От цей властиво стан тилу в Галичині Найбільше всього спричи¬
нився тому, що армія галицького фронту втратила боєздатність і
почала відворот.
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Безперечно, ідо в цьому випадку значну ролю відограла ще іі
зла господарка загально апровізаційна Галичини, а з окрема в Інтендантурі.
Певно, що та політика, котрої тримався Секретаріат відносно
великої України, відносно інстітуцій та громадян Наддніпрянщини, без¬
посередньо зле впливала на стан тих частин галицького фронту, в ко¬
трих були більш меньш в значній кількости Наддніпрянці.
Політика секретаріату до Наддніпрянщини була нещирою. Люде,
що випадково опинилися у влади в Галичині, не хотіли лічитися з ін¬
тересами і волею свою народу, не прислухалися до нього, а вели свою
особисту політику.
Невдачі на фронтах під Київом були зустрінуті в урядових сферах
Галичини не з болью в сердці, а з іронією до Наддніпрянців, які
втікали зі свого краю і шукали притулку у Галичині.
Замість моральної помочі втікачам, Секретаріат в самий критич¬
ний мент замкнув кордон і припинив залізничий рух на
прикордоній частині Галичини.
До тих Наддніпрянців, що гак чи инакше пробиралися через
кордон, відношення в Галичині було явно неприхільне, 'вороже навіть,
настілько, що комендант м. Станиславова не посоромився одному із
громадян Наддніпрянщини, бувшому міністру уряду Директорії, ви¬
словитися одвертотак: „Ви, Наддніпрянці, понаїзжали сюди, зіпсували
нам населення, псуєте жовнірів; як так буде далі, то ми всіх Вас
штиками викинемо звідси.“ Протест з приводу цього випадку Міні¬
стерства Наддніпрянщини до Презідента Секретаріату
був залишений без слідства, без жадних роспоряджень з боку Секре¬
таріату, коли не лічити того, що після цього протесту було видано
розпорядження,— декілька сот втікачів повернути на територію Над¬
дніпрянщини, тоді зайняту російськими большевиками.
Кооперативним центральним інстітуціям Наддніпрянщини, що
прислали до Галичини свої філії, був зроблений такий прийом, що
Українському Народньому Кооперативному Банку і по
сей час не позволено відчинити операцій філії і зроблено це в цілком
єзуїтський спосіб, а саме: філію банку одчинити дозволено, але
приймати вкладки заборонено.
А в сей час, коли Галичина зайнята польським військом і населення
опинилося в дуже .скрутному фінансовому відносно валюти стано¬
вищу, то допомогти нема кому, бо з ласки уряду Галичини там були
і лишилися лише польські та німецькі банки.
Друга кооперативна централя „Дніпросоюз“ була визнана
Секретаріатом яко неукраїнська, а загранична інстітуція, і тому філія
цієї інстітуції на одчинення операцій дістала дозвіл, складений відповідно
до законів, що були в Австрії для заграничних установ, а це дає
тепер Полякам більше права замкнути філію, іцо почасти уже й зроб¬
лено, а українське населення Галичина лишається на ласку спеку¬
лянтів, бо власна галицька кооперації не має коштів для істнуваиии.
10
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Замах Оскілко на ганебний переворот у Рівно не обійшовся
без участи видатних Галичан, а урядові сфери Галичини в останні уже
дні свого перебування у Станиславові були постілько великими
патріотами України, що входили в переговори з правими авантурними
елементами Наддніпрянщини, що до перебрання Секретаріатом влади
на всій Україні і усунення Правительства Директорії.
Така нещирість з боку галицької інтеліґенції у відносинах, навіть
і ворожнеча і злорадство, на сам перед звичайно не достойні людей,
стоячих у влади, а в друге цілком натурально одбилися на взаємо¬
відносинах обох частин України, а разом з тим і на настрію над¬
дніпрянських козаків, що стояли на фронті рука об руку з Галичанами.
Багато зроблено помилок урядом Галичини, котрі тепер мають
наслідки дуже сумні для усього українського народу і із котрих
скористався наш ворог.
Що ж до народу Галичини, то він, як і раніше, не поділяє оті
хибні кроки свого бувшого правительства, що складалося 4без участі
і без порозуміння з народними представництвами.
Ті цілком щирі відносини, що завжди були меж Наддніпрянцялщ
та Галичанами до 1919 року, безперечно лишаться і надалі. Нарід
Наддніпрянщини і Галичини є один нарід. Інтеліґенція ж Галичини,
вихована в чужій для нашого народу атмосфері, повинна б уже при¬
стосуватися до волі свого селянства і робітництва, до його інтересів
і відповідно до того вести далі свою працю.
Галицькій інтеліґенції, що в силу попередніх обставин, ще відір¬
вана від свою народу, пора покинути свої нахили до галицького сепа¬
ратизму, в державній роботі з’єднатися зґ своїм народом і разом
з народом Наддніпрянщини нині спасати, а потім добудовувати само¬
стійну Українську Народню Республіку. Історія України
вказує нам, до чого може нас довести розєднання народних сил. Від
нашої роз’єднанности користуються лише наші вороги, а ми самі
нині компромітуємо себе перед усім світом.
Коли злука, то хай же буде злука повна, злука дійсна, з одним
урядом, одним представництвом, однією політикою зовнішньою і внут¬
рішньою, одними радощами і горем; час уже тямити це галицькій
інтеліґенції, котра ще й нині на Україні і за кордоном провадить
сепаратну політику.
Яковенко.
НІ

V

Майбутнє Польщі.
Польське питання дуже популярне і популярність ця налічує вже
кільканайцять десятків лїт.
Історична аналізи дає незбиті докази на те, що Польща така,
якою вона була в XVII і XVIII століттю, не могла ніяк устоятись.
Істнувала в тих часах формула польської конституції: „Роїзка піеггасіет 5іоі“ (Польща стоїть анархією) і ця формула дійсно дає нам
>
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ключ розуміння польських соціяльно-політичних відносин. Історик
польський Лозинський написав дуже інтересну книжку: „Ргашет і
1е\ует“. Книжка малює нам соціяльно-політичні відносини тільки в
українській частині Галичини і ці 'відносини дуже нагадують нам те¬
перішню анархію, яка повстала на сході і центрі Европи. Ні суду ні
права тоді' не було. Польська Держава розпалася на ряд шляхоцьких доміній, до яких не мала доступу центральна влада.
Властителі тих доміній, польські магнати, тримали собі кождий
з окрема своє наємне військо, і сусідські великі роди були в вічній
маленькій війні. Один панський двір нападав на другий. Підпали,
убійства, грабунки увійшли в звичаєве право.
Цей стан хронічної анархії, так само, як тепер за большевизму,
був наслідком того, що шляхотсько-маґнатська меншість загарбала
всі політичні і приватні права, обезправивши і ограбивши другі кляси
людности: міщанство селянство і робітництво.
Через таке загарбання прав нарушилася національно-політична
рівновага і з нарушенням її польські краї підупали і зубожіли.
Не могли розвинутися міста, в котрих жили тільки майже ви¬
ключно жиди, займаючись торговлею сирими продуктами і продуктами
заграничного ввозу. Не могла розвинутись промисловість, бо серед
польської шляхти панувала погорда до не тільки фізичної, але навіть
духової праці.
Для шляхоцького гонору личить тільки шабля і „гусег$1шо“.
Але ця однобокість думання і почування, яку ми зауважуємо
серед шляхти, ця погорда до праці і до тих, хто працює, що вияви¬
лась також в погордливих назвах працівників, таких як „сЬІорзїшо,
ЬусІІо, С2еггї“ здеморалізовало самі шляхотські кола, які душились в
своїм безмежнім своєвіллю. Соціяльно-політичні і економічні відно¬
сини, зхарактеризовані незвичайно влучно популярною тоді формулою:
„Роїзка піеггабеїп зіоі“, не могли довго устоятись, і коли ми глянемо
з історичної перспективи на хід подій 18. століття, то не великою
несправедливістю, не великою кривдою треба вважати
розбір Польщі, але добродійством, спасенням для тих народніх
мас, які жили в бувшій польській Річи Посполитій.
Виявилося, що польська шляхта нездібна правити державою і
тому Польщу розділено між трьома державами, в котрих панувала
сяка-така законність і сякий таких лад. Не дивлючись на се, польська
суспільність, а властиво не польська суспільність, а тільки польська
шляхта, котрій сукцесійні держави обмежили права і взяли в оборону
другі суспільні кляси в Польщі перед шляхотським своєвіллям: се¬
лянство і міщанство, вважали цей розбір Польщі великою кривдою,
великим інтернаціональним насильством.
Польська шляхотська еміграція в Парижі і других європейських
центрах показувала себе перед другими народами, як великих муче¬
ників, поборників волї, які впали в боротьбі за великий вселюдський
ідеал свободи.
10*

Замість того, щоби самим на себе приняти вину, вони спихали
и на чужинців, на Москалів, Прусаків і Австріяків і в тій авреолї му- <
чеництва виховували цілі покоління.
З формального правного боку беручи, розбір Польщі був в дійсиости насильством, проявою повстаючого в тих часах імперіалізму,
одначе, фактично, в інакшій спосіб не можна було розвязати.польсь¬
кого питання.
Замість того, щоби цю безперечну правду ширити серед су¬
спільносте польські шляхотські верховоди, польська література
й мистецтво бабрилися в своїм містичним болю, популяризували свою
евятисть і непомилковість.
Замісто того, щоб вістрям безпощадної критики будити в поль¬
ськім народі нові сили для майбутності, польська політична думка
звернулась з цілою форсою в минуле, віддавалась нездійсним
недійсним мріям колишньої велико-державної величі, мріям „осі
тогга сіо тогга“ хоч в дійсности польська держава ніколи до Чорного
моря не доходила, бо доступ до нього вже в 13. століттю україньському народови замкнули татарські орди.
Замкнувшись в своїм болю, віддавшись мріям майбутньої поль¬
ської великодержавности, польські провідники не зауважили того, що
в самій етнографічній Польщі починає їм усуватись ґрунт під ногами.
Давнійше польське побережжа Балтику скольонізовали сильніші
етнично типи такі, як Німці і Литовці.
В центрі етнографічної Польщі міста стратили національний
характер. Там поселилась жидівська більшість, яка взяла в свої руки
торгівлю і фінансовий капітал та промісловість, що в середині 19.
століття почали розвиватись, опинилась в руках чужинців. Властива
Польща обмежилась тільки на село і на шляхетський двір. Всі центри
культурного життя — не польські.
Але і серед самої Польщі, правдивої Польщі, між двором і хлоп¬
ською хатою панував і панує антагонізм і ненависть. Ця ненависть,
цю лють визискуваного польського люду, паралізував успішно поль¬
ський клєр, який зручно приміченим религійним гіпнозом усипляв
активність селянських мас.
Дякуючи клєрові, що став на боці шляхти, польський сілський
люд закостенів, заснув, не проявляючи в довгий час жадних ознак
соціального руху.
Інтересно, що соціялістичну партію і так звану партію „людовців“
організували не Поляки, а Українці: Драгоманів, Франко і Павлик, у
яких показалось далеко більше розуміння соціяльних питань і далеко
більша доза революційного темпераменту.
Польські провідники дипльоматузували, перебуваючи за границею,
співали стару пісню про свою історичну кривду, крутились біля
царських дворів, куди, як аристократи, мали доступ і хотіли від¬
будувати Польщу в історичних межах при допомозі чужої інтер¬
венції.
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Коли вибухла всесвітня війна, вдавалося, здійсняться і. тар
ягайлонські мрії.
>
І неначеб то формально вже здійснились. Перемогла Антанту
котра обсипала Польщу всякими благами.
і
На папері польській державі віддано кілька міліонів Німців, за
певнено доступ до моря через Данціґ, відрізано великий шмат литоь,
сько-білоруської території і дано вільну руку що до української частині
Галичини. Одначе це все тільки на папері.
Не маючи вігідної національної території, польська політичні
думка старається силою привязати до своєї держави дуже богат?
чужоплемінних елементів.
і
Одначе ці чужеплемінні елементи, Німцї і Чехи, Українці.
Литовці показуються далеко більш твердими, енерґічними, сильним*,
ніж самі Поляки.
Польський народ взятий в тиски з усіх боків, так як і мадярськиі
З заходу тиснуть на них Німцї і Чехи, з півночи Литовці', зі сход
Українці і всі ті народи, маючи кожний з осібна свій національн
політичний ідеал, ніколи не погодяться з польскою олігархічної
державною ідеєю.
Весь трагізм польської нації полягає в тім, що серед польської
громадянства не можемо знайти ані одної політичної групи, яг
зрозуміла би дух часу і вагу історичного моменту, яка зрозуміла бі
що прінціп самовизначення народів, або інакше — закон національні
гравітації, — це не фраза тільки для затуманення очей а тверда дійсніст
Нема ані одної політичної Групи чи партії, котра усвідомила б
собі, що польський народ за слабий і культурно і економічно, щоб
могти запанувати трівало над чужими етнічними елементами.
Манія великости, ця небезпечна і незлічима нервова хоробг
в Польщі епідемічна.
Один з польських письменників дав нам образ боротьби з.
Східню Галичину. Він пише, що в кожній селянській хаті, в кожщ
землянці знаходиться кілька шпігунів, що в галицьких ріках треб,
було установляти особливі сітки, які виловлювали би пляшки з де
кладними планами розположення польських військ.
і
Розумні і розважні люде, витягли-б з цего консеквенції. І
без краю ворожа позиція з боку українського народу отверезила^
хоч не веїх, так декого. В польськім таборі не можна знайти а
одної Групи, яка зрезиГнувала би з Східної Галичини, як чужо
непольської землі.
Навіть соціальні демократи, котрі ввійшли до польського сои\,
в дуже малому числі і котрі вже програмово повинні стояти на анд
мілітарістичних поглядах, навіть та партія, котра у других народ
репрезентує інтернаціональну справедливість, агітують за завоюваш
Східної Галичини силою польської зброї.
.
.»
Тимчасом в самій Польщі не може прийти до порозуміння мі,
Полякамм і Жидами з одного боку, між селянами і шляхтича\
з другого.
*

польських людових мас на соціяльну несправедливість,
ї польські шляхтичі звернути на Жидів, щоби забезпечити
іння великих лятифундій і відложити в далекий ящик аграрну
іяються пророчі слова Станіслава Виспянського:
„№зсі касінсеизг. шб]!
Вгдсіг піт гщ(іі!
Мд<; піт шосІ^ піде!“
цле теперішнє правліннє Польщею, це каламученне води,
ь воду у себе дома, не дозваляючи народові ясно глянути
•чі, каламутять воду і в Парижі.
за польської держави Пілсудський сказав в розмові з корел „]оигпа1 сіє Оєпєуєм, що в Польщі тепер управляють
/II і XVIII а в найкращім разі з початку XIX, але в ніякім
століття. Здається ніхто краще не схарактеризує ардумання польських верховодів. І ось тепер Польща — це
ніздо найчорнійшої реакції на сході, коли на заході гніздом
ції є Франція.
си реакційність Французів зрозуміла: їм хотілось би відзискати
*кі вони затратили в Росії. Одначе польська реакція навіть
дати такого оправдання.
— атавізм давно минулих віків, Французи бажали-б меньше.
деякими тільки корективами привернути довоєнний
1 и о, польські верховоди хочуть привернути зїаіиз дио
оліття, і це в тім часі, коли тепер на політику мають
верхи, а широкі народні маси.
юже отже, на довго утриматись цей архаїчний державний
їй його підмивають бурхливі хвилі нового життя і обстріві запальні соціяльно-політичні ідеї.
ща покищо знаходиться в національно - імперіялістичнім
ого збудять її підземні потрясення революції. Признаки того
з. В Варшаві і других центрах не вгасають страйки і демонсі кінчаються кріваво.
Іадаревському, мистцеви фортепяну, успокоїти, як Аріон, розаси, ошукувані зручними гіпнотезерами.
вже тепер показується.
йд до непорозумінь в польськім варшавськім сеймі дала
зеформа. Її вправді ухвалено, але відношеня голосів рго і
•казуе, як велика ще сила противників усяких ^реформ, як
і,е в Польщі шляхта, цей елемент, якому завдячує Польща

ок.

лом невдоволені всі і противники і прихильники соціяльиих
Для перших вони занадто, для других замало радикальні,
ругі агітують проти Сейму. Розпочалась внутрішня клясова,
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боротьба, яка задля того, іцо поміж польським шляхецьким двором а
селянською хатою не може прийти до ніякого компромісу, буде дуже
тяжка і навіть крівава. .
|
Соціяльні антагонізми в нутрі польського суспільства показують,
що замотаних соціальних проблем не можна розвязати шляхом пар¬
ламентарних ухвал.
Праві партії, припадково змайоризовані, народові демократи і
консерватисти будуть старатись захопити владу в свої руки, щоби
шляхом диктатури шляхті вратувати велику посілість.
І
Як тепер стоїть справа, задурманені національним шовінізмом і
імперіалізмом маси польського земельного і фабричного пролетаріату,
не здібні поки що захопити влади в свої руки.
їх випередить добре зорганізована реакційна меньшість, яка не¬
минуче зробить державний переворот на користь соціальної і політичної реакції.
Та тоді тільки збудиться в пролетарських масах селянства і
робітництва класова свідомість і, захопивши владу в свої руки, поль¬
ські реакціонери створять проти себе неминуче одноцільний пролетарсько-сехянський фронт, який знову повалить реакцію і хто зна, чи
не поставить диктатури пролетаріату. Ці державні перевороти,
перед якими стоїть Польща, відірвуть від неї чужо-національні теріторії;
сама ж національна теріторія Поляків, відтята від моря, взята в кліщі
сильними народами, такими як Німці, Чехи і Українці, не зможе
устоятись, як суверенна держава, і мусітиме шукати злуки з котрим
небудь сусідом.
Не може ним бути Чехія, котра більше ґравітуе до Дунаю і Адрійського моря, ані Україна, бо Польща лежить задалеко від Чорного
Моря, але може тим сусідом бути * тільки Німеччина, котра тоді дасть
доступ Польщі до Балтийського моря.
Польсько-німецька державна спілка, ідеольоґи якої вже починають,
принайменьше з боку німецького працювати в тім напрямі, уявляється
найбільш природною, бо північно - східня Німеччина, які Польща
— лежать над Балтиком.
'
З ліквідацією Росії, з відсуненням московського народа в напрямі Сибіру, Польща не має інакшого виходу з тяжкого становища,
як тільки приступити до Надбалтійського союза, до якого увійдуть
опріч неї також Литва, Латвія і Естонія.
Це в кожному разі музика не дуже далекої майбутьнбсті.
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Денікінська політика на Кубані.
В закордонній пресі появилися вісти про те, що Денікін в
занятих теріторіях придержується терористичної політики, що його
війська рострілюють робітників, нищать на Україні усі ознаки українського життя і др. Це все правда. Денікін, певний своєї сили, маючи
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юміч антантських кругів, веде імперіалістичну політику не
нятих теріторіях, але й на Дону, а передовсім на Кубані,
ьба поміж „особам совіщанієм* (урядом Денікіна) і
ою Радою не втихає. Вона довела до проголошення
ги Кубані і правдоподібно доведе до збройного обрахунку
жим офіцерством і кубанськими козаками.
і фактичного захоплення всієї влади Денікіним доволі ціі большевизм почав загрожувати козацьким теріторіям,
ись за організацію сильної армії. З ріжних сторін Росії
годі на Дон і Кубань старорежімні російські офіцери, яким
кти перед большевиками, і вони зорганізували там малу
у армію. На чолі її станув Денікін. До цієї армії приєді кубанські козаки і передали Денікінові верховне кок було прогнано большевиків з Кубані, козаки заявили,
і поза гряницями Кубані не будуть. Тоді Денікін, бажаючи
на Кубані в свої руки і не маючи змоги вжити проти
фору, бо його армія складалася в більшості з кубанських
іив постепенно зменшувати сферу впливів місцевого уряду
;ей спосіб отримати реальну силу. Однак і уряд і Рада,
ідь відносилися до Денікіна з недовірам, маючи за собою
аселення, рішучо проти цього запротестували.
то паді 1918 р. розрив між Радою і Денікіним був вже
Рада, щоби запобігти монархічній реакції, яка гніздиться
<ому штабі, винесла резолюцію, ц якій запротестувала
рвання Денікіна в кубанські справи і готова була вибрати
отаманом Бича. Денікін палякався цього і покликав собі
►едставників Антанти. Вони загрозили Раді, що коли виБича отаманом, Антанта перестане підтримувати кубанв і задержить транспорти воєнних припасів. Ця угроза
є. Частина членів Ради налякалась її, і отаманом вибрано
ночасно утворено було нове міністерство, яке мало дійти
ння з Денікіном. Та до порозуміння воно не дійшло, і
юдатись до димісії.
ом Денікін господарював по свойому дальше. В армії і
ждеться і далі публично чорносотенна агітація, якою керує
ришкевич. Недавно оголошені булі секретні прикази
нікіна, щоби арештувати кожного члена кубанської Ради,
найдено буде збрую.
щмісії кубанського уряду отаман доручив формування
аїнському самостійниколі Макаренкові. В результаті
ого вечера виконано було на Макаренка „невідомими
іах. Тоді Рада вибрала з посеред себе комітет із кількох
гяв на себе функції уряду. Рівночасно ухвалено було на
сіх мобілізованих козаків Кубані виділити в одну окрему
ірмію“ і відчинити її безпосередньо отаманові. Про по-
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гребу цього один із членів Ради заявив на засіданні так: „Ми мусимо
боротися не тільки проти тих, хто нам не дав спокійно жити, але
й проти ворогів наших політичних ідеалів. За для цього потрібна
реальна сила — армія. Вона нам потрібна для нашого спасення
тепер і для оборони наших ідеалів в будучності.“
Вкінці, коли Денікінські аспірації ставали все більші і більші,
Рада пірвала з ним усякі звязки, оголосила самостійність Кубані і
вислала до Парижа окрему делегацію на чолі з Бичем.
Контреволюційна і централістична політика Колчака принесла
вже одну реальну користь — армія Колчака сьогодня вже майже не
істнуе і большевики опанували велику частину Сибірі. Такий самий
вислід буде мати і „добровольческая“ трьохкольорова політика Денікіна, який показав своє правдиве обличча і своєю чорностенною діяль¬
ністю не тільки що розібє протибольшевицький козацький фронт, але
ще раз дасть наглядну лекцію про утопію будування Росії при помочі
російських „добровольческих“ Генералів і офіцерів.
М. Ч.

Інтернаціональна соціялістична конференція
в Люцерні.
Світова економична кріза. Доклади продоволь¬
чого диктатора М. Нооуег'а раді пятьох.
Поради що до розвязання крізи. Відповідь соціялістичного світа. Диктатура пролетаріату чи
соціялістична демократія ? II. й III. Інтернаціонал.
Єдність соціалістичного фронту. Справа відбу¬
дований Інтернаціоналу.

■ч

„ИаПопаІ Роосі ]оигпа1“, який видається англійським міністерством продовольчих
справ, публікує меморандум и. Н о о V е г’ а про господарське становище Європи.
II. Гув ер вбачає головну причину господарчої крізи в деморалізації продук¬
ція них сил. Що ніколи не працювали так мало, як тепер. Статистичні данії і
показують, що в сей час в Европі 15 міліонів родин користується матер’яльною
піддержкою всякою роду, що приводить до збільшення обороту паперових грошей.
Як що продукція не підійметься, каже п. Гувер, то наступить політичний, моральний
і господарчий хаос, себ-то така руїна людського життя, якої ще ніколи не було досі.
Розвязання проблеми залежить від тої позіції, яку займуть європейські народи
в відношенню до фактичного стану річей.
За всяку ціну продукцію треба підняти. „На жаль, каже п. Гувер в другому
меморандумі про вугляну крізу, європейські робочі в багатьох місцях віддались
теорії, ніби зменшення фізичних зусилль збільшить їхній комфорт і поліпшить їхню
долю. „Всі ці причини роблять свій вплив в ріжних областях, але всі вони доводять
до одного: що теперішньої продукції не вистарчає, щоб Еврона могла жити".
„Приходять жнива, таким чином, негайне завдання харчування буде розвнзанс.
Але вугляна проблема стає тоді, як найбільша загроза для стійности європейського
життя. Цю проблему, яка торкається цілої Европи, і Сполучені Держави Америки не
можуть розвязати. Залишаючи в стороні всякі инші питання, додаток до вивозу,
який вже зараз робить Америка до Европи, ще одного міліона той що-місячно, був
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ч тягарем з огляду на посилку продуктів харчових, яку вже роблять
Держави і яка від .1.91 і року збільшилась втричі Та н мало що помп би
міліон той вугля місячно, коли п р о д у к ц і я Й о і о в Е в р о ц і л м о и ш и!0 міліонів тон місячно.
вязання проблеми вимагає передовсім, щоб збільшено було продукцію
щоб було організовано розпреділення. Може можна б було допомогти
і першої проблеми, колн-б власники і робочі копалень цілої Европи
що [доля європейської цівілізації в сей час в рівній мірі залежить від
можливо навіть більше, що в ближчому році вона не буде в руках тих,
доть харчові продукти".
ми фарбами малює світове економічне становище той, кому верховна
и великих буржуазних демократій світу доручила обслідувати і вивчити
продовольчий диктатор подає також і причини, які на його думку, виклиоплакане становище світового господарства: зменшення робочих рук через
блення фізичної сили, недостача транспортних засобів і, нарешті, знамералізація".
в пан диктатор за одну причину всіх ціх причин: імперіалістичну політику,
кала саму війну і породила решту причин. Забув, що до такого стану
подарство доведене було світовою буржуазією, яка в своїх руках ще-досі
анізацію і продукції і роспреділення добра.
1 нема нічого дивного, коли всі поради, як вийти з такого становища,
т у пана диктатора в одну просту формулу: „продукувати, продуи роду кувати".
но малюється на ближчу будуччину програма діяльности світового капіталу.
противник, „здеморалізований" світовий пролетаріат, розуміється, де-що
ш про причини господарської світової катастрофи і з свого боку виставляє
юграм виходу зі становища,
^національна' соціалістична конференція, яка відбувалась в Люцерні
ня, дає можливість уявити собі погляди, які істнують в цій справі серед
і продукуючого робітництва,
юмові при відкриттю конференції Тендер сон в загальних рисах змалював
вітовє політичне становище, накреслив завдання інтернаціонального
і способи для зреалізованій сих завдань.
важно додати, сказав Гсндерсон, що основи соціальної структури
під страшним тягарем остатніх пяти років. Кожна нація, яка була
і
війну, знищена кольосальною вагою боргів, що збільшили владу
і і шкодять економичному життю народів. За дезорганізацією торговлі
у повстає мара все зростаючого безробіття, і де в яких країнах можна
їлоду, Можливо, що ще перед кінцем слідуючої зими страшні конвульсії
чаю охоплять народи і знищать в світовій пожежі рештки нашої цівілізації.
звою крізою, яка загрожує такими тяжкими можливостями, організований
■рядц, що репрезентують пануючі класи, не вміють більше знайти засобів,
літнка більш не задовальняє потребам сітуації. Боні; обмежуються тим,
іростанку вимагають збільшення продукції, але робітники, які розвинули
зрґанізащї, мають, за посередництвом своїх обеднань де-що сказати з цього
тя чого продукувати ? говорять вони. Для того, щоб експлуататори про-
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довжували жити на рахунок робочого ? Так, ми теж хочемо збільшити продукцію,
але чи означає це, що промисловість, з якої ми живемо, повинна продовжувати
віддавати додатковий зиск не продукуючим, щоб грошові королі могли зберігаті
свого владу над робочим масами? Або, чи означають ці слова, що збільшена про¬
дукція необхідна для громадських цілей, щоб відновити і поліпшити рівень життя,
щоб надати людському істнуванню більшу вартість? Промисловість відживе
в тій мірі, щоб відповідати будучим вимогам, тілько тоді, коли
громада ґ а р а н т у є фізичним і духовим р о б іт н и к а м в с і р о д и ї х н ь о ї
праці і запевнить народам можливість їхньої політичної й еконо¬
мічної еманс іпації.“
Висуваючи наперед ці прінціпи, конференція ставить на порядок денний, як
метод нової організації продукції, прінціп
колективної власності! на засоби
продукції. Ще 50 літ назад, в 18 69 р. на Льозанському конгресі і Інтер¬
націонал висунув цей прінціп. З того часу громадська думка зробила великий
поступ в смислі прийняття цього постулату, і тепер перехід до колективної
власності! стає вже предметом практичної політики, не тільки в країнах з соціалі¬
стичними урядами, але й в чисто буржуазних. Відома річ, що зараз Анґлія стоїть
на шляху переведення копалень вугля, мінералів, а також залізниць на громадську
властність.
„Треба, сказав Гендерсон, щоб в усіх країнах ссрьозно подивились на справу
негайної соціалізації великої індустрії. Це не єсть справа, яка інтересує робітників
одної якоїсь країни; вона інтересує робітництво цілого світу. Інтернаціональний
характер світової торговлі і індустрії наказує світову сістему, бо тілько таким
способом продукуючі можуть бути запевнені проти несправедливості! експлуататор і в. “
Само собою розуміється, що між двома точками погляду на виход з катастрофального становища світого господарства, між поглядом п. Гувера і II Інтернаціоналу,
не може бути компромісу. Одно виключає друге. Погляд п. Гувера — це реакція
світової буржуазії, яка гадає, що все поправиться, як но тільки вдасться вивести,
робочого зі стану „деморалізації", в якому він перебуває. Провідники робітництва
теж знають, що свої погляди вони зможуть зреалізувати, лише маючи в своїх руках
політичну владу. Брати цю владу — це їхній обовязок, щобірятувати людність,
вивести її з того кутка, в якому зараз вона опинилась без хліба, без тепла і без
роботи. Отже соціалісти ставлять собі завданням готуватись до переведення в життя
свого программу, готуватись, щоб можна було негайно приступити до практичної
роботи, як но тільки невблаганнії хід подій передасть владу в їхні руки.
Резолюція принята Інтернаціоналом що до свого остільки інтересна, що ми
її тут наводимо :
„Соціалістичний Інтернаціонал, зібраний в Люцерні, закликає до соціалістів
всіх країн, щоб вони, маючи на увазі рішучу акцію, студіювали економічні
і політичні проблеми сітуації, створеної війною. Тепер на цілому світі істнуе велико
зусилля капіталізму, щоб вдержати в своїх руках домінуючу ролю в сферах
політичній і промисловій. Величінь цього конфлікту помічається в усіх великих
подіях моменту: паризькій конференції, інтервенції в Росії, в фінансовій політиці
урядів або в дорожнечі життя. Інтернаціонал вітає гідне подиву зусилля робітничої
кляси, щоб замінити капіталізм соціалізмом і щоб не дати старому порядкові
експлуатації далі лежати. Віп особливо і з ентузіазмом вітає нові соціалістичні
уряди, вимагає для них від союзних урядів волі ділання в внутрішній політиці
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ніжитись самим собою; він обіцяв їм піддержку інтернаціонального
тху.
цонал знає, що на світі, який знаходиться в революційній ситуації,
необхідно за війною, являються нові проблеми, а що старі проблеми
,ш важними. Так Інтернаціонал — поставлений в необхідність точно
ю позіцію що до сих проблем : з’окрема. він повінем буде уважно
з му демократії і репрезентативних установ ; роль революцій, в соціальній
аємовідношення між організаціями політичними і економічними ; про
приготовити свої пляни с о ці ял і за і д ії, маючи на увазі бій, який
аз самим рішучим способом на цілому світі між пролетаріатом
юю силою. Робітнича кляса всіх країв знає, що найкраща ґарантія
гь її власний вхід до влади. Вона знає, що справжній міжнародній
може бути встановлений’і задержанні! лише тоді, коли в національній
чіх націй не будуть панувати реакційні елементи. Капіталізм, з друоказався нездібним розвязати труднощі, які е наслідком його скопорядку, о б тяж єною війною.
(ином, ніколи ще ситуація не була остільки революційною, ніколи
ращої нагоди, щоб розпочати режім соціалістичної організації, який,
італістичну експлуатацію, забезпечить нормальну продукцію і спраеділення природних багацтв і продуктів праці. Отже народи, повинні
ідпочинок від війни, який тепер перед ними, для того, щоб на цілому
такий соціалістичний і демократичний стан, щоб поворіт війни був
нтернаціонал констатує, що революційний рух. який розпочався на
ї, і захопив частину західньої Европи, має характер світової соціяліюції, яка має завданням підкласти під соціальну структуру громадянства
■оціялістнчнї підвалини.
й резолюції про інтервенцію в Росії, а також в дебаті до неї Інтерреслює цей характер російської революції і заповідає, що уживе всіх
ш тілько росиоряджає, щоб рятувати російську революцію від'замаху
>вої реакції. Події в Угорщині ясно показують, до чого веде свою
цінна Антанта, Упадок російської революції означав би початок кольопейської реакції. Тому
піддержка
ЇЇ
єсть залог всесвітнього
праці.
я Інтернаціоналом поставлено. Залишається вияснити методи, шляхи,
і міжнародній соціялізм, щоб осягнути поставленої мети,
тином, можна вважати, що серед соціалістів обох земних півкуль нема
о до характеристики менту: руїна світової продукції, транспорту; бануазії, невміння справитись з завданнями дня — словом, революційна
має використати пролетаріат, щоб організувати продукцію і роеиредііялістичних основах.
шляхами, одначе, повинен йти пролетаріат, щоб виконати це завдання ?
він повинен триматись?
очевидна, що в своїй боротьбі з капіталом пролетаріат може надіятись на
[Ш умові повної солідарності! і єдности. Досі цієї єдноети не було, нема
і. ломимо того, що час боротьби вже пробив. Вже тепер іетнуе два
знали: один, який оце відбував конґрес в Люцерні —- II. Інтерна-
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ціонал, і III. Інтернаціонал, комуністичний, з осередком в Москві. В сей нас з пев¬
ністю можна сказати іа III. Інтернаціонал, що він стоїть за диктатурою пролетаріату,
за поміччю якої стодівається зреалізувати соціалістичні гасла нової організації
продукції і роспреділення; сподівається побороти капіталістичну буржуазію, вир¬
вавши з її рук політичну владу і зруйнувавши ті засоби, якими користувалась
буржуазія для пановання над працюючими.
Схема прихильників диктатури пролетаріату приблизно така. Держава — продукт
і зовнішній вираз непрамиримостн класових протнвенств. Доки у племен або народів
нема класів пануючих і визискуваних, доти нема в них і держави. Далі, в історичному
розвиткові цих народів з’являються класи — з’являються і держави, тоб-то органі¬
зації, якими пануюча в даний мент кляса користується для визискування инших,
утворюючи постійне військо, поліцію, урядовців і т. и. Революції в тім і полягають,
що одна кляса змагається захопити, видерти у другої цей аппарат, щоб панувати
самій. Такими були, приміром, буржуазні революції, коли буржуазія видерла владу
у февдалів і стала сама панувати. Соціалістична революція, яка має ціллю скасу¬
вати класи визискувачів і визискуваних, не потрібує отже держави. Тому держава
починає відміряти иостепенно з переходом влади до пролетаріату. Тому освободженин
працюючих не можливе без насильної революції для захоплення політичної влади,
і без знищення того аппарату, який завели пануючі класи для свою пановання.
На місце знищеного аппарату висувається представництво лише одної працюючої
класи з своїми органами, яке, самою природою своєю противне цілям визиску будь
кого, заправляє доти, доки не буде забезпечена остаточна перемога праці над капі¬
талом. На цьому базується диктатура пролетаріату, репрезентована совітською сістемою.
На цьому ґрунті стоїть III. Московський Інтернаціонал, до якого, опріч кому¬
ністичних партій всіх країн, пристали де-котрі офіціальні соціял-дсмократичні партії,
як наприклад швейцарська.
Як же ставиться до ідеї диктатури пролетаріату II. Інтернаціонал? Досі він
її і не прийняв, але й не відкинув. На Люцернській конференції про це зовсім не
говорилось. І це цілком зрозуміло. Перед нами факт, що пролетарського Інтернаціо¬
налу нема. Ні II., ні III. Інтернаціопалн фактично не єсть ними вже хоч би через то.
що їх єсть два. Істнує лише один пролетаріат з однаковими цілями й інтересами; тому
він може мати лише одну інтернаціональну політичну організацію. Повинні бути зроблені
всі заходи, щоб об’єднання осягнути. Справа ця єсть делікатна, і братись за неї треба обе¬
режно. Коли цю обережність можна було помітити на Люцернській конференції, то, на
жаль, цього не можна сказати про Московський Інтернаціонал. І мав рацію Льон Г с
сказати, що Ленін, подібно до К л є м а н с о, встановив санітарний кордон між
російською революцією і західним пролєтаріятом, сконструвавши III. Інтернаціонал.
Хоч питання диктатури пролетаріату і демократії і відложено до майбутнього
Женевського Конґресу в лютому 1920 р з надією, що воно до того чаеу „вистоїться ',
але вже зараз можна було помітити, куди схиляється думка більшості! конгресу.
Про це висловились в своїх промовах на конференції, а також в інтервю
газеті „Ка ІеиіНе" де-які з видатніщих членів конференції.
В „сіесіагаііопз" до прийнятих резолюцій конференція обережно заявляє, що
„Інтернаціонал особливо уважно повинен буде поставитись до форми демократії
і репрезентативних установ; до ролі революцій в соціальному пере¬
творенні, до в з а єми н м і ж політпчпиадп і скопо м п ч н и м н о р ґ ан і з а ц і ям н,
до' ак ції м ас“ і т, н,
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Всі ці питання мають бути підготованими до Женевського Коиі'ресу.
„Треба, каже шведський делеґат бнґберґ, нарешті рішитись вибрати між
демократією і диктатурою. Н е м о ж л н в о з р е а л і з у в а т н ж а д н о ї с о дія д і з а ці я
без кадрів демократії. Необхідне перетворення економившії сіетеми взагалі
може відбутись тільки постегіенно і помалу. Можливо - заснути колись ввечері піданцем
імперії, а прокинутись на слідуючий день вранці громадянином республіки, але
II е р е т в о р е н и я е к о н о м п ч н ої с і с т е м и не з р о б и т ь'с я з такого
швидкістю." „Це діло, каже голяндський делєґат Тре ль стра, вимагає грунтовних
змін в політичній сістсмі. Теперішніх парламентів і чисто політичної демократії
стало замало. Треба, щоб соціальні групи дістали своє парламентське представ¬
ництво рядом з політичними парламентами. Рядом з політичною демок р а т і є ю її о в и н н а розвив а т и с ь с о ц і я л ь н а, д е м о к р а т і я и а основі
громадсько г о володій н я з а с о б а м н н р о д у к ц і ї.
„В теперішній війні, заявляє анґлієць Мак-Дональд, взято під сумнів не
лише правительство і міністрів, але й самі основи демократії. Чи віримо ми
в демократію? Ось основне питання, на яке ми повинні відповісти пере¬
конаним: „т а к“. Перед нами стоять капітал, який засідає в Бер салю, і III. Інтер¬
націонал в Москві. З одного боку рабство, з другого руїна. Отже маємо час
виключної ваги і мусимо приложити всіх зусилль, щоб бути гідними цього ріша¬
ючою менту.
Таким чином, обстоюється також ирінціи демократії, хоч можна вже помітити,
що цей термін дістає де-які додатки, як „соціальна", і „економична" і т. и.
Її ставлять поруч з демократією буржуазного характеру, яку звуть
„політичною".
Частина делегатів на конференції ирималась тієї думки, що демократія має
сесн лише в соціалістичному громадянстві, де працюючий єсть вільний від експльоатації капіталом, тому висування прінціпу демократії в перехідний революційний
період не здвигає справи, як, приміром, трудно здвигнути з місця човен, упіраючнсь
веелом в дно самого човна.
Опріч кардинальних питань, істнує ще багато дрібніших, які перешкоджають
осягнути єдність і відновити Інтернаціонал. Одною з таких єсть справа відшукання
винуватих в розвалі Інтернаціоналу. Міністр Вандервельде, який був присутній
на конференції, при кожному своєму виступі нападав на німецьких .„большевиків"
(МеЬгЬеіізогіаІізіеп), що то вони в сьому винуваті. Остатні покірно заявляли, що
такими вони себе не визнають і готові явитись на Женевський Конґрес зо всіма
доказами своєї невииности. Німецькі ж незалежні с-д так само кілька разів нападали
на них, обвинувачуючи в контр-революційности під цю хвилю, в „соглашательстві"
3 буржуазією. Навіть справу своєї участи в II. Інтернаціоналі ставлять в залежність
від того, чи будуть там „шейдемановці", чи ні. ^
Все це єсть питання, які вимагають ще свого розвязання, очевидно, на
женевському конгресі 1920 р.
Отже, закінчуючи, ми не можемо не погодитись з т. Фором („рориіаіге
4 аойі), що „що до Люцернської конференції, то відсутність на ній цілих секцій
найбільш соціалістичних і найбільш революційних не дозволяє їй назватись Інтер¬
націоналом. Занадто багатьох бракує в Москві, занадто багатьох бракує й в Люцерні.
Інтернаціоналу ще нема.
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Декларація української секції на інтернаціональній
соціалістичній конференції в Люцерні.

Події останніх років ліпшали ясно, що великі теоретики соці ялі дму не вда¬
вали собі справи з того, що визволення поневолених націй і урегульованая міжна¬
родні х відносин це — неодмінна умова розвитку соціалізму не тільки серед тих
поневолених націй, але й серед націй пануючих.
Національний гніт і боротьба проти нього завше викликують почуття націо¬
нальної солідарності!, затемнюють класову свідомість і підпорядковують класові ін¬
тереси інтересам національним. Тому в цих бороті,бах Інтернаціонал не може бути
насінним і іНдіферентиим. Тепер і на будуче Інтернаціонал за посередництвом
Союза Народів повинен контролювати стосунки між національностями, бути суддею
в суперечках між ними і за посередництвом соціалістичних партій їх полагожувати.
Це рола трудна, однак Інтернаціонал нехай буде тим, чим він повинен бути, а іменно:
висловом кооперації всіх соціалістичних ґруи, які керують робітничими масами усіх
народів. Нації, гноблені імперіалістичними урядами, очікують від Інтернаціоналу,
щоби він в цій справі висказав своє слово.
Інтернаціонал перш усього повинен висказатнся про національні відносини у
східній Евроні а також між поодинокими державами, які повстали на території був.
Росі'щ Австрії, Німеччини і Туреччини.
Ми звертаємо увагу інтернаціональної соціялістинної конференції в Люцерні
на умови, в яких находиться українське питання. Негайне і справедливе вирі¬
шення українського питання є справою пекучого. Від вирішення цього питання
залежить но тільки доля такого великого й богатого краю, як Україна, але воно
буде ключем до у р е ґу л ь о в а н н я сто с у н кі в у С X і дн ій Б в р о II і. Коли
Україна стане Знову частиною Росії, ісгнування инших державних формацій станеться
дуже проблематичним. Признання незалежності! України буде навпаки Гарантією
що повстання імперіалістичної та реакційної Росії буде неможливе.
Всі оборонці єдиної, централістичної Росії, які під впливом подій і політичних
обставин роблять уступки лишим країнам і иншим національностям, вживають всіх
своїх арґументів і заходів проти незалежної України. Вони повторюють, що Українці
це той самий народ, що і Росіяне, що вони не мають національної свідомості!, що
український рух — це видумка іптеліґенції, піддержувана чужинцями а особливо
Німцями, і що економічні умови не дозволяють на відділення України від Росії. Тому
вони й відмовляють Українцям не тільки політичних концесій, алн навіть і духових,
як приміром це було зі справою початкової школи.
Ці всі протиукраїнські арґументи — цілком фальшиві. Антропольоґічно Українці
і Росіяне не є одного й того самого походження. Українська мова є славянським
діалектом, паралельним російському, але цілковито відмінним зі своєю власного істо¬
рією розвою. Лінґвістична ріжниця є так велика, що діти українських селян не
присвоюють собі російської мови навіть підчас кількалітньої науки в російській
школі і через це не мають із неї ніякої корусти.
З погляду антроиольоґії, культури й мови український нарід сильно ріжниться
від російського. Навіть довголітнє співжиття на етноґрафічних границях та теріторіях
з мішаним населенням не з’асимілювало українського населення.
Духово і історично український народ розвивався в контакті з західною Евроною так, що в порівнанні з Росією Україна має західню культуру.
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Український національний рух розвивався пса жадного чужого ви ціпгі. Він
ніколи ш> був иіддсржуванай зовні, а навилки — його завше нсрсс.пдувалн. А як, що
якась чужоземна політична сила хртіла його використати для своїх власних цілей,
то це було хвилево і не мало ніякого впливу на його розвиток. Ґенеза цього руху
випливає з душі українського народу і зі споминів про його колишню незалежність.
(Тут представлено в декларації коротко історичні і культурні традіції українського
народу і його змагання в боротьбі за свою незалежність.)
Історичні і політичні умови і політика польського і російського уряду зде¬
націоналізували українську буржуазію і домішали до робітничих мас численний чужий
елемент. Через те українське населення є тепер майже виключно селянським (85—88%),
і тому воля цих селянських мас повинна рішати про долю цеї країни. І дійсно ці
маси висловилися з початку за автономію в федеративній Росії (Національний
З’їзд в квітні 1917.) а потім за Українську Республіку і національну самостійність
(листопад 1917. і січень 1918.) Це було після большевицького перевороту, коли
стало ясним, що усі зусилля партій для порозуміння з иншими народами, що до
утворення федеративної Росії, не вдалися.
Після революції українські селянські і робітничі маси в тисячах зібрань
і з’їздах а в кінці в українському революційному парламенті висказалися за не¬
залежність своєї держави. Центральна Рада, яка через 13 місяців після революції,
аж до німецького перевоту була найвищою владою в краю, яка утворила Українську
Республіку і провела в життя важні основні соціальні реформи, висловлювала волю
всіх політичних ґруп на Україні. В склад її входили селянські, робітничі і військові
делегати; ЗО місць було призначено національним меншостям, які творять 24%
населення і в ній могли бути заступлені усі партії, починаючи від кадетів аж до
большевиків. Більшість місць в Центральній Раді належало селянству і всі рішення
Ц. Ради були голосом селянських мас. Коли Центральна Рада проголосила Українську
Республіку, 20. листопада 1917 року а потім незалежність цеї держави, 22. січня
1918. року, вона тільки висказала волю українського народ}'. А що це була дійсно
народня воля, то на це вказують вибори, які були переведені в кінці 1917. і в по¬
чатку 1918. року на підставі загального голосування. При виборах в російську
Установчу Раду більшість на Україні одержали українські с.-р. і с.-д., які обстоювали
суверенність Української Конституанти в вирішенні справ України. Вибори до
Української Конституанти, які відбулися в дуже тяжких умовах большевицького
наїзду, теж ясно висказали народню волю. Головні українські соціалістичні партії
одержали 65% місць, большевнки, впорані переважно в районах, занятих совіт¬
ськими військами — 29%, а решту місць отримали неукраїнські партії.
Зібрання Конституанти було скликане на 25. травня 1918. року. На заклик
Селянської Спілки прибули до Київа тисячі делєґатів від Селянських Спілок і волостей,
щоби бути присутними при передачі влади Центральною Радою в руки Конституанти.
Та знайшли там гетьмана, поставленого Німцями, які розігнали Центральну Раду, щоби
не допустити до передачі влади. Селянська Спілка, яка мала дати моральне під¬
тримання Конституанті, була розігнана.
Через те Конституаігга не могла відбутися, однак народ висказав ясно волю
свою при виборах, коли то велика більшість голосів була відана українським
соціалістичним партіям та Селянській Спілці.
Бодіпевицька інвазія, інтервенція Німців і Австрійців, а потім Франції внесли
в політичне і соціальне життя України замішання. Деякі політнчі ґруїш під впливом
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згубні наслідки бплінсницької окупації, готові пули поставити інтереси
національні перед соціальними. Як українським масам залежало на удержанню своєї
незалежності!, свідчить Трудовий Конґрее, скликаний а початку січня
1!)1Я. року після великого національного повстання проти гетьмана. Селянські
і робітничі депутати висказалнсн за оборону країни перед претензіями большевнків.
Признання української незалежності! — це акт народньої волі і він повинен
бути ненарушениіі тими, хто признає прінціп сзобідного самовизначення народів.
Через таке признання не виключається ще можливість звязку між Україною та иншнмн
державами, які повстали на сході Еврони. Як що політичні або економічні умови
життя вимагатимуть кооперації або зближення, торговельної конвенції або кон¬
федерації держав ехідньої Еврони, Україна напевно від утворення таких звязків не
відмовиться. Однак українська демократія не хоче, щоби під формою економічного
звязку один народ був експльоатованнй другим так, як це було в давній Росії. Вона
теж не може дозволити, щоби федерація служила маскою до реставрації Росії.
Щоби у к р а ї н с ь к н й народ міг с в о б і д н о ж и т и в л а с н и м ж и т т я м
треба, щоби його воля була забезпечена проти всякого чужого
насильства. Для цього неодмінною умовою є визнання незалежн о с т и У к р а ї н с ь к о ї Р е с и у б л і к и.
Українська секція Інтернаціоналу мас надію, що Інтернаціонал вискажеться
ясно й прихильно про незалежність України і прохає усіх членів з’їзду працювати
для цього в сфері своєї діяльностн з тим почуттям, що вони працюють для загальної
соціалістичної справи, яка не може бути рівнодушна в вирішенні національних
питань, так як цього вимагає справедливість і воля народу.
чпішііі

Підписали: М. Грушевський, В. Матюшенко, Д. Ісаєвнч, П. Дідушок.
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Огляд закордонної політики.
Зворот в французькій публичній онінії на ко¬
ристь України; антантсько-мадярська комедія;
орґії мадярської реакції; польсько-німецьке
і польсько-чеське напруження; три держави
без границь, але з фронтами.
Преса, яка виходить на французькій мові, в порівнанню з всесвітньою досить
мала. На світі далеко більше виходить ґазег на англійській мові в Анґлії, Америці
і в англійських кольоніях, і німецьких. Тому на всесвітню публичну онімію має
далеко більший вплив англійська і німецька преса, як французька. Німецьку онімію
публичну удалося вже Українцям здобути. Тільки крайні консервативні ґазети, які
заступають інтереси великої буржуазії і юнкерських великих земельних власників,
ставляться до українського пролетаріату неприхильно. Впрочім демократична
і соціалістична преса, котра давніше давала на себе впливати російськими центра¬
лістично настроєними соціалістами і дивилась на український рух як на вузьконаціональний і тому антидемократичний, тепер поволі переконується, що вона поми¬
лялася, бо українсьий народній рух но своїй суті дуже демократичний з спль-
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ним соціалістичним забарвленням. Оттому то українська національна дер¬
жавна ідея здобував собі щораз то твердіший ґрунт в німецькій пресі.
Що до «англійської преси, то є можливість впливати на неї безпосередньо. Як відомо,
на обшпрній території, яку займає анґльосаксоиська раса, в З’єдинених Державах
Північної Америки і в англійських кольоніях, особливо в Канаді, повстали
до того сильні кольонії українські, що в нутрі самої анґль о саксонської
т е р и т о р і ї н о в с т а л о у к р а ї н с ь к е п и т а н н я. Анґлійці і Американці нас знають,
бо ми з ними жнемо, а що вони знають також з безпосередньої обсервації Поляків
і Москалів, то вони не даються збаламутити панруською і панпольською агітацією,
неначеб то ми
Поляки або Москалі. Тому анґльосаксоиська преса завсігди ста¬
вилась супроти нас об’єктивніше, як яка друга на світі. Вона наглядно побачила,
що український пролетаріат і українське фермерство — це не дикуни, або азіати
але, що це культурний тип високої марки, тин активний і здібний до орга¬
нізації. І як ного Анґлійці особливо Канадійці бояться, так не нашої некультур¬
ності!, але навпаки того, що ми, прийнявши англосаксонську культуру, заховуємо
рівночасно нашу національну індівідуальність; вони бояться українізації
деяких Канадійських провінцій, бо в них український фармер бере поволі
в свої руки політичний і економичний провід. І в Канаді, на приклад, з нами раху¬
ються більше, як з Поляками або Москалями.
Найтяжче було здобути собі впливи в французькій пресі. Французи нас майже
ніколи не бачили і тому вони йняли віру паииольській і панросійській аґітації
і дивились на українське питання через „яіацлонські“ або ,,едино-нєдєлімські“ оку¬
ляри. Та чим більше зближається потреба зайнятись ссріозно розвязанням так зва¬
ного „панросійського“ питання, тим більше докладно французькі учені й публіцисти
займаються аналізом соціяльпо й національно політичних відносин в Росії і, зви¬
чайно, така величина, як Україна, не може не звернути їх бачної уваги.
Почин дала перш за все швайцарсько-французька преса, може бути тому, що
там найдовше існує українська дішльоматичиа місія, яка розвинула досить.енерґічну
видавничу діяльність. В Швайцарії за останній рік появилось дуже багато укра¬
їнських брошур на французькій мові, що не могло не мати виливу на швайцарськофранцузьку публичну опінію. Та побіч діяльностн офіціальної місії, в Швайцарії.
віддавна працює українське інформаційне бюро, яке видає тижневик „ІАІсгаіпе"
Опріч того там, в Швайцарії, розвинула свою діяльність „у краї неьк о- шва йцарська торговельна палата44, і в решті Українцям вдалося здобути серед
французьких Швайцарців досить велике число приятелів. Особливо щирого оборонця
наших національно-державних прав ми маємо в Щоигпаі сіє Оепеуе“, ґазеті
дуже поважній і дуже поширеній не тільки в латинській але й німецькій Швайцарії.
Ця ґазета від шести місяців зайняла супроти польського і московського імперіалізму
крайнє вороже становище і цілим рядом статей, но більшій части передових здемаскувала політику польських і московських інтриґанів. Далеко тяжче було переломити
лід в французько-державній пресі. На крайнім лівім крилі, в соціалістичних ґазетах
„Рорціаіге" і Щ’Н и т а п і іе“ мають симпатії наші вороги-большевики. Центр
і крайню праву захопила російська і польська реакція.
Особливо зашкодив Україні в французько-державній публичній опіиії берестей¬
ський мир. Тоді найбільша французька ґазета „Ье Тетр'з* писала: „Україна
заслужила на нашу погорду, дочекається ще нашої пімстн.“ Але вже в липні 1919. р.
появляється в тій самій ґазеті стаття, реферована в 3 числі 2. тому „Волі", з якої
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можна вичитати, що і м її е р і я л і с т и ч н і вороги У к р а ї н и і П е т л ю р и п о м агають б о л ь ні е в н к а м,
Після довгої Одисеї заїхала врешті до Парижа українська місія. Її стрінула
французька преса холодно або навіть вороже, і становище її в Парижі з огляду на
інтриґантську працю з боку Поляків і Москалів було дуже тяжке, Це іі зневірило
деяку частину нашої делегації, особливо галицької „парламентарної* Групи, в укра¬
їнську справу, і ця частина позволила собі на зроблений багатьох фальшивих, а на¬
віть каригідних кроків, про що впрочім пишеться в нашій Газеті на иншому
місці докладніше. Тимчасом зневірюватись і падати духом не було чого. „Козак не
без долі" — говорять наші Наддніпрянці, бо коли серед Французів знаходяться гар я ч і п р и х и л ь н и к и д е р ж а в н о ї у к р а ї н с ь к о ї і д е ї, як на приклад Жан
ІТеліссіе, директор журналу: ,Ха ТгіЬипе ііЬге сіє з ИаНопаШез", і коли
про українську проблему зачинають писати опріч українського Пресового
Бюра в Парижі обширні брошури самі Французи, то українська справа ще не
програна.
Особливо дуже визначним явищем на полі політичної французької літератури
е брошура визначного французького політичного письменника, Ґастона Ґаяр сі
(Сазіоп Оаіііагсі), автора праць таких як „]исіаізте еі киїіиг", „ІААПегпапсі
еі 1е Ваііісит", „Ье Оегтапізте еі Іез Сиііигез апііс]ііе5“ і других
під назвою: „Ье Моиуетепі Раигиззе еі Іез АПо£епез“. Вона появилась
з початком липня ц. р. бо матеріали, якими користується автор (дипльоматичні акти,
версайський трактат, ноти української, кубанської, литовської, латишської, азербаджанської, грузинської, білоруської делегації), датовані кінцем червня ц. р. Брошюра великої вісімки розбірає на 72 сторінках друку дуже тяжку російську проблему,
і спосіб трактована її є для Француза незвичайний.
Як відомо, Французи пишуть під впливом ненависті! до Німців. Особливо Гер¬
манофобом являється Ґастон Ґаяр. З під його пера вийшов памфлет „Киїіиг еі
Сиііиге", повний злоби до Німців. Отже від такого автора можна би сподіватися
рішучого русофільства, можна би сподіватися, що він стане в обороні імперіалі¬
стичних апетитів панросійських реакціонерів, що буде підпірати політику Клемансо в відношенню до Колчака і Денікіна, до яких почали залицятись га¬
лицькі неврастеніки в роді Панейків, Томашівських, 0куненських.
Тимчасом з найбільшим здивованням приводиться нам сконстатувати, що нена¬
висть до Німців не засліпила очей автора настільки, щоби він кинувся в обійми
„єдино-нєдєлімської“ „С о п і е г е п с е р о 1 і і і я и е раигиззе", де засідають такі
реакційні тузи як „міністр єго імиераторскаго вєлічества" С аз о н о в, Ч а й к о в с ь к и й,
Маклаков і Ізвольський. Що більше автор демаскує рядом компромітуючих
документів московських інтриганів, які аж надто явно скачуть в Германофіль¬
ську гречку. Авторові нічо не тайне. Він знає тайни панроеійсько-німецької інтриГіь
результатом якої являється С к о р о її а д іц и н а, він знає також, з я к о ю мето ю
їздив Мілюков до Берліна в маю ц. р., він знає, що він о ф ер у вав Німеч¬
чині російсько-німець кий союз проти Антанти і доходить до висновку, що
Антанта, працюючи над відбудованим „єдіпої і нєдєлімої" тим самим ллє воду на
млин Германізму, бо як серед большевицької, так також серед реакційної російської
інтеліґенції переважають ґ е р м а н о ф і л ь с ь к і і н г е н ц і ї.
Впрочім автор слушно зауважує, що так звана ідея панславізму в росій¬
ськім централістичнім розумінню, не є нічим инншм як тільки паирусізмом.
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а цей знова являється рідною дитиною нанґерманізму. Отже стоючи на русо¬
фільськім ґрунті, потураючи стремлінням будівничих „єдіної і недєлімої* Росії, тимсамим ліквідують корпсти перемоги Антанти над німецьким імперіалізмом.
Тому автор е рішучим противником не тільки большевнків, але й Колчака і Д єні кін а. Не дивлячись на те, що Колчак і Денікін дістають підмогу
з боку Антанти в грошах і зброї, донський Атаман, Красно в, всеж таки посилає
к н я з я Л і х т е н б е р ґ с ь к о г о д о Н і м е ч ч н н и, для пертрактацій. Отже панросійськс
антантофільство дуже сумнівної марки.
В незвичайно інтересній книжці Ґастона Ґаяра проаналізовані всі динльоматичні заходи з боку „Сопїегепсе ро 1 і4і^ие рапгиззе", і цей аналіз довів
автора до висновку, що програма будівничих „єдіної і нєдєлімої" не тільки антиде¬
мократична, але навіть антикультурна і для того вона не може і не сміє
знайти симпатій і підтримки з боку Антанти, бо відбудований Росії в давніх межах
було би зі шкодою для Франції, Анґлії, Америки й Італії.
Автор аналізує також і, треба признати, дуже об’єктивно, національно-державні
етремління „інородців44. Він ділить їх на „інородців44 славянського і неславянського
походження і констатує, що, коли між славянами-нсмоскалями Українцями і Білору¬
сами з одного боку, а правдивими неславянськими „інородцями44 з другого боку
дається зауважити зближення, а навіть спільність політичної програми,,та між
Українцями і Білорусами з одного боку, а Москалями з другого не може дійти до
порозуміння. Причину цего він бачить в панросійськім імперіалізмі, котрий чи він
большевицькйй, червоний, чи дснікінсько-колчаківський білий, не показувані
морфольоґічних ані анатомічних ріжннць.
Коротко, але ясно, проаналізовані у автора випадки останніх літ на Україні,
на Кубані, Кавказі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, Білорусії, Латвії, Литві, Естонії.
Фінляндії, які уконститувались на протязі двох останніх років, як самостійні респуб¬
ліки. Автор не заперечує їм права на самостійне і оптування і бачить п роз¬
биттю Росії на ряд самостійних держав інтерес для європейської цівілізації.
Майбутнє Росії він представляє собі так. Проти московського гіанрусизму по¬
винен би бути створений вал з держав таких як, Фінляндія, Естонія, Латвія
Литва, Біла Русь, Україна, Кубань, Унія кавказьких верховинців, Грузія, Азербай¬
джан, Вірменія, які об'єднавшись в союз інор од чеських народів раз на
все зломили б московський імпсріялізм, який проявляється або як большевицькйй
або як реакційний- панрусизм.
Арґументація автора незвичайно інтересна і переконуюча і не може бути, щоби
вона не зробила вражіння на антантські, керуючі кола, а то тим більше, що вона
появилась в дуже поважнім політичнім видавництві „ЬіЬгаігіе СЬареІоІ", в ви¬
давництві, яке випускає в світ книжки тільки всесвітньо-політичного змісту. Сам факт,
що така книжка, написана Французом-націоналістом могла появитись, можна сха¬
рактеризувати, як зворот також в французькій опінії публичній на користь України,
а це буде вже остання здобута позиція. Отже не має чого зневірюватись.
Треба відріжнити публичну опінію антанських ґазет від офіціальної антантеької політики. Проти монархічного перевороту на Мадяріцині заявилась ціла преса.
Вона домагалась, щоби мирова конференція в Парижі відмовилась підпірати уряд
„королівського прінца Й о с и ф а44, я к и й м а в дістати м а її д а т від бувшого австрій¬
ського імператора іі угорського короля Карла управляти краями коропи св. Стефапа
від Його імені.
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Під натиском нубличної опінії всіх французьких, австронімецьких, чеських,
південносдавянських, альпійських, американських Газет, під натиском протесту з боку
чеського, південнославянського і австронімецького уряду, які цілком слушно бояться
реставрації г а б с б у р ґ с ь к о ї м о н а р х і ї на землях тих молодих держав, конференція
офіціально відмовилась визнати уряд Иосифа, коли „він не представлятиме волі
більшості! мадярського народа". Говорили навіть, що Антанта бажає, щоби до нового
кабінету-вступили мадярські соціялісти. Одначе соціалісти поставили, ультіматум:
„або ми в кабінеті — тоді „королівський принц" ніде геть, або „королівський принц"
лишається, а ми ідемо геть. Була навіть така ситуація, неначеб то мав війти геть
„королівський принц". Одначе, показалося, що Иосиф Альжут, який присягнув рсенублнці, лишився, склав крайнє реакційний „протофісовський" кабінет без участи
соціалістів. Виходить, що Антанта не підпірає офіціально уряду Иосифа, але від¬
міряє півофіціяльн о, бо інакше „республіканець" Йосиф А л ь ж у г, но свіраючись на
широкі мадярські маси полетів би в одній хвилині.
Що він сидить дальше на кріслі „Гувернера" Мадарщвни, офіціальні антаитські кола пояснюють тим, що Антанта „не вмішується у внутрішні мадярські справи."
Ціну цеї заяви ми, Українці, знаємо прекрасно і „не вмішування Німців" ми пере
терпіли на власній шкурі. Ми знаємо, що гетьманський уряд, поки не з’орґанізував
сво_є]й„державної варти" арештував українських діячів при допомозі німецьких військ.
Тепер уряд Альжута гесіе Йосифа фон Габсбурґ робить цс з громадськими мадяр¬
ськими діячами при допомозі румунської солдатески. І цс робиться на очах чотирьох
аитйнтськнх Генералів, які, як заповнює нас нота Клємансо, повинні координувати
свою діяльність з діяльністю румунського командування.
З благословеньства „сі е з р о и V о і г з А11 і е з е і А з з о і і е з" отже розіллялась
реакція: до того, що навіть посміла зажадати від віденської поліції видачі мадярських
комуністів, зігнорувавши статссекретаріят закордонних справ, яким австро-німецький
уряд признав право азилю (охорони) перед пімстою політичних противників.
Одначе гра з Мадярщиною з боку антантської офіціальної політики так само
небезпечна для істнування антантських урядів, як гра Німців з Україною.
від¬
плату за гетьманську реакцію дістала німецька реакція революцію, і може статись
так, що в відплату за мадярську реакцію, можуть антаитські реакційні кола дістати
також революцію в своїх країнах.
Мадярська комедія, перфідно слаба політика антантських керуючих кол, неясність
становища, які ті кола займають з одного боку до що раз, то більш дужого про¬
летарського всесвітнього руху, вказує на те, що революція ще не скінчилась,
і що дуже далеко до того, щоби вона скінчилась.
Як відомо, Німці вибороли собі право на плебісцит на горішнім Шлсську і тим
самим врятувалися перед польським пануванням, перед польською ославленою госпо¬
даркою в тій дуже промисловій провінції. Поляки, які не можуть сподіватися, що
плебісцит на горішнім Шлсську випаде на їх користь, зробили там переворот з метою
захопили владу в свої руки і потім прикликати армію Галл єра. Переворот в деяких
містах горішнього Шлеська вдався особливо в тих, де не було німецького війська,
але в инших містах, де стояли німецькі Гарнізони, польське повстання дуже скоро
зліквідовано. Берлінському урядові не лишається нічо инпюго, як вислати на Шлеськ
підкріплення. Розуміється, що й польський імперіалізм не буде байдужим і пі шле
також частину своєї армії на щлеськпй фронт, Почнеться безперечно польське.»
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німецька вій-«а і, як це завсігди бувало досі, відповідальність за війни спаде в
на Поляків. Поляки створять собі також польсько-німецький фронт.
Відомо також, що Поляки мають претензію до цілого австрійського ІШ
котрий дістався в більшості до чесько-словацької республіки. Антанта ве
шлеське питання за внутрішню справу Чехів і Поляків, які повинні його роз
шляхом взаїмних переговорів. Переговори між делеґатами Чехо-Словаччини і П
відбувалися в Кракові, але при кінці липня вони були зірвані і до згоди не д:
Поляки мають також претензії до Спіжу, т. с. підтатрянської частини Слова1
Коли зірвались чесько-польські переговори, польська преса вдарила в
войовничий тон і грозить чесько-польською війною. Рівночасно чеські ґазети по
ляють, що Поляки концентрують на шлеській і на словацькій гряииці маси в
які тільки чекають наказу розпочати наступ. Так отже будемо свідкам
нової війни польсько-чеської. На чесько-польську війну, яка видасться нам не
чою, треба дивитись в звязку з переворотом і реставрацію монархізму на'Мадя
при допомозі румунських баґнетів, як „відродження". Вийшло знову:
Роїак — сі\дла Ьгаіапкі". І нам здається, що Польща думає мілітарно здобути
ваччину і Угорську Україну, щоби обеднати свій реакціцний фронт з румун
мадярським реакційним фронтом, та допомогти габсбурґській реставрац
Інтересно тепер, скільки має фронтів Польща. Істнує фронт: польсько-уі
ський, польсько-большевицький, польсько-білоруський, польсько-литовський, а
долучується ще й фронт польсько-німецький і польсько-чеський. Виходить, що
ща не має границь, але має тільки фронти» і з цего боку вона дуже подіб
України.
Тільки .є маленька ріжниця, Україна не створила собі з власної
фронтів, але з метою необхідної оборони була до цего присилувана. Польща ств
сама собі всі фронти так само, як Румунія. Україна, котра веде оборонну
врешті вийде з. неї як переможець, але чи витримає Польща натиск всіх окружг
її народів, дуже треба сумніватись, особливо, коли зміниться реакційний курс
тики з боку антантських держав. А що він зміниться і то навіть дуже скоро, в
сказати напевно.

<х> Україна.
Продають
Україну.

Російське Телеграфне аґенгство повідомляє: Більша частина „
російської кольонії" під проводом проф. Томашівського, б. г
укр. клюбу др. Окуневського і редактора „Діла" др. Пан
зголосилася до парижського представника Росії та заявила, що резиґнуе і
мостійности українського народу і готова вступити в союз рос
ких народів, коли Українцям признана буде культуральна автономія.
„Конституція" 2 9. липня „Южний край" в Харкові помістив проект орґаг
„Південної державного управління „Південною Росією", який уложено і
Росії."
ставлено представництвом Дона на „южно-.русскую конференцію
відбувається зараз в Катеринодарі. Приводимо головні статі,
того часу, коли буде встановлено всеросійське загально державне правнтел
Правительство Південної Росії має складатися з: а) Правителя Південної
б) Ради міністрів: в) Палати представників від Країв. 2. Правитель Південної
підлягає Правитедьству Російської Держави, але вся повнота влади в Иівд
Росії належить йому і він проявляє її: а) в сфері командування військом сп>
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бисто. яко головнокомандуючий усіма озброєними силами Півдня Росії; б) к сфері
горожанського управління через Раду Міністрів; в) в сфері законодатства разом
з Палатою представників від країв; г) в сфері суду —- через судові органи, на чолі
яких має стояти „ 11 раві те льст ву ющїн Сенат". 3. „Особоє Совєщаніе“, яке зараз
істнує при головно-командуючому озброєними силами Південної Росії, роепускається.
4. Загально-державна влада Південної Росії, як вона зазначена в п. 1., організується
4™ з’їзді, в якому мають брати участь: а) військові атамани Дона, Кубані і Терека;
б) представники головнокомандуючого озброєними силами Півдня Россії; в) Голови
Правительств Дона, Кубані і Терека. 5. Цей /з’їзд має ухвалити і здійснити ви¬
роблені на цій конференції норми іцо-до організації правительства Південної Росії.
0. Кожне рішення з’їзду повинно представляти тю суті договірну статю, яка уклада¬
ється лише після повного погодження між Представниками Головнокомандуючого
Дону, Кубані і Терека, яко чотирьох умовлявшихся контрагентів. 7. Голова Ради
Міністрів призначається Правителем Південної Росії після порозуміння зі з'їздом.
8/ Рада Міністрів орґанізується її Толового з числа кандидатів, намічених ним після
порозуміння зі з’їздом; члени її приступають до виконання своїх функцій після
наказів Правителя Південної Росії. 9. Військовий і Морський Міністри призначають¬
ся безпосерсдно Правителем Південної Росії, після представлення Голови Ради Мі¬
ністрів. 10. В склад Ради Міністрів входять також міністри по справам Дону, Ку¬
бані і Тереку. 11. Міністрів по справам Дону, Кубані і Терека призначає сам Пра¬
витель державного об’єднання Півдня Росії. 12. Рада Міністрів Південної Росії про¬
вадить свою діяльність, управляючись спеціяльно-уложенимн для цього нормами.
13. В склад Начати представників від країв входять по пяти представників від краєвих законодавчих установ Дону, Кубані і Тереку і но два представники від краєвих
Правительств Дону, Кубані і Тереку. 14. Як що Правитель Південної Росії сходить
_зі свого поста, в сфері головного командування його права тимчасово переходять
до начальника його штабу, а в сфері горожанського управління — до Голови Ради
Міністрів. 15. В цьому випадкові Голова Ради Міністрів негайно збірає надзвичайний
з’їзд для виборів Правителя Південної Росії. 16. Надзвичайний з’їзд складається
з Атаманів Дону, Кубані і Тереку, Голов військових (краєвих) правительств, коман¬
дуючих арміями і Палати краєвих представників. 17. Стосунки між загально-дер¬
жавною владою і автономними правительствами управляються спеціяльно уложеними ^
для цього нормами. 18. Вище зазначені положення тимчасово набирають сили з дня
ухвали їх на з’їзді одноголосним рішенням учасників; остаточне затвердження їх
має бути переведено законодавчими орґанами державних образовань Південної Росії.
(Від в л. кор.)
Справа Сх. В який спосіб «влагоджується питання Сх. Галичини в Парижі подає
Галичини на деякі відомості! кореспондент „Оагеіу шаг52а\узкіеі“: Він пише: що
конференції. Східну Галичину признали Польщі тільки на 15 років
* тільки під тою умовою, що ця країна отримає автоно¬
мічний статут. Вироблення цього статуту доручено комісії для польських справ
в склад якої входять; проф. Р. Т. Лорд (Америка), Бурділльон (Анґлія), ґен.
Ле Ронд (Франція), маркіз делла Поретта (Італія) і Оттіні (Японія). Територія
Сх. Галичини ще не є визнана, але границя її проходитиме правдоподібно на схід
від Перемишля. Що до самого статута, то він обійматиме між иншими такі точки:
кожна инша частина, Сх. Галичина матиме своїх представників в варшавському
соймі; крім цього Сх. Галичина матиме свій власний сойм з повновластями в справі
буджету, просвіти, залізниці, добродійності!, місцевого самоврядування і. т. п.; поль¬
ська і українська мова будуть мати ті самі права; намісник Галичини буде відпові¬
дальний перед краєвим соймом. Для зрозуміння справи Сх. Галичини на мировій
конференції не треба забувати, що Найвища Рада, яка складається з пяти членів
(Польк, Валь фур, Пі той, Тіттоні і Матсуї) вважає, що тимчасове віддання
Сх. Галичини Польщі є максімум того, що можна було зробити для Польщі. Правило,
яке мирова конференція завше послідовно стосувала і стосує при полагодженню усіх
граничних суперечок це — правило національності! і від нього мирова конференція
відступає рідко і то тільки в разі наглої політичної конечності!. Однак навіть на
таке розвязання цього питання не хочуть погодитися англійські представники. Вони
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вважають це з ламанням правил, яких досі ті ридержувалася конференція
комісіях та підкомісіях виступають цроти нього вороже.
Територінльна автономія для
Угорських
Українців.

ІІарижський кореспондент „Ьісіоує ІЧоуіпу" повідомляє, що
рішення мирової конференції Угорські Українці мають отрі
року територіальну автономію. Вони будуть мати свій вла<
вибраний на демократичній основі.

Українська Українська преса в камінці Подільському не дивлячись нг
преса в Ка- недостаток паперу і друкарських приладів е доволі числені
мінці.
дять там такі періодичні ґазети і журнали: „Українські
— З гривні; „Визволення* — орґан с.-д р. п. — 2 гр.
„Трудова Громада* у. п. с. р. — 3 гр.: „Трудовий Шлях* — 3 гр.
ник Укр. Народньої Республіки* — 3 гр.; Вюлєтен інфора
відділу міністерства земельних справ* — 3 гр.: „Останні Ноі
бюлєтен У. Т. А. — 1 гр. і „Радіо Листок* — інформації У. Т. А. двічи
Домагання
угорських
Українців,

Представники угорських Українців передали чесько-словацьі
зидентові міністрів, Тузареві, пронамятне письмо з дох
угорських Українців. Діж домагання передано через чесько
ких членів мироврї конференції і парижській мировій кої
Угорські Українці протестують проти цього, щоб які небудь частини
України дісталися Румунам, Мадярам і Полякам, і домагаються негайного
нення занятих земель та відповідного відшкодованим. В мішаних повітах
бути переведено народне голосування під контролем невтральної комісії. Г{
угорської] України, що пробувають поза її границями, повинна бути за
Союзом Народів повна культурна свобода. Від чесько-словацького правлінні
Українці домагаються негайного переведення в життя автономії Угорської
й настановлення Українця на чолі автономічної влади, що буб би члено
словацької ради міністрів і мав відповідне число урядовців. Угорські
домагаються, щоб урядовців іменувала місцева автономна влада та ще
усунено тих урядовців, що допустилися чого небудь карного проти укр
народу і його мови.
Буковину
признано
Румуни.

Аґентство „Дасія* повідомляє з Бухаресту, що Найвища
задовольнила домагання Українців що до української часті
вини: признала її всю Румунії.

Поляки від¬
бирають у
людей
гроші.

Американська „Свобода* з 28 червня повідомляє: В листі,
піп до А. Оннсина, в Джерзн Сіти, з Торків, коло Переший:
риться, аби американські Українці були обережні й не їха
до дому, бо Поляки арештують кожного приїжжаючого Уі
відбирають у нього гроші.

В области
Денікіна.

3 Петербурґа повідомляють до „Резіег ЬоуДу", іцо поведен
Денікіна на Україні, а з’окрема в Харкові дуже жорстоке.
денікінські козаки сплюдрували ціле місто, поарештува.
людей й багато осіб повбивали й повивішували. Городську думу за прог
такого терору розігнано. Наслідком такого поведєння не тільки селянство, і
ліберальна буржуазія України стала на сторону большевиків. Чи остан
вповні відповідає правді, годі сказати, в кожному разі супроти протиукр
курсу Денікіна на Україні, про іцо доносять навіть офіціально з Париж:
української людности проти Денікіна не може бути приязний до нового „освої
На Кубані.

До Камінця ІІодільсіяаіго наспіли такі цілком певні відох
сучасний стан на Кубані: Вищим державним орґаном н
є Краєв а Рада під головуванням Макаренка. Рада є
демократичним а більшість у ній мають Українці. Недавно Макаренко пі<
манові Петлюрі привітання. В Країні спокій, порядок і лад поміж націонал.
Ви ходи ті. українські часописи. Край має свої гроші, які ходять безпе-і
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Управління Кубанню проводиться ще по старих російських законах, доповнених де
в чому законами краєвої Ради. Продовольчий стан добрий, Армія дуже добре одягнена
в національне убрання і високо боєздатна. Переконання кубанських вояків таке, що
армія битиметься тільки на Україні, аби допомогти визволенню її з під влади большевиків і за межі України ні в якім разі не піде.
(Від вл. ігор.).

Український Американські Українці збірають по всіх Сполучених Державах гроші
на народний фонд, який призначається ними на поміч визволенню
фонд в
України, з окрема: на підмогу діяльності! тих народних організацій
Америці.

на* Україні, що борються за національну й політичну свободу українсь¬
кого иарода та за справу української демократії, селянства й робітництва; на поміч
українському народові Галичині в його боротьбі за волю: на вияснення української
справи перед демократією світа, передовсім перед американським громадянством: на ви¬
давництва й інформаційні бюра; на поширення просвіти й громадянської свідомості!
серед українських іміґраитів в Америці.

Українська 3 Варшави повідомляють, що туди прибула українська місія, вислана
місія в Вар- Директорією, яка має великі політичні, військові та .економічні
шаві.
уповноваження В склад місії входять: Иилипчук, Пав люк,

і Тулуб. Завданням її є навязати стосунки з Польщею, що до
спільної боротьби проти большевиків. Місія була вже принята Пілсудським
і міністром закордонних справ. Вона заявила, що в Камінці знаходиться вже
американська, англійська, французька і румунська місія. Директорія в ніякі зносини
з большевиками не входила її вона готова боротися не тільки з Росією совітською
але й денікінською чи колчаківською.
(М. Кеїогта)

Димісія
ОСВІТИ.

Міністр освіти п. А. К р у ш с л ь н и ць к и й залишив пост міністра
і передав керування справами мішстерства П. Холодному.
(Від вл. кор.).

Мін. праці у Повстанську частину, яка прийшла з за большевицького фронту,
повстанців, відвідали міністр]) праці Без палко і иоміміинк державного інспек¬

тора І. Роман ченко. Гості заходили але за передову лінію та
вітали козаків з приходом в рідну армію. Дух серед повстанців гарний. Вони під
керуванням Мене ля і Волинця бють большевиків з тилу.
(Від вл. кор.).

Стан облоги Постановою Центрального
в Київі.
проголошено стан облоги.

Виконавчого Комітету

в Київ і

Смерть.
О. Щириці.

В Київі большевики вбили бувшого товариша міністра Онуфрія
Щирицю. Заходом міністерства освіти відбулось в Камінці Поділь¬
ському заупокійна служба.
Від. вл. кор.).

Учитель¬
ський
інститут.

В Камінці Подільському відкривається з початку 1919/20 шкільного
року учительський інститут з трьохлітним курсом навчання.
(Від вл. кор.).

Повстанці. На ст. Мотовил і вк а бої між повстанцями під проводом Гончаря

і большевиками но втихають. Великі сили повстанців зібрані в районі
У
она, А ну шп о ля і Саль ниці. В П р її луксько'му районів містечку Ічня
буЖвлаштовано мітінґ з прнзнвом до повстання проти совітьскої влади. Повстанцями
розібрана залізниця між Ічнею і Коло мій це в о. В містечку Новгородка на
південний схід від Елисавету Група Григоріївців пробирається до знаменського ліса.
(Від вл. кор.).

Демобілізація у Сх.
Галичині.

Урядова „Оагеіа Ьхуозка" повідомляє: В найблизшому часі проголошена буде демобілізація річників 1883—1895 і 1900—1901, покликаних
па території Сх. Галичини.

Прилив
чужинців.

„Майп“ повідомляє, що по інформаціим Агентства Гаваса з Констан¬
тинополя, в Одесі видало українське правитель ство приказ про призи в
в ряди червоної армії всіх чужинців, за винятком Китайців і Персів.

/
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Українці в
таборі полонених в
Омску.

Один старшина, що на днях прибув а табору полонених в С
оповідає, що в тамошнім таборі полонених находиться ще коло '
галицьких Українців з "70 старшинами, яких силують дуже ст
наведенням, недоставлюванням харчів і недаванням лікарської
до вступлення в ряди армії Колчака. Наші земляки зносять
псі переслідування і не хочуть ніяким робом йти на здобуття „єдіної неділімої Р
Вони просили французького Генерала4 о висилку до петлюрівських військ, та
відмовлено. Хто може, цей рятується звідтіль утікаючи, що одначе нриход
рід бувати серед величезних труднощів, бо й табор добре стережений і комуні
представляється так, що треба, як це сам оповідач особисто досвідчився, до
верстов іти пішки.
(У. П.

Українські
полки на
Сибірі.

„Українець на Зеленому Клині“, що виходить у Владивостоці, нот
ляе, що Українці на Сибірі зачали орґанізувати свої власні и
Досі з’орґанізовано в Челябинську полк ім. Шевченка і в Славі
полк ім. Сагайдачного. У Владивостоці заложнвея перший к
(баталіон) українського вільного козацтва, другий курінь організується в Хабароі
инші в Харбіні, Благовіщенську і т. д. Організованая українських полків відбува
за згодою Колчакового нравительства. Організатори українських полків віряті
піддержуючи сибірсько-російський уряд, сибірські Українці можуть вибороти
свої права.
(Ші

Підмога
родинам
козаків.

3 Камінця Подільського повідомляють що рада міністрів її
чила пів міліона гривень на підмогу родинам вбитих козаків,

Повстання
німецьких
кольоністів.

Радіо з Київа повідомляє: Повстання німецьких кольоністів
большевицької влади наші війська здавили. Кольоністам віді
багато збруї та взяли заложників.

Стан хемічної промисловости на
Україні.

Загальний стан хемічної промисловости на Україні—катастроф:
Доволі сильна хемічна промисловість, яка розвинулася на Ук
підчас війни, цілком завмерла. В теперішний час працюют
Україні тільки три заводи, а іменно: содовий завод Любим
Сольве і комп., шкляний завод Лівенгофського тов., і Л
ганський шкляний завод Кузнецова. Всі заводи квасів і бензолові с'
Відновити діяльність яких небудь заводів тепер дуже трудно, бо головною иричі
чому вони не працюють, це розстрій транспорту, брак вугля, смазки, деяких (
дів, харчів, фуража та грошей. Заводи сіркового квасу стоять з причини недос
колчедану і селітри. Бензолеві заводи стоять з причини недостатка коксуючого і
Шкляні заводи перестали працювати з браку вугля і розстрою транспорта. Фа(
паперу стоять з ораку вугля, машин, полотняних матерій і целюльози. (“Врем

Брак соли в
Галичині.

У Східній Галичині відчувається великий брак соли. За один кі
їрам (21/а ф.) платять по 200 корон.

Ціни в Київі. Як повідомляє „Голосі, Росіи“ ціни в Кнїві на предмети перші

обхідности ростуть що раз то більше в гору. Таї прим ко
1 куб. сяж. дров 8500 карб., пуд вівса 550 карб., 1 ф. масла 95 карб., 1 ф.
25—40 карб., 1 ф. цукру 40 карб., 1 ф. кінського маса ЗО карб., стара сорочк
карб., пара носків 300 карб., катушка ниток 100—200 карб.

Заборона
агітації.

З Київа повідомляють, що большевицький уряд видав декрет,
забороняється всяка яка б то не була націоналістична агітація.

Нові укра¬
Київський Виконавчий комітет о.бявив, Що нові українські гро
їнські гроші. 25 карб, які видала Директорія, вважаються недійсними.

Т.. 2. Ч. 4.
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„Оахеіа Рогаипа“ повідомляє з Дубна: Після 20-го серпня розпоч¬
нуться на пропозіцію Румунії переговори в справі союзу Польщі,
Румунії та України. Переговори вестимуться правдоподібно в Бухаресті.
Як повідомляють українські ґазети з Америки, по ріжних центрах,
Лікарська
де живуть Українці, закладаються окремі орґанізації, збіраються гроші
поміч рід¬
ному краєві. та закуповуються ліки задля несення лікарської помочі Україні.
Румуни
Як повідомляють, большевики знову були занили Одесу, однак на днях
в Одесі? 1 вони були розбиті і в Одесу війшли українські та румунські війська.
(Підтвердження цієї вістки поки що в нас немає. — Ред.)
Польща,
Румунія та
Україна ?

Американські Рішення* Мирової конференції, яким признано Сх. Галичину Полякам,
Українці
викликало велике обурення серед американських Українців. Як погіротестують. відомляють американські ґазети на протязі місяця липня відбулися

великі протипольські демонстрації майже у всіх Сполучених Держа¬
вах. Найбільші з них відбулися в Ню-Йорку (5. липня), в Пітсбурґу (20. липня),
Детройт і Скрептон (27. липня), Р о д-Ай л е н д (13. липня, спільна литовськоукраїнська маніфестація) з др. Після демонстраційних походів з американськими і
українськими прапорами відбувалися віча, на яких ухвалювано резолюції протеста.
Резолюції ці пересилали мировій конференції, Вільсонові і американському сенатові.
Деякі віча посилали теж привіти Петлюрі.
На Далекому Сході є багато ріжннх кооперативів і споживчих, позичкових
і инших, але не дивлячись на те, що велика більшість споживчих кооперативів припадає на села, де населення виключно українське, усі кооперативи одбувають своє діловодство та й усю справу на
московській мові. Прибутки ціх кооперативів йдуть на „просвітню44
~:у, т. є на друковання книжок на московській мові, упорядження вистав і лекцій
на цій же мові, і таким чином населення несвідомо дає кошти, працює над своєю
денаціоналізацією і, виходить, знищенням духовного обличча. Усі всеукраїнські дале¬
косхідні з'їзди визнали потребу закладання своїх кооперативів, у яких би можна
було-б користуватися своєю мовою і метою яких, було-б підняти культурний рівень
населення. На 4-му зїздї, діло було зрушено з „мертвого44 місця і справа стала на
практичний ґрунт. З того часу заклалися українські кооперативи у Читі, Харбині,
мають закладатися у Микольську, Хабаровську, Благовіщенську, Свободному і де
лише. З як найширшими межами і райойом діяльності! при Краевій Раді заклався
кооператив „Чумак44, який має на меті провадити справи і позичкові і торговельні,
і посередницькі і перевозові. Уже роспочалась активна праця по переведенню ріжних торговельних і перевозових справ. Цей кооператив викликав живе зацікавлення
українського громадянства, — не дивлячись на високу членську вкладку, надходять
заяви з грошима з сел, є заяви навіть з за кордона. Як що решта українських ко¬
оперативів на Далекому Сході зрозуміють свої громадські обоїязки та користь від
спільної праці і впишуться у цей кооператив, — можна з певністю сказати, що в
недалекому часі українство на Далекому Сході буде справжнім господарем свого
життя, як і повинно-б бути. Кооператив „Згода‘“ у Харбині поки ще не розпочав
своєї праці, членська вкладка у йому також досить висока. Кооператив „Шлях44 у
Манжурії уже істнує пів року. Головні справи його посередницькі і перевозові. Має
2£же гарні прибутки і, здається, власний будинок. Споживчий кооператив у Читі
'складений по звичайному зразку споживчих товариств. Членська вкладка 25 кар¬
бованців. Має дуже багато членів; крамниця міститься біля вокзалу залізниці.
З українського життя
на Далекому
Сході.

11. серпня київський „Совнарком44 видав декрет про поліпшення
матеріального становища київського мійського робітництва. Цим
декретом наказується негайно орґанізувати постачання хліба для
робітників із „Совхозов" маршрутними потягами; встановити видачу огородини
карт о фе лю з мійських огородів: орґанізувати безплатне громадське харчуваннядітей робітників; збільшити норми видачі предметів першої потреби; встановити
спеціальну квартирну надбавку, згідно з таріфними ставками; „Наркомнраці44 має
право видавати особливо терпимим нужду робітникам авансові суми на дорожнечу
в розмірі 500 рублів.
‘ (Від вл. кор.) '
Все для
оборони!

М уніціпа Лі¬

Французьке ГІравительетво, яке е власником більшої 1
рудокопальних підприємств донецького басейну має
нецької про- палізовати
донецьку
вугільну
промисловість і ,
мисловости. роенорядки.

на ЦІЯ (?)

до¬

Повстання
проти большевнків на
Україні.

На Черни гівщині 13 серпня відкрито „контр-рі
наговір. М. Чернигів, Чернигівський, Конотопський,
і Городнянський новіти оголошено в стані облоги.
відомостям селянство цих місцевостей ПІДНЯЛО П0В(
большевиків, після того, як остаточно стало відомим,
Ангел увійшов в повний контакт з Петлюрою і підліг його діректш
(Ві
Денікін про- Хліб цього року на Кубані, Кавказі і Доні законт
дав хліб своїх вивозу анґлійські експортери. Не дивлячись на велі
„підданих"? ціна його для споживача на місці стоїть дуже висока, б
хліба, щоби здобути російську валюту,1 продають св
найможливо дорожчим цінам, користуючись своїм монопольним полон*
бувши в цей спосіб російську валюту, вони кидають маси безварі
паперових грошей на хлібний ринок, стараючись закупити все, що ті
В наслідок цього маси населення Кубані, Кавказу і Дону зістаються
і без товарів.
(Ві
Большевики Большевицьке радіо повідомляє, що большевицький уря,
евакують
плянову евакуацію своїх урядів з України через Бахма
Україну.
Червоні війська на південному фронті відступають в йор
Поміч
Антанти
Петлюрі?!

„Ростовская Газета“ подає інтервю з полковником Коро
заявив, що в боротьбі з большевиками Петлюрі }
Ф р а н ц і я, Д е н і к і н о в і — А ті ґ л і я а Колчакові і Америка.
(Г4. \Уг
*

Польща.
Польськоросійський
союз.

Як повідомляють польські Газети, до Парижа прибул
російська місія, яка має довести до порозуміння проти
кого Союзу між Поляками і Колчаком. Комісія
Полякам визнання самостійності! польської
і годиться на признання Східної Галичини до Польщі.
Польськонімецькі
переговори.

В Берліні розпочалися польсько-німецькі переговори,
було прийти до порозуміння в справі спірних часті
В останню минуту однак переговори ці розбилися черг
Поляків в Шлеську.

Гувер в
Польщі.

До Кракова прибув американський харчовий диктатор Г,
мав на місці сконтролювати діяльність американськії
комісій. Поляки устроїли йому величезну овацію.

Румунський
посол в
Польщі.

У Варшаву прибуло румунське посольство на чолі з по
Яреску був иринятий у святочній обстановці Піл суді

З Варшави повідомляють, що міністерство закордонних ■
Польські
місії е краях било проект утворення польських дипльоматичних предсл
сході при ріжних урядах небодьшевицької Росії. Буд;
б. Росії.
представники на Кубань, в Грузію, Азербайджану, Вірмс
та Латвії,
(Оаг.

Т. 2. Ч. і
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Шмло а
мішка*

Російська політична рада при парижськіії мировій конференції, яку
передставляють князь Л ь в о в. Чай к о в с ь ки й і колишні посли С а
з о н о в, 1 з в о л ь с ь к и й і М а к л ак о в, звернулася до Генерала Дані
к і н а з довгою телєґрамою, в якій вони висказують своє невдоволення Денікіням.
Денікін рахується, кажеться в телеграмі* за мало з демократичною течією, якої
сьогодня ніяке иравітельство не може оминути. Він замало зважає на політичну
самостійність полуднево-російських областей, які заняла його армія, і тим іде він
на руку большеви.змові, В той спосіб не можна розчислювати на підмогу Антанти,
яка хоче, щоби боротьба з большевизмом була широким національно-російським
рухом, а не партійною боротьбою, що вела би до політичної і соціальної реакції.
Задля того жадає рада від Денікіна, щоби він залишив усі принципіяльні справи на
вирішення майбутніх російських установчих зборів; всяка вістка про реакційні
політичні розпорядження, особливо вістка про відібрання розділених між селян земель,
шкодить дуже національному рухові та підриває довіря, яке покладає Антанта на
Генерала. У відповідь на цю телеграму прийшла до Парижа від Денікіна ось така
телеграма: Прошу повідомити князя Львова, що я дуже інтерееуюся політичними
течіями в державах Антанти та поглядами Антанти що до Росії. Щож одначе відно¬
ситься до тих панів, які давно виїхали з Росії і які не зазнайомлені з умовами,
в яких ми ведемо боротьбу задля відновлення держави, та які не розуміють цього
тяжкого завдання, то всі їх спроби кермувати моєю політикою з Парижу я вважаю
безцільними.
Кандидат на На початку серпня в Сибиру було скликано монархічний з’їзд.
Російську
Головним питанням до обговорення була кандідатура на російський
корону.
престол. Було предложено престол князеві Кр о нотки ну, але він
не прийняв ітредложення.. Другий кандідат, князь Романовський,
згодився.
Від вл. кор.
„За едіную,
велікую".

„Ізвєстія“ від 11-го серпня в одній з статей зазначають, що
„в випадку нобіди колчаківських і денікінських есерів, Росію чекає
балканізація, тоді як для збудовання дійсно „єдіной", дійсно, „велікой"
Росії, треба до кінця вести боротьбу з світовим капіталом, світовим імперіалізмом,
І в першу чергу з лігою народів Антанти".
Від вл. кор.
Операції
„Утро Сібірі“ повідомляє, що большевицькі операції на Дальньому
большевиків Сході йдуть успішно. Большевнки великими відділами наближаються
на Дальньо- до густо населених і багатих районів.
Від вл. кор.
му Сході.
Неудача
Колчака.

Як повідомляє „Роїкеіз Оа^ЬІасі" з певних джерел, армія Колчака
находиться в стані повного розвалу. В тилу її вибухли селянські бунти.

Чеські лвґіони проти
Колчака.

„Ргауо Ьісіи" доносить, що до Праги прибуло 5 відиоручників чеськословацького війська, що разом з Колчаком бється проти большевиків.
Відпоручники заявляють, що чесько-словацьке військо на Сибірі не
думає тепер воювати но боці Колчака з большевиками й висказалися
гостро проти реакційного Колчакового режіму, який викликав повстання народпіх
кругів сибірського громадянства.
Господарська війна
Антанти
а Росією.

„Уопуйгіз" доносить із Версалю під датою 10. серпня, що Найвища
антантська Рада займалася на засіданні 9 серпня становищем супроти
Росії. При цьому—по донесенням Газет—порішено далі бльокадуватн
Росію. Антанта не буде держати власних військ у Росії, тільки буде
підтримувати Генералів, що ведуть війну проти Москви. Антанта
вдоволяється пасивним засобом боротьби, який приносить повільну, але зате певну
смерть. Супроти цеї звістки появилася теж звістка стокгольмського кореспондента
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в часописі ,,Уоз5І5СІіе 2еіІип£", який довідується з достовірного джерела, що амери¬
канські купці вважають бльокаду совітської Росії знесеною і готовляться навязатн
торговельний рух із нею.
Відворот
північнозахідної
армії.

Естонське Пресове Бюро в Копенгагені повідомляє під датою 8 серпня
що так звана північно-західна російська добровольча арм'я, яка оперу¬
вала в районі Петербурга, мусіла відступити під натиском великих
большевицьких військ. Із цеї причини загрожена естонська границя
большевиками.

Голод з со
вітській
Росії.

„ІІетроградская Правда" з 26. липня повідомляє: На з'їзді совітік.
Тихвинського повіту вказували на те, що селяне поїли навіть солому
з криш, їдять кору і мох. В повіті нема ніяких харчів і дістати
нізвідки

Убійство
Васнецова.

Як повідомляють большевицькі Газети, но розпорядженню „Чрезвичайки" розстріляно відомого російського маляра Васнєцова.

Голова Петроградської комуни звернувся до робітників з
слідуючим листом: „Петроградська організація партії коммуністів
відкриває партійний тиждень. Ми перечистили наші совітьські ряди.
Шкурники не можуть бути серед комуністів. Тепер ми відчиняємо двері нашої
хати тільки для людей праці. Ми звертаємося до безпартійних і нагадуємо їм. що
в нинішній час не можна бути ні холодним, ні гарячим. Кожний працюючий повинен
зайняти для себе в політичному життю певне місце. Щоби битися з буржуазією,
треба, щоби робітництво мало свою партію, і ми кличемо тому в наші ряди всіх
чесних робітників і селян. Ми кличемо робітників і селян тому, що хочемо разом
зі всіма працюючими дихати одними грудьми. Але ми попереджаємо кожного,
що в нашій партії панує залізна діс ціп лі на. Через цс ми закликуємо тільки
тих, які мають, в собі силу, щоби нести безконечні жертви во імя інтересів робіт¬
ничої партії. Йдіть до коммуністичної партії, яка одна лише веде робітничу клясу
до повного визволення."
Від вл. кор.
Большевики
в роспуці.

Підвищення В початку серпня шляхом порозуміння Союзу Професіональних
платні в сов. Організацій з Комісаріатом Праці встановлено нові збільшені норми
Росії.
оплати праці, згідно з яким найменша платня є 1.200 рублів, най¬

більша — 4.800 рублів, зараховуючи в ці суми також і квартирні
гроші.
Від вл. кор.

Представництво Колчака в Німеччині.

л

Як повідомляє „Ьокаї Апгещег" знаходиться у Берліні від деякого
часу представництво Колчака під іменем „Російського Комітету4 небольшевицьких російських горожан". Воно не має, що правда, значіння дипльоматичного представництва, але німецьке міністерство
внутрішніх справ уживає його помочи при виставлюванню паперів
для Росіян.

Ґоркій
вбитий ?

З КопенгаГи повідомляють, що Максима Ґоркого застрілив відомий
латвійський маляр, комуніст П роп пер.
\

Колчак і
Польща.

З Москви повідомляють, що адм. Коднак веде переговори з поль¬
ським урядом в справі спільного союзу проти большевнків.

*
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<5^ За кордоном. <§•&
Чехи

Відношення поміж національностями в Чехо-словацькій ресиублиці
В меншості! виявляються так: крім 6,300.000 Чехів буде в чеській ресиублиці
в своїй
3.750.000 Німців. 1,900.000 Словаків, 900.000 Мадярів, 500.000 Українців,
країні.
і 300.000 Поляків. Коли узгляднити ще населення Пруського ІІІлсска
і околиці Патибора, скількість Німців дійде до 4 міліонів. В цей
спосіб буде в Чехії 6,300.000 Чехів і 7,800.000 не-Чехів.
Смерть Ізвольського.

Бюро Рейтера "“повідомляє з Парижа, іцо там помер ' б. російський
посол Ізвольський.

Анґлійський По телєґрафу повідомляють: „Тгасіе Согрогаііоп “ зорганізувала
банковий з трьома великими лондонськими банками „ЗоиіЬегп Вапкіп§ Ацепсуи
синдикат, якої ціллю є підтримувати анґлійську торговлю з теріторіями
б. південної Росії.
.
*
(Г. Росіи.)
На Кавказі. Московським „Изв'іїстія’м“ телеграфують з північного Кавказу, що там
Анґлійці укріпилися на добре. Цілий ряд англійських підприємств
веде свої операції. Заложили багато контор і постачають населенню необхідний крам.
(Г. Росіи.)
Естонська
позика.

3 Гельсінґфорса повідомляють що Америка обіцяла Бетоннії позику
в 50 міліонів дол.

З українського життя на чужині.
В четвер дня 14. серпня відбулися в Берліні похорони б. п. Бітове ького
і Чучмана. На похорони прибула делєґація українських офіцерів з отаманом
Коссаком. Винос тіл ^відбувся з церкви св. Ядвіги. На труни зложено було
багато вінків між иншими від редакції „Волі“ і українського клюбу у Відні.
До Відня прибули зі Швайцарії проф. 'Гимченко і директор „Днігіросоюза“
п. Филиповим.
Як довідуємося з добре поінформованих джерел робота української місії
в Будапешті прийшла знову на правильний шлях. Голова місії п. Ґалаґан зложив,
візиту румунському головнокомандуючому, французькому представникові і арх.
IIосифу. Всі віддали українському послові візит.
„Український прапор**, який видається у Відні др. Бараном, почав
з цього тижня виходити дві чи на тиждень.
На днях прийшов до Відня перший транспорт американських українських
ґазет за липень. Прибула „Українська ґазета“ орґан федерації американських
Українців, яка редаґується при близькій участи п. Мирослава Січинського.
До Відня повернув з Карльсбаду радник віденського посольства и. II о ле¬
ти ка і обняв ведення справ посольства замість н. Л і п і и е ь к о го, який подався
Д О Д II м і с і ї.
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Комісія, вибрана ініціаторами Українського Культурного І не ті ту ту
у Празі, закінчила цими днями проект статуту Інстітуту. З проекту видно, що Інсти¬
тут поруч з завданням чисто теоритичного розроблення питань науки і культури,
має на меті розроблення питань життя практичного; питання державного законодав¬
ства, економічного, сільсько-господарського життя, шкільництва і т. и. будуть роз¬
роблятися окремими комісіями при відповідних секціях.

До Українців-громадян на чужині.
Хуртовиною пронеслись по західній частині України польські полчища
і вогнем та мечем защіплюють українському народові ідею польскої державности. Майже вся інтеліґенція арештована і терпить велику нужду
в концентраційних лягерах. Багато
вдов
і
сиріт лишилося після
цієї війни.
Отже звертаємося до громадянства, аби щирою допомогою полекшило
цю велику нужду. Необхідно чим хто. може допомогти нашій інтеліґенції
в концентраційних лягерах і вдовам і сиротам вбитих козаків.
Редакція „Волі“ до заснований длч цієї справи особливого Грома¬
дянського Комітету Допомоги одкриває підписку на це діло у себе.
Внески приймаються і надсилаються по
адресі „ІЛііке \У і е піеііе 40/38 — Редакція ,,Волі“, ,,Фонд для допомоги інтернованим, вдовам
сиротам".
Редакція.

с

Огляд преси,

Генрі де Шамбонь про
Україну.
Відношення французького ур¬
яду до справи б. Росії підлягло
дуже гострій критиці підчас дебат
в справі евакуації Одеси. Коли
однак тоді ганьбили уряд за те,
що він підтримує реакційні кола
в Росії а майже не згадували про
стремлІння поодиноких націй до
самостійности, -а передовсім про
Україну, яка в цій справі була
найбільш заінтересована, то тепер
на сторінках французької преси
ми бачимо напади на уряд за
його протиукраїнську політику.
В однім з останніх чисел „Рєуиє
р а г 1 а ш е п І іп г е“ відомий фран¬

цузький
політик п. Генрі де
Шамбонь в статті під заг.
„Україна" пише про цю по¬
літику так:
„Обговоривши широко справи усіх
національностей, які після розпцду цар¬
ської імперії стремляться до здобуття
своєї незалежности, нам залишається до
вияснення
у к р а ї н с ь к е п и т а н н я.
Льоґічно це питання повинно було бути
обговорене в наших студіях на першому
місці по своїй важности а передовсім
тому, іцо Україна є найбільша із всіх
держав, які повстали на сході Е іропи.
де для нас була зарезервована найкраща
будучність. Пишу ці рядки в часі минулім,
бо я боюся, що через помилки нашої
дипльоматії ми втратили єдину нагоду
зміцнити наші інтелектуальні і матері¬
альні інтереси в цій нийважніщій і най¬
більш цікавій частині б, І'осії.
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Відомо,
що
на підставі
умови
з нашими союзниками район Чорного
моря був залишений Анґльо-Американцям. Чи ця умова була добра чи зла,
говорити тут тепер не час. Я вже й ра¬
ніш казав, що ми повинні були мати
балтійську політику. Однак відсутність
цієї політики може бути оправдана ви¬
щезгаданою
умовою. Однак помилки
нашої дипльоматії в Чорноморському
басейні не можуть бути оправдані. Та
на віщо згадувати помилки в Криму,
в Одесі та ин. Всі з нас знають добре,
що ми вживали всіх можливих і не¬
можливих заходів, щоби настроїти
проти себе 40 міліоновий народ, який
завтра буде найбільшим наслідником
і спадкоємцем російських царів.
Інтереси Франції на Україні були
дуже великі. Україна це найбогатіший
край з цілої Росії. Для нашої ініціятиви
було це велике поле для експльоалації.
Нам не грозив ніякий конкурент і весь
нарід нас кликав. Однак на всі ці голоси,
а навіть на голос нашого інтересу ми
були глухі, бо наші ретроґрадні політики
ганялися за безумним сном відбудування
в тій чи иншій формі царської імперії.
Один відомий депутат заявив мені
цими днями таке: Переконайте мене, що
піддержання національностей Росії ле¬
жить в інтересі Франції, і я буду з вами."
Нехай не гнівається мій шановний колєґа,
але мені здається, що його слова можна
порівняти зі словами того гумориста,
.який сказав свойому співбесідникові:
„Доведіть мені, що тепер є день."
Проти фактів боротися не можна. Я кон¬
статую, що бувша Росія вмерла, і я не
маю охоти віддавати свойого життя куль¬
тові вмерлих, мушу говорити з жи¬
вими. Ці живі, це народи, пригноблю¬
вані довгі віки царями, однак не по¬
давлені. Коли у нас наші бувші провінції
злилися в одну національну цілість, то
в Росії кожний із тих народів — поне¬
волений затримав свою власну окремішність,
національні стремління,
мову,
звичаї, традіції, костюми, словом все, що
творить єтноґрафічну суцільність. Цар
був одиноким вузлом, який звязував по¬
одинокі частини імперії. Раз цар зник,
вузол розвивався і кожний міг повернути
собі свою свободу. Яким новим вуз¬
лом хочете звязати знову ці
народи? Я переконаний, на це питання
ніхто мені відповісти не зможе.
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Багато з наших політиків не хоче
розуміти, що російської народності! нема.
Є нарід український, литовський, грузин¬
ський і т. д. Ці народи говорять цілком
відмінними мовами, а ріжниця між мовою
українською і московською є така, як
між французькою і польською. На тери¬
торії б. Росії говорять 85 мовами. В од¬
ному тільки басейні Чорного моря є більше,
ніж 20 ріжних мов, цілком між собою
неподібних. Ті народи примандрували
з ріжних сторін Азії і Европи. Вони йшли
від Чорного моря до Балтійського, з Малої
Азії до центру Росії, з азійських високорівень над береги Волги. Вони перемі¬
шувалися між собою, і тому трудно уста¬
новити якісь певні границі між поодино¬
кими національностями. Однак всеж таки
є групи одноцільні, чисті від всяких
чужоземних примішок. Це народи, які
мають будучність.
Україна є одною із найбільше ком¬
пактних ґруи бувшої Росії і тільки на
її границях можна знайти малу домішку
чужих елементів. Однак кількасот тисяч
чужинців супроти 40 міліонів однородного
компактного населення не має майже ні¬
якого змачіння.
Можливо, літ за 200 Росія утворить
велику республіканську федерацію, але,
щоби була федерація, — мусять
перш усього бути народи. Вони
тепер з’являються і £ жертвами неуннкнених конвульсій, які завше появляються
в момент народження або відродження
народів. Чи поможемо ми їм, чи ні, — ці
народи здобудуть собі політичну суверен¬
ність. Питання тільки, чи ми маємо їм
помагати, чи ні, бо чого незробимо
ми, — зроблять другі. Можливо, ми по¬
бачимо свою помилку за пізно, та краще
тепер, поки ще є час повернути на справ¬
жню дорогу. Наші керовники мусять по
спішитись; Нехай вони вже раз зрезиґнують з утопій, а перш усього нехай
вони не будуть такі певні, що тільки
вони не помиляються. Доґма непомиль¬
ності! за останні роки потерпіла стільки
невдач, що п. Пішон робить велику
помилку, коли її собі присвоює.
Француз — це собі звичайно людина
з орденоЦ, яка не має найменшого поняття
про ґеоґрафію. Це опреділення — вповні
правдиве; я б тільки додав, що мої зем¬
ляки не сильніщі в історії, ніж в ґеоґрафії. Я вже від шостії місяців стараюся
навчити своїх читачів грунтовних відо-
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мостей з одної і другої галузи знання,
яга повинна знати кожна освічена людина,
щоби зрозуміти добре епоху, в якій вона
жне, а ке брати відомості! для своєї
орієнтації в каварні або у голяра.

Подавши короткий огляд істо¬
ричного життя українського на¬
роду, автор каже дальше:
В слідуючій статті я постараюся пред¬
ставити ролю України підчас цієі війни,
тепер я тільки констатую, що Україна
надієтся нині, підчас цього всесвітного
перевороту здобути собі незалежність.
Нездійсненою ця надія бути не може.
В кожнім разі було би негідним револю¬
ційної Франції і суперечніш всім нашим
прінціпам, — не підтримувати вповні
справедливого руху, який має найкращі
умови для здійснення.
(Неуие рагіашеіаіге г. 31 — 32).

Всеросійська небезпека.
Під таким загловком появи¬
лася в ]оигпа1 сіє Оепеуе стаття
Н. Г е, яка яскраво ілюструє махі¬
нації, які ведуться на парижському
ґрунті російськими чорносотенни¬
ми колами до спілки з преоставниками соціалістичних партій, для
відбудування „єдиної неділи¬
мої/ Страх перед „інородцями"
обєднав Маклакова з Савінковим і вони одним фронтом
виступають проти національних
стремлінь.
Переді мною — каже автор — лежить
брошура п. з. „Сопіте 1а іугапіе
Ь о 1 с Ь е V і з іе“. Це є звідомлення з зі¬
брання „високопоставлених осіб" і збірка
промов, які вони на ньому виголосили.
Зібрання відбулося в російській торго¬
вельній палаті в Парижі, а на ньому ми
бачили французьких промисловців і фінансістів, заінтересованих в Росії та
Росіян ріжних відтінків і політичних пере¬
конань. На ньому були посли, міністри,
аферисти, які мають російські капітали
в Парижі, журналісти, професори, урядов¬
ці, що
під хвилю
большсвицького
перевороту не знали, яке їм заняти
становише, а тільки чекали, хто побідить

Т. 2. Ч. 4.

і хто їм заплатить жалування. Прийшли
теж відомі російські революціонери і ви¬
голошували промови. Це співробітництво
кидає цікаве світло на характеристику
російського урядовця, акий все одно, чи
він належить до царської, чи до револю¬
ційної бюрократії, удержуться на дер¬
жавні кошти. Картина, як бувший посол
І з в о л ь с ь к и й розмовляє по - приятель¬
ськії з террористом Савінковим, надається
цілковито добре до водевілю.
Промови, які виголосили ці російські
сановники, можна сміло порівняти з поргравшимися грачами, які просять своїх
вірителів позичити їм ще раз в останнє
і обіцяють на цей раз виграти та віддати
капітал з відсотками. Цей гарний „світ",
який не має. ні від кого мандатів, хоче
заступати державу, що вже перестала
істнувати, і організувати боротьбу з тим,
хто для своїх брудних справ надуживає
імени соціалістів і революціонерів.
Для тих, хто знав Росію, це~ все не
нове. Високопоставлені особи від часів
передвоєнних не навчилися нічого і їхня
тісихольоґія, мимо невдач, які прийшлось
їй потерпіти, не перемінилася. Та сама
короткозорість, інерція і шантаж проти
тих, хто не є на стільки наївним, щоби
підтримувати таке чудовище, як солідар¬
ність демократичної республіки і азіатської
сатрапії. Вони не сказали тільки одного,
а іменно, хто їм дав мандат репрезенту¬
вати їхній край. Вольтер сказав про
Прусію, що це є армія яка має народ..
Про Росію можна сказати, що це є бюро¬
кратія, яка має народ. Ця бюрократія не
потребує мандату, бо народ належить до
неї і вона репрезентує сама себе.
Тоді, коли наші сини падали під ні¬
мецькими снарядами і кулями, Росіяне
бавилися в мітінґи, а ці мітінґи довели
їх до братовбивчої війни і до анархії.
Та вони ще не тратять надії і вірять в те,
що зуміють, змити з себе минуле і знову
ошукуватимуть Захід так, як це вони
й робили раніще.
Росіяне обіцяють утворити демокра¬
тичну Росію, та це тільки пуста гра слів.
Так довго, як народ буде комуністичний,
(а коли він ним перестане бути хто його
знає), не може бути мови про жаден демос,
а тим самим і про демократію. Вони
здають собі з цього добре справу, але
тим більше старанно ховають, що їхнім
бажанням не є відновити свою країну,
під новим режімом, а тільки знову заняти
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упривілєйоване становисько, яке б дозво¬
лило їм використовувати здеморалізовану
комунізмом масу і експльоадувати сусідні
країни. В цей спосіб вони покорили
Польщу, Литву, Білорусь, Україну і Кав¬
каз. Сьогоднішні большевики в дійсності
не ріжняться нічим від своїх запеклих
ворогів: одні і другі знайшли спільний
клич, яким е насильне обєднання всіх
народів Росії.
Російський комунізм є інтернаціональ¬
ною небезпекою так, як і німецький мілі¬
таризм. Відбудувати стару Росію, це
відновити джерело віджиття Германізму.
Це цілком ясне. Та мимо сього Антанта
хоче пожертувати Росіянам Литву, Біло¬
русь, Україну і Кавказ, країни, яких
народи знають приватну власність, ро¬
динне життя і які бажають вчитись, роз¬
виватись і увійти в родину культурних
народів. В таку легкодушність повірити
трудно.
Одиноким способом, щоби запобігти
всеросійській- і большевицькій небезпеці,
є визнати незалежність народів, які весь
час були гноєм для російської імперії.
Тільки тоді, коли Росіянин останеться
сам, він станеться продуктивним, покине
комунізм і перестапе бути угрозою для
Европи. (Щита! сіє Оепеуе 10. VIII.).

Румунська преса про
Україну.
Досить численна румунська
преса, в більшости ставиться до
України і українського питання
прихильно. Вона виразно висло¬
влює своє зацікавлення в істнуванню незалежности України, го¬
ловним чином протиставляючи її
сусідству—сусідство старої Росії.
От що пише з цього приводу
„ІІпіуегзиІ" ч.83, в статї „Укра¬
їна чи велика Росія?"
„Рано чи пізно Україна скінчить
остаточно свою організацію на націо¬
нальних прінціпах, як незалежна дер¬
жава, і стане оборонним муром між
нами і Москалями. Коли б ця держава
не істнувала, коли б Українці одмовились
від свого минулого і національних мрій,
тоді Дністер нам представить безпосеред¬
ній контакт з масою Славян в 85.000.000
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замість 35.000.000 Українців. Наша від¬
повідь
розуміється ясна;
незалежна
Україна була б для Румунії великим
плюсом з огляду на масу Славян з пів¬
ночі!, котра в кожний момент, може
обернутись на імперіалістичну. Україна
повинна бути назалежною не стільки
в своїм власнім інтересі, оскільки в інте¬
ресі нашім."
„ V і с і о і г е“ ч. 70 пише: Нова держава
здродилась на руїнах північного кольоса
—■ це Україна. В формі національної
республіки
з населенням приблизно
в 50,000.000 з землею богатою хлібом
і лісом, Україна бореться за своє виз¬
нання як незалежної держави. Віддаючи
справедливість цьому народові, з другого
боку в інтересах світової демократії
є скінчити з російським імперіалізмом,
що сягає аж до Босфору і Індії, і тому
правдоподібно
союзники
поставляться
прихильно
до
справедливих
вимог
Українців. Що до Румунії, то сусідство
держави, збудованої на національнім
прінціпі, може бути для неї тільки ба¬
жаним і, лиш повернемося до нормаль¬
ного стану, між обома державами вста¬
новляться найкращі відносини. Необ¬
хідно, щоби Україна була підтримана
в сій боротьбі проти большевизму, що
грозить їй знищенням.

Далі в „Кошапіа" ч. 72,
вміщена стаття, написана італій¬
ським
журналістом,
Вінченцо
Люіджі Растелі, котрий вернувся
з подорожі по Росії. В великій
статті Італієць з глибоким спів¬
чуттям спиняється на крівавій
нашій боротьбі з большевиками
і закидає в досить гострій формі
союзникам спізнення в допомозі:
„Союзники, пише він, в своїй полі¬
тиці приходять надто пізно. Нехай же
вони уважають на те, що тепер вже ке
час сперечатись. Час вже для діла і цим
ділом є спілка з Україною. Румунія по¬
винна, також бути приятелькою України."
„5іеа§и1“ ч. 319 обвинувачує уряд в тім,
що свого часу не пропустили черезАкерман делегатів Петлюри, які їхали
на Конгрес, і каже, що не Україна була
б винна, коли б її уряд був змушений
війти в згоду з совітами, па се його
штовхають другі—самі вороги больше¬
визму.
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Огляд світових подій.
14. серпня. Нота голови австрійської делєґації в справі дозволу окуповати
західню Угорщину. Румунська відповідь Антанті. — Румуни остаються в Будапешті.
В Будапешті увязнено б. президента ради народних комісарів Ґарбая.
15. серпня. Утворено новий угорський кабінет без соціалістів. — Заворушення
робітників в Люксенбурґу. В Ню Норку відкрито большевицький заговір. Шах
перський покинув Персію—протекторат над цею країною обіймає Анілін. В Ревелі
повстало нове російське правительство на чолі з Карташовим.
16. серпня. В Будапешті увязнено всіх большевицких комісарів, які не вспіли
втікти. Кріваві заворушення в Еспанії. Найвища Рада признала Буковину Румунії.
Генеральний штрайк на Шлеську.
17. серпня. Повстання Поляків і спартакістів на Шлеську. [До Кракова при¬
був харчовий диктатор, сенатор Гувер.
18. серпня. Знесення виняткового стану в Чехії. Презідент Мексики візвав
англійського посла, щоби той покинув негайно Мексику. В Туреччині вибухло
повстання. Сутички між Німцями і Уграми в зах. Угорщині.
19. серпня. Бій між анґлійською і большевицькою фльотою в фінській бухті.
В Будапешті заведено виняткові суди. Румунський кронпрінц зрікся, в імені своїм
і своїх дітей, права на румунський престол.
20. серпня. Налет англійських літунів на Кронштадт, місто стоїть у вогні.
Зірвання німецько-польських переговорів в Берліні. Загострення конфлікту між
Китаєм і Японією. Угорський кабінет подав в одставку.

На фронтах.
Звідомлення Укр. Ґзнерального Штабу з дня 10. серпня. Большевицький
наступ в Вірзульському напрямі в районі Грустянці на село Горачівку
610 верстах на п#щ. захід від Крижополя відбитий нашими військами.
Ворог вернув на свої старі позіції. В напрямі Козятина наші війська 9. серпня
о 8 год. ранку після завзятого бою піддержувані славними галицькими військами
заняли Ст. Жмеринку. Ворог розбитий в щент в паніці втікає, при чому ми за¬
брали багато полонених. В боротьбі з ворогом брало участь 10 піх. полків,
7 панцирних потягів та багато армат. Ми взали багато воєнного матеріалу, який
і підлі чуємо. Між иншими на ст. Жмеринка ми взяли біля 100 справних
паровозів, з яких 20 було під парою, дальше 800 вагонів, з чого
20 з гарматами і багато інших припасів.
Наші війська переслідують противника дальше. В напрямі
Шепетівки ворог вчора вранці заагакував нас біля Пузирки, Трусилівки і чухновець, але вогнем артилерії і нашим контр атаком був відкинений Він про¬
бував наступати при помочі панцирного потягу, але був відпертий. На поль¬
сько му фронті польські стейсі переходять частинно Збруч.
Большевицьке звідомлення.У стє Дніпра обстрілювали анґлійські
кораблі. На сам Очаків впало понад 500 снарядів. Багато домів розбито.
Ворожа фльота обстрілювала теж Станислав, що лежить в ЗО верстах на захід від
Херсону. На південнім фронті в напрямі на Білгород ми посунулйся
10 верстов вперед і заняли кілька місцевостей вздовж залізничої лінії. Наш наступ
продовжується. На схід иь ому фронті наші війська посунулися вперед в напрямі
Ґурієн. Ми заняли кілька місцевостей, що лежать 40 верстов на схід від Ґурієн.
Наші війська осягнули лінію, яка лежить о ЗО верстов на південь від Уральська.
Поза Челябінськ ми посунулися о 50 верстов, поза Туринськ о 85.
Польське звідомлення з 13. серпня. Волинський фронт. Відділ
стрільців ґен. Бенарда, поступаючи планово вперед і ламаючи опір ворога під
Клеванню і піддержаний власного артилерією, в ночі з 12 на 13. серпня заняв після
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кількагодинних боїв Рівне, здобуваючи постепенно західні та південні форти. Коман¬
дуючий волинським фронтом ґен. Литовський прибув 13. серпня в Рівне. Відділи
ґен. Александровича заняли Здолбуново і Шумськ. В районі Степаня ідуть бої.
Галицкий фронт. Над Збручем спокійно. На північ від Підволочиськ наша акція
розвивається пляново.

Большевицьке звідомлення з 18 серпня. Ворожі війська увільнили район

між озером Самосеро і Зандер. Вздовж фінської гряни ці ворог стягає свої
війська за кордон. На західному фронті в районі Пскова наші війська відійшли
назад. В районі Острова після дводневних тяжких боїв червоні війська відступили.
На південному фронті ідуть бої за Лубни. В районі Курська наші війська
покинули Общини. На східньому фронті наш наступ продовжується.

Критика і бібліоґрафія.
Реііззіег. Се ииі з‘ез1
раззе еп {Легате ]изіісе аи ОагіЬаісіі ІІкгаіпіеп, Реіііоига, Іеііге
оиуегіе а М. Оизіауе Нєгує еі
їга§тепіе сі’ Ьізіоіге икгаіпіеппе.
Ауєс рогігаіі. Ехіггаіі сіє 1а„ТгіЬипе
ІіЬге сіез КаііопаШез." Раг 1-егтаі
1919. II. те ЕсШіоп. Еп уепіе а 1а
ПЬгаіге Сепігаїе сіез МаїіопаШез,
Риє Сагеіпе,
Еаизаппе.
1919.
Велика вісімка ст. 16.
]еап

До книжочки додано портрет Симона
Петлюри з біоґрафічною заміткою про
національного героя. Центральне місце
брошурки займає, звичайно, отвертий
лист до директора парижської ґазети
„Ьа Уісіоіге,“ Густава Ерве того самого
Ерве, котрий до війни належав до найлівіщою крила французького соціалізму
і видавав ґазету „Ьа %иегге зосіаіе,"
де ширив антимілітарну пропаґанду.
За весь час своєї публіцистичної
і громадянської діяльності^ Густав Ерве
терпів переслідування з боку буржуазнорадикального французькоьо уряду. Та
в періоді переслідувань слава французь¬
кого
трибуна
греміла широко і він
користувався симпатіями широких мас
французького пролетаріату. Та з вибухом
війни з ним склалась переміна. Нін
скочив занадто на право. Свою червону
ґазету він перемалював на буржуазний
трікольор і весь свій аґітаторський хист
і письменницький талант обернув на
цькування Німців, на ширення шові¬
ністичної зарази серед французького
суспільства. Це можна
психологічно
виправдати. В часі війни Франція повинна
була напружити всі свої сили, щоби за¬

безпечити себе перед державною і націо¬
нальною катастрофою. Та після війни
повинен би отямитись бувший лівий
соціаліст, бо
тепер
людозненависть
і жадоба пімсти може тільки пошкодити
Франції, яка таким чином тепер тратить
заслужені
симпатії з боку всесвітної.
демократії.
Звичайно ґазета Ерве „Ба Уісіоіг“
є з одного боку польоно- а з другого
руссофільска і тому до українського
державного національного відродження
вона відноситься дуже ворожо.
На підставі інформації! з польських
і московських інтригантських кол, Ерве
пише статті про Петлюру і про повстанчий рух на Україні, як* про рух
большевицький.
В відповідь на ці напади помістив
відомий в українських політичних колах,
Жан Пеліссіє, бувший війсковий аташе
на
Україні,
отвертий лист в ґазеті
„ТгіЬипе ІіЬге сіез Каііопаїііез," під
датою 10. квітня 1919. В тім листі він:
дуже влучно характеризує саму особу
Симона "Петлюри і характер його руху-,
називаючи його українським Ґарибальді.
Лист високо політичний і плян від¬
будови сходу намічений при кінці —
сформулозаний ось як:
„Нам треба всім докладно розважити,,
що великоруська держава не може бути
відбудована
одним ударом
маґічної
палочки, але треба працювати поволі
і методично, перед тим, як подумати її
сфедерувати, подумати над організацією
держав, які утворились на просторах
бувшої Росії, що розпад Росії вийшов
з центра в бік періферії, і що її відбудова
може йти тільки від періферії до центра,
і що цілком ми не можемо собі позволити
на розкіш збільшувати собі число ворогів
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на європейському сході, кваліфікуючи в
арбітральний спосіб, як „большевізуючих“
найбільших ворогів большовиків.
Ведучи таку політику, ми робимо так,
як робить армія, котра бе свої власні
передні сорожі, і з мого боку, я хочу
покладати надію на здоровий французький
розум, який не поповнить більше такої
ганебної помилки.
В статті, поміщеній в бр оні юрці, під
назвою „Рга^шепі сі’Нізіоіге исгаіпіеппе,“
яка появилась 19. лютого 1919 в женев¬
ській
ліво-соціялистичній
ґазеті „Ьа
Реиі11е“, оповідаєтсья
вірно
історію
Петлюрівського повстання і становище,
яке супроти
нього,
супроти
Німців
і супроти гетьмана Скоропадського зайняв
конзуль М. Еппо, (Що до цего пана, то
в одних документах
він
називається
Еппо (Неппоі), в других Епіо (Епіапі)
і ця історія служить коментарем для
самого листу Жана Пеліссіс.

Ь’ІІкгаіпе оссісІегПаїе (Оаіісіе).
Ь’іпуазіоп роїопаізе еп Штате
оссісіепіаіе езі ип сгіше сопіте 1е
Бтоіі. Раг Місіїеі Ьогупзку, сіосіеиг
еп сітоіі, зоиз-зесгеіаіге сГЕіаі аих
аНегез еігап^егез сіє Шкгаіпе оссісіепіаіе. Рагіз 1919. Велика ві¬
сімка сторін 72.
Українське пресове -бюро в Парижі
(28, Ниє Раяиеі) видало досить о б шир ну
брошуру відомого українського публіциста.
Працю дра. Лозинського, яка склада¬
ється з десяти розділів, попереджає вступ
під назвою: „рассизе" (обвинувачую).
В тім вступі звертається автор до цивілі¬
зованого світа і до мирової конференції,
від якої народи вимагають справедливості!
і рівности для себе з обвинуваченням
Поляків, „які поповнили на українськім
народі і на Українській Республиці зло¬
чині Він обвинувачує Поляків в нарушенню права народів, в фальшуванню
історії, представляючи перед Антантою,
неначе б то Галичина була польською
землею.
Для підпертя точок обвину¬
вачення написана та книжка. Щоби до¬
казати, що західня Україна ніколи не
була польською землею, автор уживає
історичних аргументів і викладає в пяти
перших розділах історію Галичини від
княжого періоду аж до революції в листо¬
паді 1918 р.

Т. 2. Ч. 4.

Історія виложена автором коротко,
приступно й інтересно для французького
читача, вибіраючи й акцентуючи тільки
найважніщі історичні факти. Хибою цеї
частини книжки вважаємо тільки те, що
авторові не вдалось ззязати галицької
історії з загально-українською і тому його
представлення — трохи однобоке, — га¬
лицько-партикулярне. Для нас, на при¬
клад, з загально* українського становища,
далеко більш важним політичним актом
являється релігійний, і культурний рух
в XVI. і XVII. ст., або заложення в другій
половині XIX. століття наукового товарист¬
ва ім. Шевченка, як ухвали кромерижського сейму, або бюрократичні проекти
поділу Галичини,
котрі
до того не
здійснилися.
В шостім розділі брошюри доказує
автор на підставі навіть польських дже¬
рел, що Східня Галичина не є польського
землею.
В розділі VII., VIII. -і IX. представив
нам автор з характеристичною для нього
ясністю хід випадків, починаючи з роз¬
паду австро-угорської монархії аж до
остаточної окупації Галичини Поляками,
Буковини Гумунами і Угорської України
Чехами. В тих розділах маємо подайі
документи антантської перфідії в відно¬
шенню до України, і за ці документи
можемо бути тільки вдячні. З цих- доку¬
ментів виходить ясно, що співвинуваті
в галицькій катастрофі є не тільки По¬
ляки, але-також антантські можновладці, які засідають на мировій конференції
в Парижі, Тому обвинувачення автора
„сіеуапі 1е ігіЬипаї сіє 1а Сопїегепсе йе 1а
Раіх“ звернений на фальшиву адресу і
краще булоби, як би автор звернувся
виключно тільки до цивілізованого
світа, до загально світової демократії,
яка одинока може бути безсторонним
суддею в нашій справі, 3 огляду на це
X. розділ, в якім автор апелює до Антанти,
аби вона наказала Полякам і Гумунам
уступити з занятих насильно українських
територій, звучить що найменьше наївно.
Це ж Антанта нас віддала на жир Полякам,
і тут не поможе ніякий заклик.
А. X.

Українські ґеоґрафічні
. карти з XV. і XVI. в.
Ґр. Михайло Тишкевич зробив недавно цікаве відкриття. В бібліотеці
Ватикану він віднайшов карти України
з XV. і XVI. ст.

х
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Дотеперішні відомі нам карти по¬
ходять із XVII. і XVIII. віків (Но¬
ні ап, Аііаз Иоуиз з 1716р., IV Бкгаіпе сіє Бегаззеиг сіє Веаиріап
1650 р.; Ношап, Р і з с Ь є г Аііаз т і пог 1735 р.). Автори їх вважали Україну
за ґеоґрафічну і політичну одиницю, з
містами Львовом і Холмом, відокремлену
кордонами від Польщі і Московщини.
Нововіднайдені карти у Ватикані вка¬
зують на те, що й ґеоґрафи XV. та XVI.
століття були докладно освідомлені про
основну ріжницю між Московщиною,
Польщею і Україною. На карті, яку спо¬
рядив №со1аз а Сиза бачимо Україну,
яку він зве Поділлям, а над нею Москов¬
щину, названу Татарією. У Руіша (О п і V.
Со§п аіі о гЬі V
іаЬи1а
Р отае
1508) є представлена Подолія і Московія;
Оіа§о КіЬего з 1529 називає Україну
Сарматіею а Московію Тіпербореєю, яку
знову Вішоп Огуиаеиз (Мог. огЬіу,
Вазіїеае 1532) зве Московією а для
України задержує стародавню назву Сарматія. У всіх цих ґеоґрафів ті дві країни
представлені, як дві великі окремі одиниці
поруч маленької Польщі.

Нові книжки.
Дмитро
Дорошенко написав у
Празі нову книжку „Прикарпатська
У країна (про угорську Русь та її долю).
Працю взяло до друку т-во „Укр.-Вид-во в Катеринославі". За згодою
видавництва перше видання її друкує
вже т-во „Всесвіт" у Празі. Стефа
Кичера перекчадає (в Празі) для „Укр.
"Вид-ва в Катеринославі" відому повість
Пожени Нємцової „Вабічка" —
класичний
твір
чеської літератури.
Видання її прилаштовуєтсья на століття
народження Б. Нємцової (1920).
Василь С і м о в и ч (Берлін) виготовляє
до друку „Кобзарь" Шевченка з ува¬
гами і примітками до всіх поезій, що
лотрібують окремих коментаріїв, щоб
бути
цілком
зрозумілими
широким
народнім кругам. Друкуватуме „Кабзаря"
в редакції д-ра В. Сімовича „Українське
Вид-во в Катеринославі." Це видавництво
прийшло до друку другим виданням
повість А. Чайківського „Козаць¬
ка помст а", а також велику „і с т о.р і ю
війська запорожського* низового"
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А. Кащенка і всі кращі його історичні
повісті й оповідання: „З Дніпра на
Дунай". „Зруйноване гніздо" „Кость
Гордієнко-Головко". „Борці за
правду". „Під Корсунем". „У за¬
палі боротьби" та инш. Евг. Вир'ов и й (Прага) переклав з чеської мови
першу книжку казок для дітей молодшого
й середнього віку. Друкуватиме їх також
за кордоном „Укр. Вид-во в Катеринос¬
лаві."
Накладом „Українського видавництва
в Катеринославі" вийшли: А. К а щ е н к о :
„Наруїнах Січі", „НадКодацьким порогом",
„Славні побратими", „Запорожська слава".
Д. Дорошенко: Білоруси і їх на¬
ціональне відродження (2. вид.)
Проф. М. Федорів: Матеріяли до
математичної термінольоґії,
Дмитро Дорошенко (Прага) на¬
писав підручник по історії Укра¬
їни для старших класів середніх шкіл.
Підручника цього друкуватиме Міністерство Освіти.
Прив. - доц. Камянець - Подільського
українського Університету М. Чайківськігй (Відень) складає для „Укр. видт-ва
в Катеринославі" підручник триґоном е т р і ї для середних шкіл.
Е. Вировий (Прага) переробив для
українських вищих початкових шкіл
„підручник ґеометрії В у л і х а "
т а „з б і р н и к ґеометричних задач"
підручник друкуватиме „Укр. видавництво
у Катеринославі"
Українське Інформаційне бюро у
Відні видало такі брошури: а) французь¬
кою мовою: „Без ІІкгаіпіепз еі 1а §иегге
ипіуегзеїіе. Рои^иоі Іез ІІкгаіпіепз еі
ІЄ5 РоІОПаї'З £ЦЄГГ0ІЄПІ-ІІ5 Іез ипз сопіте
Іез аиігез сіапз 1а Оаіісіе огіепіаІе?“ —
„Ба §негге еп БІкгаіпе еі 1е Ьоізсйеуізпіе.“ — „Ба Оа1ісіе.“ — Б’Бкгаіпе еі
еі 1а сопїегепсе сіє 1а раїх.“
б) англійського мовою: „ТЬе БІкгаіпіапз апсі іііе \уаг.“ — „БІкгаіпіап
ргоЬ1етз.“ — „\Уезі ІІкгаіпа.“ — „Шаг
іп Бкгаіпа апсі Во1зЬеуізт.“ — ,,\\СІіу
із \уаг саггіесІ оп іп еазі ОаІісіа Ьеі\уееп іЬе Бкгаіпіапз ап<і Ше Ро1ез?“

ЗМІСТ
1-го тому „ В О Л І “ за липень:
ст. ч.
Бід редакції.1 1
С. Андрієнко: Кооперація на
Україні.8 2
Б - і й: Молодий театр.12 4
Б аз як: Листи з Данії.17 2
Б. Бутенко: Завдання залізнодорожної політики на Україні 12 2
Б. Бутенко: Плян залізнодорожної
кооперації.4 З
Валентін: На біжучі теми (вірш) 12 4
A. Войнаровський: На руїнах
Росії.9 З
Леміш: Епіепіе.1 З
B. Мурський: „Ме Ьопогошо аіе
2СІГ0Ш0“.б
1
0. Олесь: Вірші . . . ст. 33 ч. 2, 25 4
Зресіаіог: Огляд закордонної
політики.ст. 18 ч. 1, 25 2
—
.ст. 24 ч. З, 26 4
M. Ч.: Швайцарія і Україна ...91
П. Черкаський: Ґрінвальд . . . 16 З
А. Хом и к: Загальний мир і закон
національної ґравітації .... З 2
— Дві Україні.1 4
(З и е гс и з: Революційний рух в Індії 19 2
N. N.: Українська пісня за кордоном 11 1
З Наддніпрянської України .... 15 1
Наші полонені в Італії.17 1
До сумління культурною світа . . 22 1
Українська справа на інтернаціо¬
нальній соціалістичній Конфе¬
ренції в Амстердамі.24 1

ст. ч..
Український меморандум.25 1.
Французький скандал в Одесі ... 26 1
Воєнна сітуація на Україні .... 27 1
Польські варварства.28 1
„
звірства. 22 2'
Нота Національної Ради у Львові . 24 2
З дипльоматичною архіву \ . . . ЗО 2
Мирова конференція.41 2
Українська Республіканська Капеля 8 ЗЗ архівів гетьманщини.18 З
Нота української мирної делєґації 23 З
Що діється на Україні.6 4
Нота протесту українського уряду
в справі пацифікації Сх. Галичини 19 4
Хроніка.•.38 1
Україна
ст. 27 ч. 1, ст. 34 ч. 2, ст. 28 ч. З, 29 .4
Польща
ст. 31 ч. 1, ст. 36 ч. 2, ст. 34 ч. З, 34 4
Росія
ст. 36 ч. 1, ст. 37 ч. 2, ст. 36 ч. З, 35 4
За кордоном
ст. 40 ч. 2, ст. 37 ч. З, 36 4
На чужині ст. 42 ч. 2, ст. 38 ч. З, 37 4
На українських фронтах ст. 45 ч. З, 47 4
Огляд преси
ст. 38 ч. 1, ст. 43 ч. 2, ст. 39 ч. З, 39 4
Огляд світових подій
ст. 44 ч. 1, ст. 50 ч. 2, ст. 46 ч. З, 47 4
Критика і бібліоґрафія
ст. 45 ч. 1, ст. 52 ч. 2, 46 З
Українські представництва і місії 47 Зі

Портрети: Петлюри ч. 1; Кошиця ч. 3; Курбаса і Добровольської ч. 4.
Знимки: Укр. Республиканської Капелї ч. 1 і 3; 3 сцени з „Царя Едіпа“ ч. 4.

0*0

Відень, ЗО. серпня 1919.
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ВОЛЯ
ТИЖНЕВИК

А. Хомик.

Роль і завдання інтеліґенції у всесвітнім
соціялістичнім руху.
Поняття самої інтелігенції дуже обширне. Вона фактично не
е одноцільним суспільним клясом, а радше належить — відповідно до
свойого соціального становища, до виховання — до ріжних суспільних
клясів: до февдальної аристократії, до буржуазії, до селянства і про¬
летаріату.
Одначе так як в природі не можна між поодинокими родами
і видами живих створінь означити докладних відріжняючих прикмет
через те, що один вид чи рід має від другого перехідні форми,
які тільки затемнюють схему морфольогічної й анатомічної бу¬
дови, так само між ріжними видами інтеліґенції заходять також пере¬
хідні форми, які не позволяють нам на різке їх розмежування.
Одна тільки прикмета об’єднує цих аристократів духа без
ріжниці їх класового становища: вони є мозком націй, вони
є вицвітом загально-людської культури, організаторами
людської як духової, так і матеріальної праці. Без цього вицвіту люд¬
ство попало би в варварство, стануло-б на місці, не розвивалося-б.
Будучи одначе організаторами людської працї, вони, інтелігенти, відогравали в історії людства дуже визначну ролю, бо вони завсігди формулували своїми виступами з одного боку, до якого ступіння розви¬
нулась дана нація, і з другого боку — вони на кілька віків наперед
показували ті шляхи, по якому піде розвій людства.
От в тім лежить величезне значіння всесвітньої інтеліґенції для
революційного руху на світі.
Не будемо далеко сягати — не будемо входити в старинні віки,
після яких настав довголітній занепад, і антична цівілізація була^залита
східнім і північнім варварством. Досить нам проглянути тільки історію
Европи, починаючи від походів хрестоносців, коли то варварський
захід зіткнувся з вищим культурно, але закостенівшим в сЬоїй куль¬
турі сходом. І ось цей культурний схід дав здоровому, але варвар¬
ському заходові деякі фрагменти античної культури, результатом чого
її
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явився розцвіт романтичної рицарської поезії і збудились думки,
неначе зародки реліґійної реформи, що на ті часи треба було
уважати передвісником пізніщого революційного релігійного руху,
оцеї найпримітивніщої стадії соціяльного руху. Неважно, що Еразм
з Роттердаму, Ульріх фон Гуттен, Мартин Лютер, Мелянхтон, Кальвін належали до найвищого тоді, упріьіліованого стану:
феодального рицарства і духовенства. Вони своєю діяльністю підко¬
пували може несвідомо прівілєґії свойого стану і тим самим верстали
нові шляхи для людства. Вони вийшли із свойого стану, станули
вище понад вузькі інтереси свойого стану. В даний момент
вони не шкодили одначе інтересам свойого лицарсько-духовного стану.
Як довго серед феодалів знаходились мужі сильного ума й інтеліґенції, так довго стояв авторітет самого стану в очах цілої нації, в очах
других станів.
І тільки тоді, коли культурний провід вихоплювався з рук упривіліованого стану з приводу деґенерації його інтелігенції, тільки тоді,
коли цей стан закостенів в доґматичній непорушности, опанцерився
^ формулами конвенансу і тим самим відмежувався від широких мас на'•>' роду — він зачинає тратити вплив серед цілої нації. І горе тій нації,
яка незуміла витворити інтеліґенції серед другого якогось стану, в тім
випадку серед міщанського буржуазного стану. Такий народ
мусить пережити катастрофи, як ми це бачимо з Польщею.
В Анґлії і Франції, пізніше в Німеччині ми бачимо, що мораль¬
ний і культурний провід нації бере
безпосередньо інтеліґенція
вже буржуазного походження і ми зауважуємо, що те все, що живе
і здорове, діяльне й енергійне з поміж аристократії, перш за все,
аристократична по походженню інтеліґенція, дезертирує із
свойого стану і переходить в табор молодшої, здоровіщої і більш
революційної інтеліґенції буржуазної. Це ми бачили із анґлійської
і французької революції. Серед енцикльопедистів 18. століття,
які ідейно підготовили французьку революцію, бачимо багато аристо¬
кратичних імен побіч плебейських, які дружно підготовляють рево¬
люцію. З хвилею, коли розпочинається така дезерція, справа даного
стану програна на віки і він не може вже дійти до первісного зна¬
чіння, хоч і старається врятувати своє становище шляхом контрре¬
волюції. Контрреволюція отже — не є ознакою сили, але ознакою слабости і занепаду даного стану чи даного кляса, який скорше чи пізніще
мусить з історичною фатальністю стратити провідну ролю серед
своєї нації.
Французька революція, орґанізатором якої являється вицтвіт
народу — інтеліґенція — без ріжниці свойого станового походження
— посунула розвій французької нації а за нею також розвій цілого
людства на вищий щабель. Нею був знищений середньовіковий феодалізм
і почалась орґанізація людської праці на цілком других юридичних,
соціальних і економічних підвалинах. Буржуазії потрібно було зне¬
сення станових прівілєїв, увільнення закріпощеного, привязаного до
землі селянства, щоби мати свобідні руки для орґанізації капіталістам-
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ної продукції. Представники буржуазії мусіли отже формулувати цілком
инакший як досі кодекс цивільного, приватного і карного закона,
проводючи скасування станових прівілеґій, скасування цехів і зрівнання
всіх перед одним, для всіх обовязуючим, кодексом. На місце станів
виступають тепер тільки соціяльні кляси, бо аристократія або
пристає до буржуазії, побільшуючи її кадри, або коротає свій вік, як
невдоволений сучасним станом річей із зверненими в минувшину
очима гідальґо, як пережиток завміраючого стану. Титул йому
лишається, але він його до нічого не управляє: що найбільше, він
його може продати, оженившись на якійсь без ріжниці конфесії богачці.
Як звісно, авторітет переможця стоїть дуже високо. Переможцем
з французької революції вийшла буржуазія і от тому на її услуги від
тепер пійшла ціла інтеліґенція, цілий вицвіт нації без ріжниці
свойого походження. Та буржуазна революція визволила богато куль¬
турних і умових сил серед пролетаріату і селянства, серед якого поя¬
вилось дуже багато великих талантів, а навіть ґеніїв, які своїми тех¬
нічними винаходами, своїми науково-теоретичними дослідами, своїми
мистецькими високої марки творами, піднесли незвичайно високо ма¬
теріальну і духову культуру, причиняючись до піднесення продукції.
Вони створили так звану буржуазну культуру. Одначе, так звана бур¬
жуазна культура, по свойому походженню не є чисто буржуазна, бо
на її створення складалась не тільки буржуазна по свойому походженню
і по своїй класовій приналежности інтелігенція.
Що більше, чим дальше йшов, розвій капіталістичного розвою,
тим дальше йшла класова диференція, і ось витворилися сильні кадри
так званої професійної, технічної інтелігенції, яка так само, як проле¬
тарі!, що продають фізичну свою працю, продавала тільки свій орга¬
нізаторській досвід і свій розум на ринку праці і так само, як вони,
була експльоатована капіталом. Повстав цілий кляс так званої тру¬
дової інтелігенції, організаторки людської праці, інтереси якої
ближчі є до інтересів пролєтаріяту, як до інтересів власника-капіталіста. Класову свідомість трудової інтелігенції, особливо вищої
адміністрації, директорів фабрик, копалень і залізниць, інжінєрів, штиГарів і т. д. затемнювала досить висока платня з боку власника капі¬
таліста, який мав в тім свій інтерес, щоби приносючи данайський дар
інтелігентним працьовникам, тим самим розбивати єдність між
ним і фізичним робітником. Одначе це вдавалось тільки там, де між
фізичним робітником і умовим була дуже різка ріжниця що до куль¬
турних вимог і навиків. Це вдавалось особливо в Росії, де і трудова
інтеліґенція і пролєтаріят тільки поверхово, із брошур, засвоїв собі
закони соціальної науки, де класова свідомість трудової інтелігенції
і пролєтаріяту не є свідомістю, а тільки соціальним інстинктом.
От тим то пояснюється траґедія трудової інтелігенції. Провідники
московського большевизму на самім початку т. зв. соціальної рево¬
люції „з’орєнтувались на хама“, на найдикійші інстинкти нерозвиненого
пролєтаріяту і хотіли перескочити історію, думаючи, що їм зараз же
негайно вдасться завести соціалістично-комуністичний лад, відсунувши
її*
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від співробітництва орґанізатора праці, „трудову інтелігенцію44,
називаючи її „соглашательською“ і „контреволюційною“. Рядовий
дикий московський пролетаріят зрозумів „соціялізацію“ так, що можна
здирати з „буржуя44, т. е. переважно, трудового інтелігента пальта,
кальоші і виймати з кишень зароблені ним гроші, і що настане соціялістичний рай, коли директорів фабрик і заводів, інжінерів та вищу
адміністрацію вивезеться на тачках.
Не без вини і трудова московська інтеліґенція. Вона була поверховно тільки соціялістична і революційна, але вдійсноети відсувалась
від організації пролетаріяту, не виховувала його, служачи занадто
щиро інтересам капіталіста, котрий не мішався до заряду підприєм¬
ством, полишаючи вільну руку вищій адміністрації. Та адміністрація
одначе обходилась з робітниками грубо, уживала московської „трьохетажної словесности44, фізично зневажувала навіть старих робітників,
через що тратила свій вплив і моральний авторітет. І це робила
трудова московська інтеліґенція тоді, коли програмово вона належала
до соціялістичної партії, але немала соціялістичної психольоґії, свідомости спільности інтересів пролетаріяту і трудової інтеліґенції. Обі ці продуктивні кляси, позбавлені царатом політичних прав,
здеморалізувались і відокремились від себе, і наслідки явились фа¬
тальні. Коли прийшло до перевороту і не стало морального стриму
для диких інстинктів, які визволилися, мусіло прийти до катастрофи,
так званої диктатури пролетаріяту, яка зруйнувала і пролета¬
ріят і трудову інтелігенцію. Московська трудова інтеліґенція
проти свойого власного інтересу перейшла на бік контрреволюції,
а пролетаріат, замість того, щоби продукувати, записався до черво¬
ної армії випустив з рук молот, замінивши його кулеметом, бомбою
і вінтовкою. От в тім ціла траґедія московської большевицької рево¬
люції, що ані трудова інтеліґенція, ані московський пролетаріят недоросли до розуміння самих прінціпів соціалізації.
На заході — в Німеччині, Франції, Анґлії, Америці, Італії, капіта¬
лістам не вдалося розірвати єдиного фронту між трудовою інтеліґенцію і робітничим пролетаріятом, тому, що трудова інтеліґенція, як
і пролетаріят, стоять на вищому щаблі розвою. На заході трудова
інтеліґенція знає, що не е її обовязком боронити еґоістичних інтере¬
сів самого капіталіста-власника, але виключно інтересів самого
промислового підприємства, як цілости, інтересів самої
продукції, інтересів праці, а не інтересів капіталу. Тру¬
дова інтеліґенція на заході сама причинилась до орґанізації пролетар¬
ських мас, беручи за весь час соціялістичного руху провід в боротьбі
праці з капіталом. І ось ми бачимо на заході, що там авторітет тру¬
дової інтелігенції стоїть дуже високо серед широких пролетарських
мас, і большевицька агітація трапляе тільки до умів „люмпен-пролєтаріяту44, але не до умів зорганізованого, класового свідомого і здісціплінованого пролетаріяту.
Революційна хвиля, спричинена економічним розвалом, угляною
крізою, а що за тим іде, крізою продукції всіх предметів першої не-
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обхідности, проноситься по цілому світові. Світова революція йде,
поступає наперед дуже велитенськими кроками, тільки вона не від¬
бувається в таких диких, анархічних формах, як большевицька. Не
дивлячись на це, вона далеко глибша, як в Росії, і буде мати більш
далекосяглі наслідки, як в Росії: вона змінить цілком соціяльний уклад життя і розвяже цілий
комплекс замота¬
них питань національної, соціальної і політичної на¬
тури. Як вже тепер видко, мусить прийти до соціалізації кому¬
нікаційних доріг у всесвітньому маштабі. Соціялізація залізниць
мусить потягнути за собою соціалізацію всіх копалень вугля і мета¬
левої, особливо залізної, промисловости також у всесвітньому маштабі,
бо робітництво, яке стоїть під проводом трудової інтелігенції, не
дасться заспокоїти ніяким підвищенням платні і щораз то більше буде
поглублювати ту економічну крізу, яку через свою імперіалістичну
політику викликала буржуазія, щоби довести її до повного банкроцтва.
Розпочалась ґіґантська боротьба, в якій веде провід найвищий
вицвіт світової інтеліґенції.
І ось ми зауважуємо тепер, що так само, як за французької
революції станули по боці буржуазії найінтеліґентніші уми без
ріжниці походження, причім давалась зауважувати дезерція живих
і проґресивних елементів аристократії на бік тоді революційної
буржуазії, так само тепер дезертірують живі і прогресивні елементи
буржуазної з походження інтеліґенції на бік революційного пролета¬
ріату, ясно бачучи, в чиїх руках спочиває доля людства.
І це психольоґічно цілком зрозуміле. Правдива інтеліґенція,
інтеліґенція, котра працює, не має виключно класових інтересів, але
перш за все інтереси праці і культури. Раз повстала інтелі¬
генція, оця правдива аристократія духа, то вона ніколи не дасть собі
видерти культурного, політичного, соціального і економічного проводу,
завсігди хоче бути реґулятором життя. Трудова інтеліґенція, як
фанатик праці — не має матеріяльних маєтків, але має за то
інтеллєкт і дуже добре розуміє, що без неї людство не
обійдеться, в якім би соціальнім устрою воно не жило.
А са?ле ті симптоми, що всесвітня інтеліґенція без ріжниці
клясового походження покидає буржуазні класові позиції, показують,
що роля буржуазії кінчається і починається історична місія широких
пролетарських мас.
Цей безперечний здвиг на ліво з боку всесвітньої інтеліґенції
повинні взяти собі під увагу наші політичні провідники'
і зрозуміти, куда їм орієнтуватися. Нехай їх не відстрашує контр¬
революція. Вона ще більш жалка і безплодна, як контр-революція
після французької революції. Наглядний доказ цього маємо на Мадярщині. З’усилям інтернаціональної інтеліґенції, яка має в своїх руках
такий ґрандіозний апарат, як преса, вдалося повалити мадярську
контр-революцію за нецілих три тижні. З рішучою позицією все¬
світнього пролетаріату мусять рахуватися також реакційні кола, що
зібрались на мировій конференції в Парижі.
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Ціла політика, очевидячки, іде на ліво навіть з боку мирової
конференції, де всеж таки сидять інтеліґенти, яким інтереси людства
як цілости далеко дорожчі, як інтереси одної кляси.
Тим більше дивує нас становище деяких кол нашої інтеліґенції,
які, не вичуваючи історії, думають, що правий курс в українській
політиці, всякі компроміси з московською, польською, чи румунською
реакцією, всяке кокетування до „упавших богів44 в роді Де н і к і н и х,
Колчаків, Сазонових служать справі українського народа.
З реакціонерами і контр-революціонерами нам не по дорозі,
так само, як не по дорозі з большевиками, оцими дезорґанізаторами
праці і продукції.

А. Ц-ч.

Білорусь і Україна*).
Народи, які на руїнах старої Росії набули можливости само¬
стійного істнування, мають великі труднощі, щоби здобути для себе
не тільки активних оборонців, але навіть щирих прихильників їхньої
святої праці і боротьби за будучину. Дарма будете ви їх шукати по
світу: стара Европа живе і ще довго буде жити старими ідеологіями
і вживати стару термінольоґію. Новоповставші народи і держави
мусять перевести велику працю, щоби розбити в прах той мур пе¬
решкод, які закривають від них сонце всіма визнаного вільного життя.
Де-не-де той мур вже пробитий, підкопаний, але продовжує стояти,
і лише обєднані сили молодих націй можуть його повалити.
В цій праці, в боротьбі за волю своїх народів і їхніх дер¬
жавних прав, дві сестри, Україна і Біла Русь, не перший рік
виступають поруч. їхнє здружинство почалося ще за дідів та батьків
сучасного руху. Бабуся сучасної української літератури, „Енеїда44
Котляревського, як відомо, була в часи свого народження пере¬
кладена на білоруську мову Маньківським, і цим прислужилася
розпочаткові білоруського письменства. Вогнені строфи тітана Т. Шев¬
ченка, який заповістив, що „словом повстане Україна44 зроби¬
лися для Білорусів остільки-ж святими, оскільки й для Українців,
відповідаючи гаслу, яке кинув Матвій Бурачок: „Не кидайте
нашої білуруської мови, щоби не вмерти44.
Діяльність Кирило-Методієвського брацтва, яке заклало го¬
ловні прінціпи сучасного українського політичного руху, спричинилася
першим білоруським політичним гурткам, які свого часу об'єдналилися в „Білоруську Соціалістичну Громаду44, прокламувавшу
ті самі гасла національного об’єднання, що і українські партії, з яким
„Гр омада44 була в самому тісному звязку.
Послідуючий розвиток білоруського національного руху ще
ближче стоїть до українського руху. Під цим взглядом досить при*) Автор — відомий діяч білоруського національного відродження.
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гадати, що представники обох сторін поруч працюють в редакціях
часописів віленських та київських, поруч виступають на з’їздах авто¬
номістів - федералістів при обговоренню справи перебудовання Росії
і взаємних стосунків. В період революції 1605 року і потім жадне
велике зібрання, або прості вечерниці одних не обходилися без щирих
привітань або присутности других. Україна кі клюби і громади Петер¬
бурга, Москви, Київа і т. д.були також рідною хатою і для Білорусів.
Ймена Михайла Грушевського, Дорошенка, Слівінського
та багатох ишш|к, як і ймена братів Луцкевичів, Ластовського
та инших, відомі вже за довгого часу обом сторонам. Спільно висту¬
паючи в тяжкій боротьбі з російським иарізмом, представники обсх на¬
цій мали спільну долю в вязкицях, Сібірі і на ешафотах.
Але найбільш яскраво ця спільність шляхів національного руху
Білої Русі та України виявилася перед нашими очима тепер, під час
великих сподівань перевороту 1617 року, коли обидва народи, скинувши
кайдани чужої влади, почали переводити в дійсність рії своїх
батьків і заводити на своїй землі свій лад. Діячі відродження Білої
Русі, всі ті, що розкидані по-за межами рідної батьюьшини, всі ті,
що зісталися серед народу і всі ті, шо гниють в большевицьких та
польських тюрьмах — всі вони пам’ятають, Яким могутнім зразком
послужилася для них повставша до світу Україна. Утворення націо¬
нальних рад і комітетів, організація військової сили на фронті, орґанізація Правительства, проголошення Республіки і самостійності! —
всі ці історичного значіння акти були переведені на Білій Русі
в безпосереднім актуальнім звязку з Україною. З тих, хто першими
привітали Білоруський Конгрес в Мінську — були Українці; першим,
хто іменем Української армії надіслав до Білоруської Військової
Ради вітаючу і інструкціонну телеграму — був Сімом Петлюра,
той самий Петлюра, якого незадовго перед цим білоруські орґанізації на західнім фронті ховали від большевицької розправи. Вкінець,
перший, хто визнав Білоруську Народкю Республіку, обмінявся пред¬
ставниками і послужився матеріальною допомогою — була також
старша сестра Україна.
Те, що Білорусь протягом всього часу свого державного
будивництва знаходиться в постійному контакті з Україною і що
Україна, з свого боку, у всім підтримує Білорусь, не є наслідком
якихсь припадкових причин і обставин; чиннимом цього суть: істо¬
ричне сусідство, подібність національно-політичної природи і всіх прояв
життя обох народів, а нарешті правильно зрозумілий обопільний
інтерес.
Хто був, хто жив на Білорусі, той до.бре знає, як близькі по
духу український та білоруський народи. Захований в більшій
частині тип славянина, спокійний, не заздрістний характер селянина,
надзвичайна любов його до праці коло землі і до свого рідного
кутка; чудова пісня, повна смутку і жалю; однаковість звичаїв
і стремлінь, подібність історичної долі — оце все те, що лучить, 1ЦО
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з’єднує Білорусь і Україну. Доля їх в минулім—боротьба з Москалем
та Ляхом і тяжка неволя, яку накидували на них ці два більш щас¬
ливих сусіди—це те, шо по-за очима, але міцно звязує ці дві землі.
Аж до цього часу Білоруси заховали в собі вспомини про спільні
походи проти ворогів, про старе казацтво (пісня: ,,Із-под Слуцка,
із-под Клецка ідзе сіла мала-дзецка“ та инші) і його про¬
водарів, а слово „Країна" означає просторий вільний, багатий
край, де зходяться наші ліпші люде.
Ось тому то і на Білорусі і на Україні повставали подібні
думки що до справи національного відродження, тому то форму¬
валися вони в ті самі гасла, відбивалися в масах тим самим вражінням. Спільність ідеї національного
відродження,
викликана подібними умовами історичного життя,іяка
означується подібними прикметами—це те, що лежить
в природі білоруськ о-у країнських відносин, це ґрунт
для взаємної політики. Однак, це не все. Сучасний політичний мо¬
мент і та небезпека, якою загрожують білоруському і українському
народам Варшава і Москва не менш міцно зближують їх одного з другим
Білорусь є переконана фактами, що, коли за попередні часи
смертельним ворогом її був російський централізм, „московське
с а мо дер ж а в і є", так нині не менш вороже до неї ,,в е л і к о р ус ь к е
в е л і к о д е р ж а в і є“. Білорусь кріпко держиться тої думки, що ту
саму сістему „умєрщвлєнія сепаратістіческих тенденцій" Білорусі, яку
ранійше переводили п. п. Каткови, Прбєдоносцеви та инші,
„імже нєсть чіслаи, тепер з не меньшим жаром ісповідують всі
російські партії без ріжниці, чи вони „красниє", чи „чорни є",
чи „б єл и є“.
Не меньша, а може бути й більша небезпека для Білорусі
повстає на наших очах на заході. Замість того, щоби бути вдячній
н сподіваній припадковости (хто міг думати, що і Росія, і Німеччину
вийдуть розбитими з війни), яка дала можливість Польщі жити не¬
залежно і займати під сонцем місце, відповідне етноґрафичній пе¬
ревазі її людности, сучасна Польща, підмалювавши наново запліснівші
ягелоновські скріжалі, на диво всього світа хоче знову при¬
мусити вірити в них сусідні вільні народи.
Використовуючи тимчасову слабість Білорусі, яка не встигла
в умовинах большевицької руїни зібрати достаточно озброєної сили,
вона іде на Білорусь вогнем і мечем і нечуваним насилям, удушуючи
свідомість народа і денаціоналізуючи його в жорстокий спосіб, при¬
єднує до себе як „вільний до вільного, рівний до рівного" білоруський
нарід. „Ьіїша і Віаіагиз — іо ]езі оІЬггуші іегеп сііа коїопіхасуі роїзкіе]"
— ось гасло, з яким йде • відроджена „вільна Польща" на схід.
Обороняючися від смертних навалів з двох боків, Білорусь, знаходить
тільки одного брата, одного політичного спільника—Україну, бо
тільки Україна не зрадить, тільки вона зрозуміє і заступиться за
правду і права білоруського народу. Тому то тільки зУкраїною

І

Т. 2. Ч. 5.

В*0 ЛЯ

може
говорити Білорусь
фронт і державний союз.

про

201

спільний

політичний

Так однак тільки тепер, в часи тяжкої боротьби за свою волю
і за свій добробут, зрозуміли ми, що „брати-Українці“ для нас,
Білорусів, не тільки щире привітання, але й цілий політичний програм.
Ранійще, коли реальні 'можливості* для нас були далеко, коли справою
було лише визнання льозунгів, голих прінціпів — коло наших
прихильників було дуже великим. Тепер-бо, коли настав час до
здійснення наших плянів, до признання сіє їасіо наших інтересів,
коли надійшла хвиля, що треба послужитися для нас усім тим, на що
ми маємо права - майже всі наші „прінціпіяльні прихильники" зро¬
билися нашими фактичними ворогами. Виходить, що з’обовязує не
прінціп, не програм, надрукований на папері, а лише один еґоістичний
інтерес. Виходить, що всі слова про волю і рівність народів, про
їхні права на відродження і самовизначення - все це тільки „слова*.
Розмалювавши себе барвами тільки що зазначених святих слів, „демо¬
кратична сусіда“ Польща, захоплює білоруську землю, арештовує і
гноїть в вязницях білоруських діячів, розгромлює редакції білоруських
часописів, розгоняє білоруські орґанізації, заводить польську адміні¬
страцію і ярмить білоруський нарід, як за часів кріпацтва і шляхетськожидівської аренди. Виставивши на свому червоному прапорі ті самі
гасла—російська Совдепія насилає на Білорусь ряданських комісарів,
рострілює видатнійших національних робітників, друкує декрет про
прилучення Білої Русі до Москви і т. д. Що несуть з собою пред¬
ставники цієї влади в будучині, ми добре знаємо, бо мали досить
виразні зразки в минулому.
Тому то зовсім не дивно, що тепер вся Білорусь з рідною щирістю
відчуває всі радощі і болі, всі смутки і сподівання, якими жиє і дише
старша сестра-Україна. Кожний стогін пораненого козака пробуджує
в серці турботу, кожний крок славного українського козацтва вперед
робить в душі надію на добру будучину. Щиро можна сказати, що
український козак, українське військо бються і обливаються кровю не
тільки за волю своєї матері України, але й нашої матері—Білої Русі:
Коли не буде вільної України, не буде вільної й Білої
Русі. — Це є переконанням всіх вірних синів нашої Батьківщини.
Цілком зрозумілим є, що ми Білоруси, з великим зацікавленням
слідкуємо за державною працею України, за розвиненням її держав¬
них стремлінь — будь-то на рідній землі, чи далеко за кордонном, —
і простягаючи їй всюди нашу братню руку, викликуємо: „Україна
жиє і буде жити!"
Відень, 20. VIII-1919 р.

12

Ол. Бадан.

Ранений брат.
Обніміте ж, брати мої.
Найменшого брата, —
Нехай мати усміхнеться
Заплакана мати!
Шевченко.

Угорська Україна — це справді ранений віковою мадярщиною брат,
а під цю пору вона ще в гіршому стані, ніж ранений брат. Йому
пощастилося правда лежати в шпиталі хоч не в свому, але —в сусід¬
ському — сусіда доброго і так нам близького — Чеха. Брата цього
можна в кождій хвилі і в день і в ночі
відвідувати; але від¬
відують його всі, лише не ми, котрих обовязком є обійняти
найменшого брата. Відвідує єго чорна сотня, яка править панахиду
над усім, що українське.
Від 1. падолиста 1918 р. на Угорській Україні — одно стремління: злучитися з Україною, що і проголошено на народнім зібранню
в Густі. Коли ж одначе не пощастилося із-за малих сил провести
це проголошення в діло, і одну часть Мармароського Сиготу
зайняли Румуни, другу частину Угорської України, по проголошенню
влади рад на Угорщині мирова конференція прилучуе до Чех і дає
ім мандат на зайняття, — зневірюються провідники і опускають
зневірені в кращу долю руки.
В піснях наших оспівується смерть козака в степу та як над
умираючим крякає гайвороння. Так і на Угорську Україну злетілося
все гайвороння, котре б радо видовбало очі та розшарпало тіло
українського народу. Вина, що гайвороння туди злетілося, потрохи
й наша, але що воно очі клює раненому ще і тепер — це вже
вина наша і нічия друга.
В мент, коли Угорську Україну прилучили до Чехословацької
республіки, в Празі не мали ми симпатії, а коли прихильно від¬
носилися до нас, то лиш тому, що ми являлися тоді природними
союзниками проти Поляків.
це за Угорська Русь, який це народ,
яка в него мова, Чехи не здавали собі з сього справи. Скористало
тоді чорне гайвороння, яке злетілось в Прагу, щоби жиру роздобути :
воно, як правні заступники „єдиного неділимого руського народу14,
перейняло власть в свої руки на Угорській Україні.
Видають вони дві часописі „тижневик44 „Русская Земля44
в Ужгороді та дневник в Прашеві „Зіоуепзку V у П о сі44 — в
половині словацький, а в другій половині „руський44. Виглядало би
на перший погляд, що там справді така словацько-москофільська
приязнь. Але ні. Я говорив з проводирями Словаків і вони недвозначно
сказали мені, що заприязнились, бо ні з ким було їм заприязнюватися,
і наче б то Українці резиґнують з Угорської України.
Розібрати мову названих часописей чимала трудність, хиба
розібрали-би її в якому хемічному інституті, бо славісти цього не
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зможуть. Що це за макаронізм, показує критика д-ра Вис о цько го
— москвофила(!) в „Зіоуепзку Уу1юсі’-і“ з дня 3-го серпня, де
він каже про мову тижневика „Русская Земля": „мови цієї
ніхто не розбере, ні учений славіст, ні знаток руських діалектів, ні
знаток санскрита, не розуміє її і сам редактор", не то має
зрозуміти народ, для якого тижневник цей призначений.
Ворожий нам в очі вітер віяв в Празі, коли діставали Чехи
власть, та богато в Чехів тепер погляди змінилися на українську
справу завдяки праці самих Чехів при акомпаніменті Української
Республіканської Капелі.
Тепер цеї хвилі не можемо занедбати, не можна віддати на
наругу тих, котрі нам ріднісенські брати, та лиш нещасливі.
Тут на чужині богато української інтеліґенції, чимало на Угор¬
ській Україні, тай Угорська Україна стала тепер захистом нашого
селянства, яке сотками утікає перед польського пацифікацією. Богато
з них вступило в чеську армію під українським прапором, а ще
більше розбрелося по селах та заробляє на прожиток. Збігців всіх
там буде понад тисяч три.
Пора направити нам хиби, вигоїти рани в брата, перш за все
видавати там дневник, або перенести „Український Прагор" туди, де
він справді повинен повівати. Видавати часопис у Відні для Угор¬
ських Українців, теж саме що видавати часопис на нашій кулі
земній для Марса і про події на Марсі.
-Негайно треба відіслати, молодих енерґічних людей, видавати
часописи на місці, яка сповнить велике завдання. Повіє оживля¬
ючий весняний вітер по цілій Угорській Україні і не лишень ранений
одужає, але і піднесе духа тих, котрі утікають з Галичини — з поль¬
ського раю.
На Угорській Україні важне тепер питання шкільництва, і може
би наші компетентні чинники подбали в Празі, та щоби і це рішення
через оспалість нашу не випало на нащу некористь. Чорна сотня
тепер задумує видавати букварі для народних шкіл, на такім же
язичію, як і „Русская Земля“, шукає руських учителів та закладає
курси руської мови. З нашої сторони нічого не робиться.
Поле для праці гарне, лише — спішити, не марнуючи ні хвилиночкии часу.

Ситуація на Україні.
(Від власного кореспондента.)
Камінець- Подільський, дня 19. червня 1919 р.

За останніх кілька тижнів становище військове і політичне на
Україні значно покращало. Тут треба зазначити два факти. Перший —большевицька сила на Україні никне все більш і більше. Українська
армія, здобуваючи все більше теріторії, забірає у большевиків силу
воєнних припасів а з’окрема амуніції, потреба в якій відчувалася
12*
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в останній час дуже болючо. Рівночасно з навязанням стосунків з Ру¬
мунією українські боєві припаси збільшаються.
- Українські війська в останній час заняли Бір зулу, Роздільну,
Одесу, Христиновку, Умань, Козятин, Бердичів і посувають¬
ся на Житомир, а друга частина обходить Фастів і прямує на
Васильків. Частина української армії прорвала теж залізничу
лінію О д е са-Бахмач. Настрій в армії гарний. Українське коман¬
дування формує нові частини з новобранців, для яких крім обучення
військової служби заведено українознавство, письмо, спів та даються
новобранцями театральні вистави. Заняття відбуваються від 8-12 і
від 3-6 попол. Дисципліна в армії панує дуже гарна. Серед української
армії великий процент творять Галичане.
Що до Д єні кін а, то недавно він опублікував був в ґазетах
заяву про те, що стремиться до відбудування Росії і до федерації
України з Росією. Директорія післала Денікінові ультіматум проти
його наступу на українські землі. Ходять чутки, що Денікін дав приказ задержати наступ, бо у нього вийшли непорозуміння з Куб а н ц я м и і йому треба мати час на упорядкування відносин в тилу.
Польські війська посуваються на Волинь. Вони занявши Рівне,
прислали парламентарів до Директорії, щоби порозумітись і спільно
вести акцію проти большевиків. При цьому домагалися, щоби їм
дозволено було заняти Шепетівку. Та наше командування з тим
всим не погодилося, і Поляки відійшли на лінію Рівне-Здолбуново.
Другий факт той, що авторітет української влади кріпшає з кож¬
ним днем. Недавно Директорія звернулася до Ради Міністрів з пись¬
мом, щоби вона виготувала декларацію про загальні вибори до Укра¬
їнського Парламенту. Кабінет складається з соціал-демократів
і соц.-революціонерів; на чолі його стоїть М ар то с. Директорія і Рада
Міністрів перебуває в Камінці-Подільському, міністерство шляхів у
Вінниці.
Врожай хліба сього року гарний і засіяно біля 80% всієї

землі.

Дня 17. серпня розпочався повітовий селянський з’їзд
в Могилеві-Подільскому. Явилося до 200 делегатів селян. З’їзд вітали
міністер земельних справ Ковалевський та тов. міністра Час н ик.
Вислано було привітання Головному Отаманові, Директорії та Раді
Міністрів. Промовці селяне в один голос заявляють, що підтриму¬
ватимуть Директорію в її боротьбі з большевицькими та польськими
наїзди иками.
В Київі большевики роблять останні зусилля, щоби удержатися
при владі. Терор панує величезний. З Українців, як довідуємося,
розстріляли Ефремова, Маряненка, Петрушевського, Науменка, Біського і др. Українські видавництва розграбовані. Особ¬
ливо потерпіли Вернигора і Освіта. Українських книжок без ордера
продавати не дозволено.
Ордери видає спеціальна комісія, яка
рівночасно реєструє Українців. „Папірком“ реквірував всі запаси
паперу, і дозвіл на одержання паперу українській інстітуції дістати
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неможливо. За те дістають папір всякі комісари, Жиди, які потім
мого дорого перепродують. Хабарництво і спекуляція всюди в пов¬
ному розгарі.
На днях відбувся в Камінці перший на Україні з’їзд інтеліґенції, який був скликаний Державним Союзом. На з’їзді були
представники Наддніпрянщини й Галичини. Прибули диктатор ГІ ет ру¬
їн евич, Мартос, Пачовський і др. З’їзд розглядав питання про ко¬
ординацію роботи інтелїґенції і про її участь в державному будівництві.
В Чернигові помер відомий громадський діяч І. Шраг.

Валентін.

Байка.
Горіла хата. Три брати
Скажено гризлись, як хорти.
Один ес-ером здавна звавсь,
Ес-деком другий величавсь,
А третій брат
Був хлібороб і демократ.

Горіла хата! вже давно
Палало в ній усе майно.
Згоріли крокви, дах згорів,
Огонь вже стіни звірем їв.
А три брати
Кричали й гризлись, як хорти.

„Мені гасити!“ всяк кричав;
„На це я маю більше прав,
За мною весь народ, земля,
Так чом стояти мушу я?“
— „Куди?! не лізь, бо задушу,
Я сам пожежу погашу!“

Тяглась би довго суперечка,
Та тут вмішалася овечка:
„Гей, схаменіться, земляки,
Покиньте всі свої сварки,
Бо доведеться вам без хати
Зімою в полі ночувати."

„Гасіть гуртом!" вівця кричить,
Але в цю мить
Упали стіни. Дим сховав
Усіх, хто довго так кричав . . .
Вівця ж упала й помолилась,
Що не людиною вродилась.

Сучасна Польща.
(Від нашого власного кореспондента.)

Теріторія сучасної Польщі, як відомо, складається із земель,
що не так давно ще належали до Росії, Німеччини, та АвстроУгорщини.
В часі війни, російська частина Польщі була під німецькою
окупацією, а тому життя в усіх польських землях за останні роки
було, більш менш, під однаковим німецьким режімом. Німецький
режім був досить суворий, тяжкий для населення, -але від цього
Польща не програла, а значно виграла. Не можна порівнювати
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господарювання Німців у Польщі, наприклад, до безтолковоі окупації
Росією Галичини. Поскілько російська влада знищила Галичину,
поскілько Німці, лишили після себе у Польщі налагожене господар¬
ство. В найліпшому стані дісталися Полякам залізниці. Німці пере¬
шили російські колії на вузькоторові, і таким чином нині Польща
має у себе залізниці з однаковим тором, що значно полекшує кому¬
нікацію і має значіння стратегічного характеру. Паровики, вагони,
стації, усе це має сліди німецької господарської руки.
Індустрія Польщі сильно зруйнована війною. Машини вивезені
Німцями до Германії, через що майже вся промисловість Польщі нині
не функціонує, і для відбудови її треба богато часу коштів та енергії.
В політичному, громадському і господарському життю Польщі
значну ролю відограло те, що за часів окупації була спромога
польському народові вести підготовчу роботу до майбутньої держав¬
ної праці, а під часи переходові, коли німецьке військо залишало
Польщу, польські уряди взяли владу при спокійній досить політичній
атмосфері, через що властиво і можна сказати — Польща появилася:
на світ без внутрішніх і зовнішніх потрясень.
Польському народові так пощастило, що політична самостійність
дісталася йому не тілько без хатніх завірюх, але й без пролиття
крови польської. Усім відомо, що Поляки, як такі, війни не вели, бо
політично не істнували, що громадяне російської Польщі переходили
в полон до Австрії та Німеччина, а австро-німецькі до Росії. Такі
обставини в значній мірі спричинилися до того, що польський нарід
найменше від усіх втомився війною. А в цей час, коли сусідні народи
знесилені уже війною, польські політики використовують своє вигідне
становище в цілях імперіялістичних.
Як політична одиниця Польща в цей час безперечно є держав¬
ною непоступового, напівреайц иною, без щиродемократичної прог¬
рами внутрішнього будівництва і відносин до сусідів.
Люблинське повстання лівих елементів у минулому році було
подавлено, і таким чином влада у Польщі ще лишається і по сей
час в руках правих груп.
Недемократичні елементи Польщі розуміються на тому, що їх
становище зле, що час для демократичних реформ настав уже давно,
і тому, затримуючи в своїх руках владу, вони покривають свою недемо¬
кратичність масками, правда досить прозорого вигляду. Правительство
Польщі стало на той безперечно помилковий шлях, що не попустити
революції можна лише триманням ладу і спокою при допомозі
багнетів. Ці короткозорі люде не хотять зрозуміти, що вони під¬
різують той сук, на котрому самі сидять.
Правительство нинішнього складу, сформоване по діловому
прінціпу, виявило свою нездатність вести ділову роботу. Вся робота
кабінету полягала до цього часу в боротьбі з революцією, яка неми¬
лосердно насовується, та в закулісній діпльоматичній роботі.
Аграрне питання урядом ігнорується і по-за купою паперу,
що лишається у сеймових канцеляріях, більше нічого не зроблено.
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Робітниче питання є тим пугалом для польського уряд}, котрого
він боїться чіпати і тому залишає його без розвязання. Тисячі фабрик
і заводів не працюють, сотки тисяч безробітних голодують і на це
не звертає належної уваги уряд, котрий через свою короткозорість
наволікає уже не революцію, а анархію.
Робітниче законодавство не порушено. Взагалі Польща живе
іце старими, царськими законами бувшої Росії. Навіть волі союзів
ще не дано народу, і тому статути ріжних нових організацій вносять
на ствердження міністрові справ внутрішних.
Не дивлячись на велику кількість польської інтеліґенції взагалі,
уряди державні хворіють за браком людей фахових, з ініціативою,
здатних до державного будівництва. Хабарництво по урядах так
поширилося, що до цього зла населення уже призвичаюється.
На місцях відповідальними керовниками призначаються лікарі,
правники без практичного стажу, і навіть так собі громадяне, що до
адміністраційного апарату відношення не мали ніколи і в доручених
їм справах мало розуміються.
Коли намічаються кандідати до відповідальних посад, то відограє
значну ролю політична орієнтація кандідата. Коли він належить до соціялістичної партії, то рахувати на високу посаду не може.
Взагалі відносини між урядом і соціялістичною партією утвори¬
лися злі. Фактично в цей час польські соціялісти стали в опозіцію
до уряду, котрий таким чином загубив популярність серед демо¬
кратичного громадянства. Праві-ж групи косо поглядають на уряд
із за кокетування його з лівими Групами; таким чином, і там уряд
повною підтримкою не користується. Власне становище нинішнього
уряду Польщі дуже скрутне через відірваність його від широких
мас населення.
Нещира і недемократична закордонна політика уряду знайшла
суворий осуд в промовах сеймових послів соціалістичного
б л ь о к у.
Дякуючи тій політиці сучасного уряду, Польща у всьому світі
відома, як держава з імперіалістичними, шовіністичними, та юдо¬
фобськими тенденціями.
Польща нерозважно пустилася на переслідування національних
меншостей населення, а особливо Жидів та Українців. Жидівські
погроми такі, як той, що відбувся в листопаді в місті Львові, де тися¬
чами нищилася людність лише через те, що вона не польської нації,
. відограють ще значну ролю в історії Польщі.
Поляки короткозоро гадали, що терором вони примусять Жидів
та Українців змінити власне національне обличча і стати рабами Поля¬
ків. Замість цього Поляки здобули собі внутрішнього ворога і набули
злу славу за кордоном.
Економічне становище Польщі теж дуже зле. Власна продукція
стоїть. Організувати її швидко неможливо. Поклавшися на ласку
закордонного ринку, Польща експльоатується нині немилосердно
і довго ще буде в економічній залежності від заграниці.

208

ВОЛЯ

Т. 2. Ч. 5.

Фінансова справа у Польщі в катастрофальному стані. Немає
сталої валюти. Немає більш менш реального забезпечення дощу
наперових грошей. В обороті знаходяться рублі, що лишилися від
Росії, польські марки, випущені Німцями під час окупації, польські
марки випуску сучаснього, корони, що лишила Австрія, німецькі марки.,
які були в обороті на німецькій частині Польщі.
Перехід від цих сурогатів гроша, на новий національний сурогат,
в державі без власної, організованої індустрії, без данних на експорт,
без великих природних богацтв, є справа занадто складна. Единий
поратунок це-заграничні позички. На цей шлях Польща стала. Але-ж
сей шля дуже слизький і безперечно поведе Польщу і до фінансової
залежнохти від заграниці.
Мілстарне становище Польщі загрожуюче. Польща напружує всі.
сили до іборотьби зо всіма сусідами. Армія, невтомлена війною та
штучно запалена національним шовінізмом, до цего часу добре три¬
малася, але надалі її боєздатність будуть безперечно залежати від.
того, в якому стані буде в тилу усе внутрішнє життя Польщі. В сему
останньому і є все зло польської мілітарної політики, бо в тилу справи:
уже стоять не на добре.
Воювати без кінця, з усіма сусідами, без власного виробу аму¬
ніції, при невеликій порівнюючи армії, при загострених відносинах:
у себе дома між партіями і з меньшостями, а також межипартійних,
річ неможлива. За прикладами ходити далеко не треба. Німеччина
і Австрія, значно сильніщі від Польщі, були побиті тому, що не зро¬
зуміли катастрофальности свого стану річей.
Зле становище Польщі відносно її військових справ побільшу¬
ється ще тим, що росклад військових частин уже почався. Усі ті:
ознаки роскладу, котрими починався росклад других армій, уже
є і в Польщі. Дісціпліна падає що раз більше, частини легко підда¬
ються впливу агітаторів, приймають участь в погромах і в повстан¬
нях (а в Галичині і Познані се було), дізертирують.
Сучасний уряд Польщі зрештою буде примушений капітулю¬
вати на фронті і шукати порозуміння з сусідами, або капіту¬
лювати у внутрішній клясовій боротьбі і передати владу
демократичним елементам.
Безперечно, що здоровий розум і національне почуття мусіли-б
підказати урядові, що він повинен вибрати із тих двох капітуляцій^
Згода з сусідами, властиво не була-б капітуляцією, а лише ро¬
зумним державним вчинком, особливо коли пригадати собі, що Польщі
безперечно доведеться воювати ще з новим ворогом, будучою Росією.
Колчаковщина і Деніківщина не принесе з собою дружніх поль¬
сько-руських відносин. Маска з сих обох ґенералів спаде, коли вони
стануть міцніше на ноги, а навіть коли-б Колчак і Денікін бажали
розумного розвязання справи з новими державами, що утворилися
на території бувшої Росії, то вони безсильні се зробити, бо ті ґрупи,
що прийдуть до- влади разом з Колчаком і Денікіном, мають здоро¬
вого розуму не більше, як у горобця в носі, і продовжуть ще шко-
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дливу для них же самих централістичну політику. Тому в інтересах
Польщі було-б не тільки не поборювати, але противно підпирати існу¬
вання сусідніх держав, як: Україна, Білорусія, Латвія, Фінляндія, котрі
також безперечно ще зустрінуться з московським імперіялізмом.
Оден із польських соціалістів з приводу сучасного фатально го
становища Польщі висловився так: „Наша шляхта віками мріяла про
Польщу. Мрії здійснилися. Панство польське бавиться досягненням
бажаного, а разом з тим не хоче приглянутися до сучасного її ста¬
новища, до світових подій, і своєю поведінкою та політікою шляхотського уряду, вивело Польщу на шлях слизький, що загрожує навіть
істнуванню Польші, як Держави/' Той же соціяліст гадає, що єдиний
порятунок — це приход до влади соціалістів, а він можливий у Польщі
.лише через революцію, до котрої польська демократія планомірно
готується.
Сучасне становище Польщі, як нашого сусіда, ми повиннні взяти
на увагу, а особливо, починаючи з Польщею переговори мирного
характеру, нам треба тямати, а, розмовляючи з урядом Польщі, памятати, що там незабаром прийдуть до влади нові люде з новою орі¬
єнтацією, новою політикою зовнішньою і внутрішньою. Люде ті не заманіфестували ще своєї до нас дружби. Що серед них є також шо¬
віністи, це факт, але безперечно є факт і те, що новий уряд поль¬
ський буде демократичним, при загально демократичній політиці. Тому
властиво лише тоді можуть здійснитися бажання української та поль¬
ської демократії, про добрі польсько-українські відносини.

Лист зі СкандінавП.
(Від нашого власного кореспондента).
Ко пенгаґа, дня 18. серпня 1919.

Потомки славних Вікінґів, які колись мечем диктували свою
волю Анґлії, Палестині та навіть Візантії, нині, як все на світі, мен¬
шають і, написавши на своїм прапорі „дешевше купити, вигіднійше
продати", згинаються під тягарем своїх міліонів, нажитих на спе¬
куляції чужою кровю. Ведучи на протязі чотирьох років мудру
політику нестійної рівноваги, правда може за винятком Швеції, яка
була загіпнотизована панцерним кулаком Німеччини та значно хили¬
лася на її бік, вся Скандінавія кинулася тепер в обійми Антанти та
кричить на цілий сьвіт: „що не від Антанти, те від лукавого", а по¬
серед всего Швеція, яка тепер більш антантська, ніж сама Антанта.
Ціла політика Скандінавії мені представляється в образі молодого
€Слабого рекрута, який трясеться від страху та кричить коли потрібно
і коли навіть непотрібно: „2и ВеїеЬП"
Не буду приводити витягів з часописей та цітат з брошур.
Кожному відомчо, як вони пишуться. Лиш приведу деякі факти
з життя вулиці, на котрій вживається все і то в більш щирих
їіепідмальованих формах.
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Ви йдете скажім з матірю, та хочете пройти до кращої околиці
в Копенгазі — Лянґелініє-мол, де стоять тепер чужоземні військові
кораблі. Кордон поліції. Вас пропустять, вашу матір ні. Для чого?
Бачите, данська поліція боронить моральности антантських матросів,
і особам кращого пола вступ на Лянґелініє заборонений. Вам смішно,
але це факт. І скажіть, будь ласка, не пригадує це вам по протилеж¬
носте большевицьку соціалізацію жінок? „Екстреми притягаються“, і на мій погляд обі ці річи одного і того самого Датунку.
Другий факт. Тихий вечір біля семої години. Через велику
площу в Копенгазі проходять тисячі люда. Скінчивши свою денну
працю, вони спішать до дому. Нараз несподівано роздається сальва
з рушниць та пістолетів, і невміло пущені ракети літають по бруку
з одного кінця площі на другий. Коні і люди подаються в бік — це
бачна купка англійських матросів. „Сьвято побіди“. А поліція дивиться
та ніжно усміхається. А пробуйте ви запалити в своїй власній вілі
біля моря огні на Івана Купала, на завтра дістанете досить болючий
штраф за те, що не дай Боже могли спалити море, або данський
пісок.
Спробуйте почати балакати в якім небудь склепі по німецькому.
Якими очима будуть на вас дивитися? Що найменьше так, як на
злочинця. А рівночасно пробуйте попросити огня по анґлійські
в інтелігента в золотих окулярах, ви побачите, як він скине свій
габік, запропонує свої папіроси, запалить вам папіроску і буде довго
стояти з відкритою головою, заглядати в очі, чи не прикажете ви
йому обтерти ваші запорошені черевики.
Взагалі вулиця великого міста завжди відбиває те, чого чужи¬
нець не прочитає в жаДній часописі, те, що в даній країні зробилося
вже сталим, те, на що вже не звертають пильної уваги.
Приміром ви можете стрінути на вулицях скандінавських столиць
купки людей, одягнених зі всею фантастичностю бувшої царської
армії, які б могли своєю голосною мовою та жестікуляцією збудити
заздрість в першім ліпшім Жиді з ярмарку в містечку.
Смішно і дивно для нас, а ще більш для чужинців бачити цих
людей, що не звертають уваги ні на іронічні погляди, ні на те, що
вони робляться якимись блазнями для скандінавської публіки. Взагалі,
що може подумати Швед, побачивши в Штокгольмі на головній ву¬
лиці індівідуума з бородою, від якої за милю чути „околодочним*',
в брудній та поплямленій шинелі, на всі боки опоясаними якимись
ремінцями, в сталевім шоломі з двоголовим орлом, який невідомо
від яких куль боронить сю цікаву для френольоґії голову.
Взагалі не можна себе більш здескредітувати, як тут здескредітувала себе російська еміґрація. Засновуються якісь ліґи, союзи,
під прапором яких провадяться спекуляції, підлоги, аж до убивств
включно. Останніми днями вся скандинавська преса повна пикантними
описами замордування а ля Рокамболь в Штокгольмі якогось Ардашева, особи досить темної, не то большевицького шпіона, не то спе¬
кулянта, не то компоніста порнографічних опереток, а може і перше
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і друге і трете разом. Вся ця історія обставлена досить романтично,
і я гадаю дасть для авторів кінових фільм дуже пікавий матеріал: поперед
всего засновали „ліґу“, потім винаняли коло Штокгольму вілю, де
засідав трибунал, складений з російського полковника, ґенерала,. двох
російських дам, Шведа та „американського горожанина“. В авто¬
мобілі привезли Ардашева, судили, засудили на смерть за большевицький шпіонаж і виконали цей приговір — задушили, трупа
кинули в море. А рефрен сеї пісні такий: по фальшованім чеку
з біжучого рахунку Ардашева одержано 20.000 корон, а при роз¬
громі його помешкання пограбовано 4000 корон шведських. Але
одним Ардашевим не скінчилися авантюри сеї „ліґи“. Швецька поліція,
остро взявшися за діло, з кождим днем відкриває все нові і нові
замордовання во славу „єдіноі і нєдєлімоі“. Правду пише копен¬
гагенський кореспондент берлінського „Голоса Россії“ : „Важко собі
уявити щось біліле непопулярного, як „русскій“ в Скандінавії“.

Похорон українських героїв.
Дня 14. серпня с.-р. відбулися в Берліні похорони полк. Дмитра Вітовського і четаря Юліана Чучмана, що знаймли страшну смерть разом з 6-ма ні¬
мецькими офіцерами в літаку, який згорів в Горішньому Шлезку.

Розбитий лигак.
Звуглені тіла вбитих Українців перевезено з місця катастрофи в запечатаних
вже домовинах до Берліна (дня 12. серпня) і тут поміщено їх аж до дня похорону
в церкві св. Гедвіґи, звідки перевезено їх в четвер, 14. серпня на центральний
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цвинтар і там поховано тимчасово, себто зложено в камяній каплиці^до часу, доїш
обставини не позволять перевезти дорогих останків на рідну землю.
Рідко коли доводилось в Берліні бачити такий похорон, як цей, який урядила,
українська громада своїм героям. Церква св. Гедвіґи, одна з перших і найкращих:,
в Берліні, заквітчалась в той день ціла жалібною-чорною китайкою і зеленими-,
лавровими деревцями, що двома рядами розтягались від входових дверей аж до са¬
мого майже вівтаря. Між тими рядами лаврів і свічників лежали на високих катафальках дві однакові металеві домовини, накриті червоними козацькими китайками...
на яких вишиті були золоті укр. герби.

Жалібний похід.
На китайках сіріли дві козацькі шапки, дві козацькі шаблі і полковницька
булава в головах полковника Вітовського. О 10. год. рано почалось похоронне богослуженя, яке відправляв місцевий парох, куратор Руст в асисті ще двох священ¬
ників і в супроводі місцевого церковного хору. Церква була битком набита, бо окріж
української громади прийшло на похорон дуже богато мешканців Берліна.
Окрім офіціяльних представників і членів поодиноких українських місій в
Берліні, які явились на похорон майже в повному числі, прийшли на похорон також
два відпоручники від німецького уряду заграничних справ, три заступники німе¬
цького товариства „ОеиізсЬе ЬиІЇзсЬШгеес1егеі“, від Білорусів явився посол Леонард.
Заяць і Захарко, а від Литовців п. сотник Ходаковський. Як представники
Української Армії, приїхали з Відня п. Атаман Коссак в товаристві ще одного стар~-
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шини, а з ними також і брат покійного четаря Чучмана. В останній хвилі (перед
кінцем богослуженя) приїхала також делєґація від українських полонених з табору
Зальцведель в числі ЗО людий, яка рівночасно складала з себе хор і музику.
Зложено було багато вінців між іншими від німецького уряду заграничних
справ, тов. „ЬиНзсШгеесіегеі", Білорусів, Укр. Посольства з надписю „Вірним си¬
нам України — УНР", Укр. фінансової комісії 2 вінці з написами: „Чесному
борцеві за волю України, лицареві України, що загинув на варті
народних інтересів" (Вітовському)і другий:„Незабутньому Українському

На цвинтарі.
четареві Чучманові складаємо свій смуток і жаль", Укр. тижневника
„Воля", Укр. Клюбу у Відні, Укр. кооперації і від п. сот. Чучмана (два вінці).
По богослуженю і латинськім „Кециіет" відспівав хор українське „Святий
Боже" і „Вічная память", потім зачав формуватись перед церквою сумний похід,
який рушив вулицями Берліна на цвинтар.
На цвинтарі відправив куратор Руст над домовинами (перед каплицею) молебен
а далі став пращати покійників в далеку дорогу, як героїв українського народе,
що в борбі за волю його положили завчасу свої буйні голови, і висказав в імени
Німців слова щирого співчутя українській суспільності за так тяжкої втрати. „Не
згине сей народ, що має таких борців героїв, як покійники."
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Потім сказав слово в імени Укр. Держави секретар посольства п. Козій, від
укр. Війська ат. Коссак, в імени Білоруського народа п. Заяць.
По промовах відспівав хор козаків „Вічную память", „Ще не вмерла"
і молитву „Боже великий єдиний", почім обі домовини зложено в каплиці.

м. ч.

Вугляна кріза.
Мемуар М. Г у в е р а раді пятьох.

Я бажаю наново піднести перед Радою вугляну справу в Европі. Під керу¬
ванням верховної економичної ради моя адміністрація зайнялась тим, щоб оживити
продукцію і зконтролювати роспреділення вугля в Европі центральній і східній. Для
цієї праці було вжито значний штат людей і численні досліди було зроблено в дер¬
жавах, які творили раніще Австрію, на Балкані, в Польщі і до певної міри в Ні¬
меччині. Хоч осягнені результати далекі від ідеальних, одначе вони давали можли¬
вість піддержувати життя в громадських і приватних установах.
Полковники Ооосіуеаг і Аішоосі дали відомости про стан продукції
і споживи, якими вони були в 1913 році в головних краях Европи (за виключенням
Росії і Балкану). Так само вони перевели анкету відносно можливих результатів
продукції протягом 1919 року, приймаючи за базу шість перших місяців біжучого
року. Результати її показують, що з приблизної кількости 679,500.000 тон в головних
краях Европи продукція вугля впала до 443,000.000 тон річно. Другими словами,
продукція вугля має дефіціт 236,500.000 тон, або зменшення в 35% нормальної
ц и ф р и.
Де-які стоживачі, як приміром транспортні засоби або громадські установи,
не дійшли до дефіціту в цій пропорції; дефіціт припадає переважно на ману¬
фактури і приватні потреби.
Опріч того, помітна цілком зрештою природня тенденція країн, продукуючих
вугіль, зберегти як можна більшу кількість його для власного нормального спожи¬
вання, а, значить, не давати його країнам, які його не продукують.
Ледве чи буде корисно згадувати причини зменшення продукції вугля, але
може буде добре перечислити деякі з тих спеціфічних причин, які скрізь єсть
ті самі.
Серед них має місце в незначній степені, порівнюючи з рештою, втрата мате¬
ріалів і робочих рук через війну; задержка в експльоатації, яка сталась підчас війни;
ослаблення фізичної сили через недостатки і терпіння від війни; недостача валко¬
вого матерялу, щоб довезти вугіль з копалень: політична доля деяких вугленосних
районів досі ще не вирішена і поверх всього цього — часті домагання робітників
збільшення платні. Ці домагання переводяться шляхом страйків ії инших мані¬
фестацій, які руйнують продукцію.
На нещастя, європейські робітники в багатьох місцях віддались теорії, ніби
зменьшення фізичних зусиль побільшить їхній власний комфорт і поліпшить їхню
долю. З другого боку несправедливі зиски власників підчас війни захитали догму
приватної власності!. Всі ці причини в ріжній степені робили свій ефект в ріжних
країнах, але всі вони привели до слідуючого: тої продукції, яка єсть, не

вистарчає, щоб населення Европи могло жити.
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Жнива наступають, отже негайне завдання харчування буде розвязане. Але
вугляна проблема повстає, як найбільша загроза стійкости євро¬
пейського життя. Це єсть проблема, яка торкається цілої Европи і якої розвязатп Сполучені Держави не можуть. Залишаючи в стороні всі инші справи, додати
ще один міліон тон місячно до того вивозу, який Америка вже робить в Европу,
було-б великим тягарем, маючи на увазі посилку продуктів живности, яку вже
роблять Сполучені Держави і яка від 1914р. збільшилась втричі. Опріч того,
такий тонаж міг би тілько порушити транспортні такси світоеого пароплавства.
Нарешті, прийнявши, що маємо зменшення місячної продукції вугля на
20 міліонів тон, уділення Сполученими Державами одного чи двох міліонів тон
місячно було-б незначною поміччю.
Розвязання проблеми вимагає спочатку, щоб було збільшено продукцію і, на¬
решті, щоб було орґанізовано розпреділення.
Може можна було-б помогти розвязанню першої проблеми, як би власники
і робітники копалень цілої Европи дійшли до зрозуміння того, що доля євро¬
пейської ц і в і л 1 з ації в цей час в рівній мірі лежить в руках їх
обох, а може навіть і більше: що в ближчому році вона не буде в руках тих, що
продукують предмети споживи.
Розвязання другої проблеми — роспреділення — має життьовий характер, як
що ми не бажаємо допустити до руїни держави, що не продукують вугля.
Я найнагліще рекомендую, щоб в будь якій формі було створено в Европі
контроль над вуглям з метою, щоб посунути вперед продукцію і організувати рос¬
преділення його, щоб дати можливість далі функціонувати найбільш важним уста¬
новам, на яких будується тривалість політичного і економічного життя. Проблема'
не може бути розвязана для якоїсь одної європейської нації; треба зібрати до
купи енерґію всіх націй і прийняти під увагу ситуацію всіх націй. Це єсть, я це
повторюю, для Европи завдання чисто внутрішнє.
Так виглядає „вугільна ситуація" в цілій Европі. По окремих країнах показу¬
ються такі картини:
І т а л і я. Власного вугілля зовсім не має. Доставлявся раніїце переважно
з Анґлії, але під кінець цього року довіз має припинитись. Привозилось також
із Бельґії 20 тисяч тон місячно. Мінімальна річна потреба в вуглю виносить 12 мі¬
ліонів тон. Єдина надія на Америку, з якою ведуться переговори, але доклад
п. Гувера робить цю надію марною.
Німеччина. В останній перед війною мирний рік добувала 192 міліони
тон і до того ввозила з Анґлії (для воєнного і торговельного флоту) коло 10 міліонів
тон, але одночасно вивозила за кордон біля 31 міліону тон. Отже залишалось в дома
кругло — 170 міліонів тон. З цього числа приходиться на Сарський бассейн,
який перейшов до Франції, — 12 міліонів тон, на Горішній Шлезьк, політична
доля якого не ясна — 50 міл. тон і на Ахенську округу — 3,5 міл. тон. Таким
чином, як би Німеччина продукувала вугіль з тою самою інтензивністю, що й до
війни, то могла-б здобути на своїй новій терріторії приблизно 125 міл. тон. Але
через ріжні причини, які згадує п. Гувер, вона добуває лише 55% довоєнної кіль¬
кості!, а саме біля 70 міл. тон. Отже, коли відкинути потреби в вуглю тих країв, які
відходять від Німеччини, то їй ще бракує біля 80 міл. тон. Треба також прий¬
няти під увагу, що, згідно з мировим договором, Німеччина мусить, починаючи
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з вересня, віддати Антанті 40міл. тон. Лишається для німецькою цілого
хазяйства 40 міл. тон, тоді як самі лише німецькі залізниці з’їдали в 1913 р. 63 міл.
тон. Отже перед Німеччиною ті самі перспективи, що й перед Італією:
скорочення залізничою руху, спинення фабрик, холод, темрява і безробіття.
Австрія. Вже зараз становище ката еро фічне. На черзі припинення
трамвайного руху, електричною і ґазовою освітлення, остановка заводів і фабрик,
закриття публичних їдалень і т. д.
Для забезпечення одного Відня необхідно щоденно мінімально 3.600 тон. Дого¬
ворами з Німеччиною і Чехією обіцяно 1640 тон денно, але й цього досі
нема. Уряд прохає Францію доставляти щоденно з Сарського бассейну принаймні
2000 тон денно. Американській вугіль не на кишеню Австрії, бо одне кільо його обхо¬
диться біля 1,5 корони, себ-то біля 1500 корон тонна.
Чехія. Приблизно забезпечена власним вуглям, але не хоче прода¬
вати його за кордон; лише в випадках, коли замість нього може дістати щось для
себе необхідне, дозволяє вивозити. Так, в Австрії вимінює його на зброю.
Польща. Опредлює свої потреби на 13 міліонів тон річно., В себе
добуває 5,5 міл. тон і потрібує 600 тисяч тон місячно довезти, щоб задо¬
вольнити промисловість.
Бельґія. До війни добувала 23,5 міл. тон річно, тепер лише 40% цієї
кількости.
Франція. До війни продукувала 37 міл. тон, чого не вистарчало, і вона
ще довозила 23 міл. тон. Тепер, в наслідок руїни північно-франц. копалень
(Уаіепсіеппез), мусить довезти річно 40 міл. тон. Трохи дістане від Бельґії
і сподівається дістати від Анґлії біля 10 міл. тон, а також від Німеччини.
Анґлія. Добувала до війни кругло 270 міл. тон річно, але вже в 1918 році
добича впала до 227 міл. тон. Вона найбільше постачала вугля своїм сусідам. До
війни річно вивозила 75 міл. т., але в 1918 році вивіз вже був тілько
31 міл. т. Тепер здобича ще зменьшилась, і міністр 5іг Аискіапсі О е сі (1 е з заявив
в нижній палаті, що цієї зими Анґлія не вивезе ні одної тонни.
Могла-б багато довезти Америка, де добича вугля в 1918 році виносила
605 міл. тон. Америка перед війною вивозила вугля всього 20 міл. т. річно. Тепер
американські вуглепромисловці, заявляють, що вони могли-б довезти хоч 100 міліонів
тон, як би їм дали необхідний для того тонаж. Але як раз це майже неможливе,
з огляду на

світову крізу морського транспорту.
Після данних Уоусі’а, світовий морський транспорт втеряв за час війни кругло
15 міліонів тон. За той самий час було збудовано біля 14 міліонів тон, отже,
порівнюючи з довоєнним часом, світовий дефіціт в морських транспортних за¬
собах виносить кругло один міліон тон, який може бути поповнений найскорше
під кінець 1920 року.
Недостача транспорту і вугля, а також підвищення ціни на них викличуть
скорочення продукції і підвищення цін на товари.
Отже голод, холод безробіття і дорожнеча—такі приблизно ближчі перспективи
для Европи.
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Большевицька робота в Скандінавських державах.
Офіціяльний
доклад адміралові
Колчакові
одного з російських дипльоматичних представ¬
ників в Скандінавії *).
Завдяки торговельній політиці шведських керуючих кол, ввіз шведських
товарів в Росію був невеликий — ввозилися в незначний кількости сепаратори,
сільсько-господарські
машини,
коси, але большевики почали вивозити з Росії
мідь, яка можна гадати, переходила з Швеції до Германії, затим — масло,
і, взагалі, сирівці, вивіз яких із Росії був для неї шкідливим.
За посередством большевицьких і нейтральних кур’єрів було вивезено до
Скандінавії російські- і с т о р и ч н і і артистичні ці н н о с т и, які були ви¬
крадені з дворців і музеїв а також приблизно 300—400 міліонів російських рублів. Для
прикладу, п. Б у к о в с ь к и й, комісар Міністерства Фінансів, привіз із собою до Стокгольму
кілька десятків міліонів кредітками і в золоті. Одна частина цих грошей цілком
офіціяльно вважалася призначеною для цілей „інтернаціональної революції" ; Друга
— була вкладена в банки на імя головних большевицьких лідерів, які забезпечили
себе на всякий можливий випадок, а решта, ніби-то, мала торговельне призначення.
Тут до речі буде сказати, що багато ліферантів Совітського Правительства, одержа¬
ли міліонні задатки при заключенню контрактів на доставку ріжних продуктів із
Скандінавії до Росії, не виконали контрактів, залишивши гроші при собі. Так,
приміром, недавно Воровський покликав до суду якогось п. Нагурського
і одного Норвежця, які обов’язалися поставити з Норвегії до Петрограду рибу, в цій
цілі одержалу 2х/2 міліона корон і ... не поставили жадного кіло риби.
Большевицькі представники в Скандінавії, одержавши великі суми готівкою,
розпочали дуже широку діяльність, підкуплюючи не тільки пресу, а навіть
ї окремих осіб.
Відомости про те, що у російських большевиків е дуже багато грошей і що
вони кидають їх не жаліючи, стали остільки популярними в Скандінавії, що
траплялися і ось які факти: при кінці 1918 року редактор одної провінціяльної
бульварної часописи, яка виходить в І етерборзі (місто в Швеції), звернувся до
большевиків з пропозіціею посвятити свою ґазету справі большевизму взагалі,
а російському большевизму з’окрема, під умовою, що большевики дадуть „для
агітації" кілька десятків тисяч корон. Не зовсім освідомлений редактор, видко, не
розбираючись ясно в фактах, заадресовав своє предложення на імя законної росій¬
ської місії, завдяки чому і стало це відомим.
До ріжноманітної діяльності! большевиків треба ще долучити факт улашто¬
ваний ними в Скандінавії широкої політичної розвідки. Як вже було зазначено
ранійше, Воровський не підшукав для себе співробітників ні серед політичних
емігрантів, ні серед лояльних елементів, але поза цим навколо нього дуже швидко
скупчилися ріжні підозрілі елементи, відомі німецькі аґенти, спекулянти і між¬
народні аферісти.
Політична розвідка большевиків переводилася за допомогою німецького
посольства в Швеції, до роспорядження якого малося дуже багато коштів, завдяки
тому впливовому становищу, яке займало в Швеції німецьке Правительство.
На чолі большевицького розвідкового апарату, по нашім відомостям, стояв
якійсь п. Кальве, який іменував себе інжінером, але справді мав професію
ціркового борця. Звязаний безпосередньо з комісіями Криленко, Петерса
*) Поч. Т. 2. ч. 3.
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і Д ж ер ж и нського в Петрограді і Москві, Кальве переводив розсліди, ховаючись
за ім’ям ніби-то „торговельного агенту." Большевики слідкували, як за протибольшевицькими колами, так рівнож і за большевиками, які сюди приїздили.
В середині літа 1918. року, в звязку з укріпленням становища архангельського
Правительства Чай ковсько го і з встановленням тісного контакту його з анґлійським Правительством, почався набір добровольців на Мурман серед російських
офіцерів-еміґрантів. Ця справа, цілком воєнного характеру, переводилася, в повному
секретному порядку, за тісною і безпосередною допомогою Англійської Місії в Сток¬
гольмі і Христіянії.
Добровольці мали підписувати особливий контракт, який укладався в імені
анґлійського Правительства. За силою цього контракту вони вступали в ряди **
мурманської армії, підлягаючи повній анґлійській дісціпліні і всім наказам
анґлійської влади. Більшість перебувавших в Скандінавії офіцерів, негайно же
записалася в ряди війська, і лише дуже невелика група відмовилася від поїздки
на Мурман.
Порядок переїзду на Мурман із Швеції, звідки йшли перші відправки, був
слідуючий: прийнята особа одержувала від анґлійського консульства візу ніби-то
на переїзд до Анґлії, що для норвежського Правительства було достаточною причиною
виставити норвежську візу, позаяк дорога на Мурман йшла через Норвегію.
Норвежське Правительство, якому було повідомлено анґлійським послом в Сканді¬
навії про справжній маршрут офіцерів, радо давало свої візи, але потрібно було
мати ще одну, так звану „шведську візу на поворіт," через то, що згідно зі сканді¬
навською конференцією „всі. які їдуть до одної з скандінавських держав, мусять
мати візу тої держави, звідки вони безпосередно виїздять." Ясна річ, що переведення
багатьох формальностей для переїзду на Мурман, вивела орґанізацію справи за
межі повної тайни. Але норвежське Правительство вживало всіх заходів, щоби
офіцери, які їхали на північ, не затримувались по своєму бажанню і не гаючи часу
направлялися згідно з маршрутом.
Бсльшевикн в Скандінавії, як рівнож і офіціальні германські представники,
уживали всіх можливих заходів, щоби вплинути на норвежське Правительство,
аби воно не допускало уеиленкя мурманської армії. Однак, навіть шведське
Міністерство Закордонних Справ, яке офіціально не було посвячено в зазначені
операції, не ставило ніяких перешкод вже тому, що тоді цілком став ясним характер
большевицької небезпеки. З часом відправка почалася переводити цілком без
перепон, при чому ті, що їхали на Мурман з Данії, переїздили через Норвегію,
яко біженці, які повертають до Росії. Всі старання большевиків в Скандінавії
дезорґанізовати справу відправок на Мурман, таким чином, скінчилися на нічому,
а їхня а ґі таці я серед офіцерів, які втікали з Фінляндії (до Стокгольму і Копенгаґену прибуло потім також багато і морських офіцерів) і серед воєнних урядовців,
які повертали з Анґлій, Франції і Америки і які затримувалися тут, не мала
ніяких успіхів,
З окрема треба зазначити слідуючий факт. В літі 1918. року з австрійського
полону було випущено ґенерала Мартинова, який прибув до Стокгольму.
Мартинова було обміняно на австрійського ґенерала Кусманека, і він поїхав
в супроводі адютанта-капитана Тартаринц е ва. З початку Германія не давала
генералу Мартинову перепустки через свій край, але потім, коли ґенерал Мартинов
завязав зносини з Воровським, ця перепустка була виготовлена для нього. Однак
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Мартинов не використав німецьку перепустку, бо після свого призначення на пост
начальника постачання большевицької армії, виїхав до Москви в характері „кур’єра*
від Воровського.
Таким чином, як що і випадало большевикам закликати кого-небудь з
російського офіцерства до себе — то подібні факти були одинокими і винятковими.
Але зате більш родюче поле для большевицької агітації — салдацький елемент,
сгуртований в данських станицях для російських салдат, які втікли з полону.
Працю розпропаґандити їх цілком було доручено представникові большевиків
в Данії вищезгаданому Гаріну-Гарфельду.
На станиці в Хорсереді, яка була заснована в травні 1917. року, знаходилося
но-над одну тисячу салдатів і 200 офіцерів. Крім данського команданта, станицями
відав ще „делегат від військового міністерства* ротмістр Гмелін. Воровський
рішив і допоміг Гаріну запевнити данську владу в тому, що він має можливість
перевезти російських салдатів до Росії, і в цей спосіб увільніти Данію від клопот
коло російських полонених. Ця перспектива сподобалася данському правительству,
і Гаріну було дозволено навідувати станицю ніби-то для укладання відомостей’
складання списків і для переведення иншої канцелярійської праці. В дійсности, це
було тільки шірмою, за якою йшла отверта пропаганда большевизму за допомогою
підкупу.
Серед офіцерства пропаганда успіху не мала, за те більшість салдатів було
здеморалізовано. Стан річей, який утворився і ворожнеча, яка почалася відверто
виявлятися проти офіцерів, мали наслідком переїзд офіцерів із станиці до міста,
а до початку червня 1918. р., завдяки зусилям большевиків, станицю Хорсеред було
ї зовсім ліквідовано.
В протилежність Воровському, людині безусловно дуже інтелігентній і яка
мала багато знайомств серед широких шведських кол, перебувавший в Данії пред¬
ставник большевиків Гарін зовсім був людиною неталановитою, як що звернути
увагу на його агітаторську здібність. Через це, щоби зробити представництво
совітської Росії більш сильним, в жовтні 1918. року Воровський приїхав до
Копенгагену і запросів п. Суріца, доктора прав, лівого есера по думкам, політичного
еміґранта, який мав де-які звязки і вплив серед емігрантів, прийняти на себе
дипльоматичне представництво Совітської Росії в Данії. Цею мірою переслідувалось
також перекинути місток між есерами і большевиками за кордоном. Суріц прийняв
предложення Воровського і увійшов в зносини з данським міністерством закордонних
справ, але сподівання Воровського ке виправдалися, бо за Сурінам піхто не пійшов,
і він мусів складати штат своєї „місії"' з випадкових або спекудянських елементів,
а есери-еміґранти навіть пірвали з Суріцом всякі зносини.
Закріпленню становища большевиків в Скандінавії в значній мірі сприяв той
факт, що торгові контракти з Совітською Росією були надзвичайно прибуткові для
скандінавських купців, ці же останні мали великий вплив на скандінавське
Правительство і його політику. Союзні правительства в межах можливого, ставиліг
з свого боку перешкоди торговельним зносинам з совітською Росією, однак дійсних
наслідків було досягнуто лише через воєнні успіхи союзників на фронті.
Маючи потребу в продовольчих продуктах, большевики нагрузили російський
корабль „Океан" ріжними сировцями, необхідність якіх в Скандінавії давала себе
дуже знати, і відправили корабль до Данії. Завдяки впливовому настоянню анґлійського Правительства, хитрощі большевиків були безсильні, і Данці мусили утрима-
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тись від якого-б то будь контракту з большевиками, а людям з команди корабля
було заборонено зійти на беріг; самий корабль поставили під воєнний догляд,
з тої причини, що на „Океані" знайшли аґітаційну літературу за підняття міжнароднього большевицького повстання. Товари з „Океану" так і зісталися невигружені, а по за цим було також вжито заходів, щоби на корабель не була
погружено насіння, вартості! на 15 міліонів рублів, яке було куплене больше¬
виками в Данії для потреб совітського Правительства. На „Океан" було посаженО'
салдатів з воєнно-полонених, які пристали до большевиків, які і від’їхали до Росії.
Серед команди большевицького корабля було кілька офіцерів і приватних осіб, які
вписалися до команди большевицького кораблю лише з одною метою втікти
з совітської Росії. Коли про це довідався військовий аґент — було вжито заходів
вирятувати їх. Большевики поставили енерґійний опір, офіцерів грозилися забити,.
— але за допомогою данських властей, вони були спасені, при чому більша частина,
з них зараз же відправилася на північ битися в рядах мурманської армії. Нерозгружений в Данії „Океан" направився до Швеції але і тут старання виміняти за,
російські сировці шведські фабрікати були безуспішні, завдяки тим мірам, якіх
було вжито в Швеції союзниками для
блокади большевицької торговлі зі
Скандінавією.
Надзвичайно велику увагу звернули большевики в Скандінавії на справу
міжнародної пропаганди. З цею метою в Скандінавії, як рівнож і в инших невтральних державах, було засновано агітаційне аґенство „Роста", на чолі якого стояв,
п. Аксельрод, головний керовничий закордонною пропагандою.
Тут же при аґенстві видавалися большевицькі книжки на ріжних мовах, як.
рівнож велася справа видач субсідій пресі, яка співчувала большевикам.
Головним завданням „Роста" було поширювати вістки про нібито справжні
побіди большевиків на внутрішньому фронті. На це без контролю і відчиту були
витрачені мілліони російських грошей, і це було одночасно з тим, як родини
Аксельрода і Гаріна накуповували для себе безліч брилліантів. В кінець справа
прийняла такій хід, що ближчі співробітники Аксельрода, які працювали в „Роста",
яко перекладачі, або займали подібні посади, заявили, що вони не вважають для
себе можливим бути співучастниками злодійної витрати народних грошей.
Взагалі належить підкреслити, що закордонне представництво большевиків
пстрібувало великих коштів, і російські рублі протягом року вивозилися до Сканді¬
навії весь час. Від дня встановлення большевицького порядку в Росії грошей ро¬
сійських було вивезено в сумі багатьох десятків мілліонів рублів.
Спекуляція з російськими рублями, в якій ближчу участь брали самі больше¬
вики, набрала великіх розмірів, не дивлячись на те, що скандінавські банки ставилися
до цих грошей дуже обережно, не приймаючи їх зовсім до розміну або міняючи
їх по надзвичайно низькому курсі. Причиною було те, що кредітки, які ввозили
большевики до Скандінавії, хоч і були царського ґатунку, але кожні 100 штук їх
мали той самий номер, і це збавляло всяке довірря до російської валюти.
Широка субсідія большевицьких ячейок в Скандінавії, Голяндії, Швейцарії
і в инших краях йшла почасти із Стокгольму, почасти із Копенгаґену, і на місцевих
грошових ринках що дня розмінювалися сотки, а де-коли й мілліони рублів. Розмін
грошей большевики переводили за допомогою професіональних спекулянтів, і спе¬
куляція прийняла такі розміри, що Данське Правительство визнало для себе потрібним
заборонити банкам купівлю російських рублів, а приватних осіб обмежило в їх
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діяльности невеликими видачами з біжучих рахунків, відібранням підписки в тому,,
що вибіраємі гроші не підуть на покупку рублів і т. и.
Але про те ці всі заходи не мали значних наслідків через те, що Ґерманія
иотрібувала буже багато російських рублів, якими вона розплачувалася в окупо¬
ваних місцевостях, і тому через формальні утиски, центр спекуляції перенісся до
Стокгольму.
Такий стан річей примусив союзників вплинути на Скандінагьскі правительства, щоба вони всі притримувалися одної політики, і наслідком цього було спільне
рішення скандінавських правительств під карою 10.000 штрафу заборонити ввізX вивіз російських кредиток.
Аґітація большевиків серед робітництва нейтральних держав мала значні
наслідки, і про це свідчить факт, який мав місце в Норвеґії, де не було постійного
повновласнсго представника большевиків, і куди наїздили лише комісари і агіта¬
тори.
Осередком большевицької пропаґанди був відділ телеграфічного аґенства
„Роста“. Коли при кінці 1918. року скандінавські держави, під впливом союзників,
розірвали з большеьиками дипльоматичні зносини, в Норвеґії їм вдалося викли¬
кати заворушення серед робітників і професіональних орґанізацій, які звернулися:
до свойого правительства з протестом проти розриву з большевицького Росією,
загрожуючи загальним страйком, включаючи навіть припинення залізнодорожного
руху. Потрібно було вжити багатьох з’усиль, щоби ця загроза не здійснилася, хоча
проти-дємократичний напрям большевицького руху в Росії був добре відомий серед,
ш ироких кол населення Скандінавії. В грудні 1918. р. на кордоні, в час розриву зносин
було затримано кілька большевицьких кур’єрів, в багажі котрих було знайдено актщ
з яких стало видко, що російські большевики в Скандінавії мали тісний звязок,
з лівими. З причини цих фактів шведське і данське правптельства були змушені
вжити заходів що-до прискорення большевиками їхнього від’їзду, який вони все
відтягували. При ліквідації справ большевиками в Стокгольмі виявилося, що Воровський на державні гроші купив в
Стокгольмі будинок вартості!:
300,000 корон.
Через те, що чужеземці в Швеції не користуються правом набувати неру¬
хоме майно, будинок було куплено на імя якогось Ер ікс о на, котрий при ліквідації
справ, опіраючись на своє формальне право, залишив цей будинок за собою.
Після ліквідації большевицьких представництв, яка закінчилася з початком
біжучого року, в Скандінавії залишилося багато большевицьких аґентів, які малії
великі кошти і які провадили свою діяльність равом з місцевими лівими орґанізаціями.
Після свого від’їзду, Вороський передав свою повновласть Шведу-болшевикуг
редакторові зазначеного више „Фолькете Влад Політікен", який і досі є представником і еаступвиком інтересів „совітської Росії" в Швеції. Суріц передав свою повновласть якомусь Бухгольцеві, який одночасово представляє і большевицькіш
„Червоний Хрест".
Хоча після від’їзду большевицьких уповноважених і закінчилося офіціальне
представництво большевиків, фактично окремі їхні уповноважені і досі перебувають
на своїх місцях, однак для агітації і орґанізації міжнародної пропаганди сканді¬
навські правительства під цей час поставили дуже серьозні перепони.
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Огляд закордонної політики.
Україна в центрі уваги світової політики; очи¬
щення від румунських військ Покуття; поль¬
сько-українські переговори; катастрофа голоду
в Польщі і хлібна війна; упадом Йосифа фон
Габсбурґ; мадярський імперіалізм, як пере¬
шкода для порозуміння між партіями; прилу¬
чення угорської Німеччини до Австро-Німеччинн;
мирова конференція змучилась.
В попереднім огляді ми обговорили становище світової" преси до питання укра¬
їнської суверенності! і сконстатували, що навіть в французькій пресі наступив в тім
напрямі зворот. Розуміється, причина того звороту лежить не в тім, щоби Французи
почули від разу до нас велику любов, але в тім, що Україна на світовім ринку,
особливо предметів першої необхідності! представляє із себе першорядну величину.
Ее дивлячись на большевицьку анархію, котра знищила до щенту український промисл, український селянин не перестав працювати, засіяв свою і відібрану у вели¬
ких землевласників землю аж до висоти 80 відсотків посівплощі. В цім році
на Україні прямо надзвичайні жнива і грубілі обчислення подають цифру хліба
на мі лі ярд пудів.
Коли візьметься під увагу, що на прокормлення місцевої людности потрібно
300 до 400 міліонів пудів в році, то остається величезний лишок для вивозу. Ні один
народ на світі не умів скоординувати зброї з плугом. Зробив це тільки український
народ. Воюючи проти всіх ворогів українського самовизначення, український селя¬
нин не покинув продуктивної праці і витворив великі ЦІННОСТІ!, які в даний мент
заважили на світовім ринку. Оттим то пояснюється зворот в світовій публичній
опінії, яка заінтересована в тім, щоби на Україні як найскорше настав лад і порядок,
щоби можливо було навязати з Україною торговельні зносини. Цего ладу і порядку
не здібні завести ні денікінці ні большевики, бо як одні так і другі воюють проти
місцевої селянської людности, реквізуючи насильно продукти її праці. Не можуть
цего зробити також і Поляки, які також з метою реквізиції українського хліба, вди¬
раються щораз то глибше в наш край особливо на Волині, а їхня преса за малими
нннятками, підпирає цю імперіалістичну політику польського уряду.
Одначе хоч і вдається денікінцям, большевикам і Полякам здобути українське
виголодніле і тому безвартістне місто. їм ніяк не вдається здобути українського
села. У Поляків, денікінців. большевиків в тилу за стратеґічним фронтом повстають
повстання, котрі нівечать стратегічні успіхи військ і роблять їх становище на Укра¬
їні що раз то тяжчим.
Показується, що тільки український уряд і атаман Петлюра, влада якого
ще не так давно обмежувалась на пізтора повіта, тепер після жнив здобуває собі
що раз. то міцнійший ґрунт під ногами. Навіть большевицькі радіо констатують,
що їхні війська мусіли покинути Жито мір і Бердичів, аз нідерландських і ан¬
глійських джерел довідуємося, що Петлюра вже увійшов в українську сто¬
лицю. Чи ця відомість відповідає дійсності!, чи війська атамана Петлюри вже зай¬
няли Київ чи ні, річ певна, що вони візьмуть Київ, а не хтось другий! Тоді
буде дана змога з'орґанізувати край на демократичних підставах, а з упадком Одеси
навязати товарообмін з виголоднілими країнами заходу.
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Із сусідів України перші зорієнтувались в ситуації Румуни. В їхній пресі
розпочалася кампанія за українську самостійність, і останні відомості! з Парижу
стверджують, що Румуни взяли на себе обовязок бути драгоманами Українців
перед мировою конференцією в Парижі. В звязку з тим Румуни опустили південно східню Галичину (Покуття), щоби усунути цей предмет суперечки між обома сусід¬
німи народами і вагу української ненависті! скинути на польські плечі. Не підлягає
сумнівові, що між Румунією і Україною є якесь порозуміння, хоч і не може бути
мови про якийсь тісніщий союз, про який вже заговорили деякі ґазети. За багатоще між обома народами спірних точок, щоби могло прийти до такого союзу, який
ми уважаємо цілком природним.
Відбудовання Росії в її давніїцих межах боїться перш за все Румунія. Тільки
за плечима України Румунія може бути цілком суверенною державою і об’єднати
всі свої, етноґрафічні землі в одну державну цілість. З відбудованням Росії стратила-б Румунія скорше чи пізніще не тільки Хотинський, Акерманський і Ізмаїльський
повіт, але також цілу румунську Бесарабію, бо Льондонський трактат, який підписала,
також і Росія, не говорить нічого про те, шоби край цей мав належати до Румунії,,
і відновлена Росія домагалась би від Румунії звороту його саме на підставі цього
трактату, а Бесарабія — багатіший край, як навіть Семигород. Тим пояснюється
румунське українофільство. Так отже можна з певністю сказати, що з очищенням
бесарабського фронту від большевиків, Румунія не зробить такої помилки, як роб¬
лять Поляки, йдучи війною на Україну, бо на Україні немає землі в посіданню
румунських боярів.
Далеко більш безнадійною справою являється польсько-українська згода. Між
нами і Поляками неможна знайти спільної мови. На Україні знаходиться на Правобережжу велика польська земельна власність. І так в 1910 р. мали польські пани
на Волині 53*8%» на Поділю 45-7%> на Київщині 4Г6% усієї землі в своїх:
руках. Всі ті землі відібрала їм українська революція. З цим фактом неможе ніяк
погодитися польський уряд, який є тої думки, що Польща сягає аж до тих меж, де
знаходиться велика земельна власність в польських руках. Як довго в самій Польщі
соціальна революція не відбере влади з рук польських великих землевласників, так
довго між Поляками і Українцями не може бути мови про якийсь союз, бо Поляки
будуть старатись силою зброї покорити Україну, щоби відзиськати землю для поль¬
ської аристократії. І ось ми бачимо, що не дивлячись на те, що на чолі польської
держави стоїть бувший соціал-демократ Пілсудський, Польща іде походом на,
Україну саме туда, де відсоток польського землеволодіння найвищий. З польської
преси видко, що Польща має плян окупувати Волинь, Поділля і Київщину, і чим
дальше на Волині під видом боротьби з большевиками посуваються польські війська*
тим більше ростуть польські апетити на українську землю. „МошаКеіогша", орґаи
краківських ,.демократів" і з цего приводу трошки скромніший, аґітує за прилучен¬
ням Волині до польської республики, власне через те, що там більше як половина
землі знаходилася в польських руках. „Схаз", як орґан консервативний, має апе¬
тити далеко більші. На його сторінках дискутується питання, чи брати Полякам
Київ, чи не брати, і звичайно, перемагає думка, щоби брати, „аЬу іат пазагіхіс рапз1:\¥0\У0зс“, а „вшехпольський" „Пизігои’апу киг]іег собгіеппу”
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пише навіть, що большезики евакуовали Київ тільки з приводу своїх неповоджень
на польськім фронті.
Серед такої атмосфери приходиться працювати українській делеґації до Вар¬
шави, яку вислав український уряд під проводом інжінєра Пилипчука. Делєґація
зіає, звичайно, тяжке і не до виконнання завдання заключити перемирря з Поляками,
щоби український уряд мав змогу всі свої сили кинути на большевиків і Денікіна
і більше нічого. Одначе це перемиря має бути заключене не за всяку ціну. Безпе¬
речно, посилаючи Пилипчука і полковника Пав люк а до Варшави для перего¬
ворів, український уряд мусів їм дати інструкції, що ці переговори можуть вестись
в сфері чисто стратеґічних питань, а не входити в сферу питань політичної
натури.
Одначе і тут не відбулось без інтрці'и. Звичайно, коли приїзджає делєґація,
толова її має обовязок прийняти представників преси, щоби громадянство могло бути
поінформоване про мету, з якою приїхала делєґація. Прийняв заступників польської
преси також і п. Пилипчук і польські ґазети помістили інтервю з ним, яке ми ува¬
жаємо брехливим. Інтересно, що цього інтервю не оголосило польське офіщіяльне телєґрафне аґентство, може бою шсь нового скандалу. Недавно
прийняв сенатор Морґентав, голова слідчої американської комісії в справі жидів¬
ських погромів в Польщі представника польського телєґрафного аґентства,
котрий слова сенатора до того перекрутив, що він мусів післати офіціальне спросто¬
вання. Це перекручення слів голови американської комісії мало на меті підірвати
його повагу в очах Жидів і збудити до нього недовіря.
Тепер Поляки осторожніщі і посилають до офіціальних особ неофіція льних представників преси, за діяльність яких польський уряд не відповідає. Відомо,
що не має на цілому світі преси, котра би стояла на так низькому моральному різні,
як польська. Тому всякі її відомости й оголошення треба приймати більше як
з застереженнями. І ми не віримо, щоби те, що неначе-б то сказав д. Пилипчук,
він сказав дійсно і чи так само не перекручено його слів, ж перекручено слова
д. Морґентава. А мав говорити д. Пилипчук про унію Польщі і України, про це,
неначе б то Петлюра відступає Полякам Галичину, і вся і икші речі, на те тільки,
щоби здискредітувати з одного боку Петлюру, в рядах військ якого борються
чакож Галичане, а з другого боку підірзати повагу української делеґації в очах
українського громадянства. І тому нам видається цілком правдоподібною відомість,
що переговори зірвано, бо серед таких обставин їх вести не можна. Українськопольського перемнрря не буде. Буде колись польсько-український мир, але аж тоді,
коли буде дана змога заключити його з трудовим польським народом, післа польс]к]о ї ’с о ц Гя л ь н о ї р е в о л ю ц і ї.
Що до неї прийде і то дуже скоро, можна сказати напевно. Польща в літі
воювала тільки, але не працювала. Томз% не дивлячись на здобуття Галичини, частини
Волині і Білої Русі аж до Мінська, з яких тільки Галичина і Волинь хлібородні,
Польща має величезний дефіцит зерна. Польські ґазети подають висоту цего дефі¬
циту: 600.000 тон (37,000.000 пудів). Таким чином дня більше як 4 міліонів людности
ше має хліба, отже ціла мійська людність Польщі є засуджена на голод.
Америка замкнула вивіз пшениці до Езропи, Арґентина дасть хліб радше Франції й
Анґлії, навіть Німеччині, бо ці держави мають кредит і упорядковану валюту. Не
дасть його Польщі, яка не знає працювати, але знає тільки на всі боки воювати.
І саме в тій боязні голодової катастрофи треба шукати причин походу Поляків на
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Україну і агітації за окупованням України. „Сгаз" прямо формулує польсько-укра¬
їнську війну, як військовий похід за хлібом. Так отже ми заключили з Німеччиною
і Австро-Угорщиною „хлібний мир", тепер мусимо вести з Поляками, як і з большевиками та Денікінцями „хлібну війну". „Хлібний мир", зломаний Німцями скін¬
чився для них катастрофічно. Ще гіршою катастрофою мусить закінчитися для
Польщі „хлібна війна". Німецьке військо куди краще було з’орґанізовано, як мо¬
лода польська армія, а одначе йому не вдалося відібрати силою від українського
селянина стільки хліба, скільки Німцям обіцяно по берестейському договору. Зломання берестейського мира призвело до німецької і австрійської державної
катастрофи. Одначе Поляки — злі ученики історії не тільки давніщих, але навіть
найновіщих днів і ніяк не відчуваюіь сили українського гніву.
Польща і „єдіна неделіма“ спіралась і спіраеться на світову реакцію. Вона
й виросла, дакуючи реакційним парижським колам. І от, коли то в Будапешті впали
большевики, і як дух Банка появився на політичному горизонті опир габсбурського
монархізму в особі „республіканця Носифа“, велика радість запанувала в редакціях:
польських реакційних ґазет. Еони агітували за польсько-чеську війну, щоби через
Словаччину полупитись з „відродженою44 Угорщиною і тим самим допомогти до
насадження монархізму в цілій Европі. Тимчасом Йосиф показався тільки Ьаііоп
сЕ еьзаі з боку антантської реакції. Вона хотіла довідатись, як поставиться до мо¬
нархічного перевороту в Будапешті світова демократія. І показалося, що навіть
буржуазна демократія поставалась до монархічних спроб крайнє ворожо.
Не хотячи викликувати в своїх краях обурення проти себе, мирова конфе¬
ренція була присилувана викинути опереточного монарха з його мікроскопійного
трону, на який Юпітер—Клємансо ударив громом дуже різкої ноти. Тон цеї нош
цілком не делікатний. В ній Клємансо прямо, не завиваючи в оболонку, каже, що
держави „аіііез еі аззо(іез“ не можуть входити в ніякі зносини з урядом, на чолі
якого стоїть Габсбурґ, член родини, яка своєю заграбницькою політикою викли¬
кала світову катастрофу. Держави Антанти вимагають від Мадярів, щоби вони
склали уряд, який міг би спертися на мадярську демократію, а не на мадярський
„Протофіс44. І прийшлося Йосифові покинути „ґувернерство44 в суботу 23 серпня
і тепер мадярські демократичні партії складають вже третій день кабінет і не
можуть зложити, перешкодою в чому являється мадярський імперіалізм.
Як відомо, Мадяри, так само як Поляки і Москалі, не можуть то забути
і переболіти того, що вони були колись пануючим народом і що велич і багаціво
спірались на неволі націй. Тепер ті нації освободились, зажили осібним державним
життям і Мадяри ніяк не можуть привикнути до ролі маленького семиміліонового
нгрода. І ось трудність в зложенню кабінету побільшує ще справа приєднання
німецьких громад Західньої Угорщини до Австро-Німеччини. Антанта в прінціпі
заявилась за таким прилученням. Тимчасом, хиба за винятком малої ґрупи прав¬
дивих сєціялістів-демократів, не має ані одної партії на Угорщині, котра би пого¬
дилась на таке приєднання, котра би хотіла обмежити панування Мадярів на їх
етноґрафічну територію. Мадяри тримають так само як Поляки Галичину, німецьку
Угорщину тільки силою зброї, і треба буде аж другої озброєної сили, щоби їх
звідтіля викинути.
Ходять чутки, що мирова конференція в Парижі, має перервати свої наради,
навіть не заключивши миру з Австрією, не кажучи вже про мир з Угорщиною,
Болгарією і Туреччиною. Цю перерву мотивують тим, що делєґати на мирову кон-
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«{зеренцію за довго вже працювали, вони „змучились** і треба їм відпочинку. Нам
одначе здається, що делєґати на мирову конференцію сами бачать безплодність
своєї праці, і хочуть покинути на волю божу дальший хід випадків. Антантським
державам треба самим зайнятись більше своєю власною внутрішньою політикою,
бо у народів Антанти назрівають дуже поважні конфлікти. Про внутрішнє становище
держав Антанти поговоримо одначе другим разом.

Україна, оо
Прощальний
візит ґр.
Тишкевича
у папи.

Український посол при Ватикані. Ґр. Тишкевич був принятий папою
на приватній авдієнції 3. серпня. Св. Отець заявив йому своє
обурення з приводу поступків Поляків з українськими священниками
в Галичині. Порівнуючи їх до акції Німців в Бельґії, — він запев¬
нив, що звертався з протестом до нунція в Польщі Монсініора
Ратті і до польського посла при Ватикані. На слова ґр. Тишкевича, що Монсініор
Ратті має репутацію польонофіла, папа відповів: „однак власне Монс. Ратті запев¬
нив мене, що Поляки не праві в своїх відношеннях до Українців.** В кінці папа
подарував ґр. Тишкевичеві, якого взагалі приняв незвичайно почесно, свою фото¬
графію з благословенством і власноручним підписом. Так само кардинал Ґаспарі
подарував ґр. Тишкевичеві свій портрет з відповідним власноручним написом і ще
раз запевнив його, що св. престол стоїть за са м ост і йністьУ країни на під¬
ставі права народів розпоряжати ся своєю долею. За Україною енерґійно
висказалася Орієнтальна Конґреґація а особливо президент Орієнтального
Інститути а тепер висланий леґат до Кавказу і Вірменії, о. Дельпуш. Він
сказав : ..Пій IX. вже давно вимовляв Полякам їх переслідування Русинів і їх відно¬
шення до української церкви". На прохання ґр. Тишкевича папа звернувся до свого
лєґата в Парижі Монс. Чезетті, щоби той підтримував справу України на мировій
конференції.
(Від вл. кор.)
?Хожденіе*по Як повідомляють нас з добре поінформованих кол „хожденіє**
федерацію, галицьких парламентарів по федерацію скінчилося повною
невдачею і компромітацією. Нові федералісти звернулися перш
усього до Савінкова. Корейського і др. соціалістичних: представників. Та тут
їм відповіли, що вони різко змінили свої погляди на національні питання, і про
них тепер говорити не будуть. Одиноким „хазяїном землі руської** є Установча
Рада і вона буде рішати російське питання. Тоді панове Томашівські і комп.
«ішли до Вазонова і Ізвольського. Представники царської Росії заявили їм,
що вони ніякого національного питання не признають і не будуть входити в ніякі
• балачки про федерацію чи автономію. Коли повстане російська імперія, то
можливо, що інородцям дадуть нар о дню школу, однак вони й такого за¬
ло в н е н н я делєґатам тепер дати не м о ж у т ь. Потерпівши нсудачу, делєґація
пішла до Мак лакова, Маклаков почав висказувати свою прихильність до
Українців, виявив себе великим федералістом, одняк заявив делєґації, що їм
помогти не може, бо він не має ніякого впливу на російську політику і нею керує
Сазонов та Ізвольський. Тому на його поміч делєґація надіятися не може. Так
делєґація і вернула з нічим.
Українці
заняли
Одесу.
Націоналізація домів
в Київі.

Французьке радіо повідомляє, що українська армія після крівавого
бою заняла Одесу. Большевицькі війська, розбиті на голову, втікають перед військами Отамана Петлюри.

Колєґія комунального господарства в Київі приняла проект націоналізації домів. Доми діляться на три катеґорії: тимчасово совітські,
комунальні і тимчасово належачі приватному володінню. В першу
чергу будуть націоналізовані доми багачів. Доми, яких вартість не
перевисшає 20.000 карб., остаються в руках приватних власників.
(„Врзмя“.)
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Кріваві
стички
в Одесі.

3 Парижа повідомляють, що недавно тому в Одесі вибухли великі
безпорядки. Против відділу українського війська большевики післалж
баталіон матросів в числі 300 людей. Баталіон цей зістав знищений
майже до іценту і тільки невелика скількість моряків вернулася
назад в Одесу. їх віддано перед військовйй суд, який 160 людей присудив розстрі¬
ляти. В числі засужених були і тяжко ранені. Вирок був виконаний негайно і це
викликало в місті формальне нротибольшевицьке повстання.
(„Время“.)

Україна і
Денікін.

В антантських колах, як повідомляє „Маііп“, піднято питання про
координацію діяльности українських військ з армією Денікіна. По
думці бухарестського кореспондента цієї ґазети, думка та не до, здій¬
снення. На Україні панує переконання, що офіцери денікінської
армії є сторонниками реакції, тому появлення їх в українській армії моглоб визвати
небажані наслідки.
(,,Время“.)

Протиболь- В середніх числах серпня в Кпїві відкрито два протибольшевицьких
шевицькі за- заговори. На чолі одного стояв бразі льеькій консул *). Вагоговори в
вірщикн, за допомогою Анґлійців і Французів, дістали багато зброї
Ки.ві.

і муніції. Метою їхньою було захопити совітські установи в Київі.
Другий заговір був національно-український. У частинками його були
люде, які стояли в тісному контакті з Петлюрою. Зелений і инші голови
повстанців українських „були поінформовані і лише чекали зручної хвилі для
акції. Одночасове повстання мало охопити всю, ще совітську Україну, при чомуг
головними пунктами було намічено: Київ, Крути, Гребінку, Бахмач і Чернигів. Участники обох заговорів були зараз же після арешту розстріляні. Урядове
большевицьке повідомлення про це кидає пролетаріатові для керовництва слідуюче
гасло: „Ще сидять контр-революціонери в тилу, ще напружують свої сили, щоби
зкинути совітську Еладу. Тому не марнуйте часу і розстрілюйте зрадників!“
(Від вл. кор.)

Мобілізація 15 серпня загальномійська конференція комуністичної партії
робітництва визнала необхідним перевести саму широку загальну мобілізацію
і студенства. усіх працюючих м. Київа. Усі мобілізовані на фабриках і заводах

мають бути заступлені жінками і нездібними до зброї елементами.
16 серпня „Київським Совнаркомом" видано декрет про заклик до війська всіх
учнів вищих шкіл, за вийнятком 2 старших курсів техничних шкіл, медичних
факультетів і ветеринарних інститутів.
(Від вл. кор.)

З української мартирольоґії.

3 початком серпня польська влада перевела біля 800 Українців,
інтернованих в Бресть-Литовській тюрмі, в концентраційний лягер
в Домбю. Інтернованих везли 4 дні замкненими возами. Коли їх
було відчинено, знайшли 2 трупів і 50 тяжко хворих. Між інтерно¬
ваними є б. посол Онишкевич.
(ТгіЬипа.)

'Щраїнська „Оахеіа Шіесгогпа" повідомляє, що до Львова прибула українська
делеґація у делєґація, зложена з трьох вищих офіцерів. Ціль
її приїзду
Львові.
тримають в тайні.
Від'їзд ґрафа
Тишкевича.
Утраквізмна
почтах Сх.
Галичини.

3 Берна повідомляють, що ґраф Тишкевич переїхав через Льозанну
до Парижа.

„Оагеїа \Уіесгогпа“ повідомляє з Варшави, що терен діяльності!
львівської дирекції почт і телеґрафів сягатиме тільки до Ходорова.
В дальніщих частинах Галичини утворено буде три нові утраквістичні
почтові дирекції а іменно в Станиславові,
Тарнополп
і Чорткові. В кожнім із них президентом буде Поляк а його заступником
Українець. Службовий персонал складатиметься в половині з Поляків і Українців.
*) По нашім відомостям, бразільским консулом в Київі в останні часи був
російський соціал-демократ, прихильник Горьківської „Нової Жізні“, популярізатор
Маркерського „Капіталу" — Чекеруль-Кугп. (Ред.)
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В найблизщих днях має бути утворена вже дирекція в Станіславові. Президентом
її має бути Поляк Ш най тер, віцепрезидентом Українець Пєсцьоровськи й,
який тепер ще не урядує, бо не хоче зложити службової присяги.
Автономія
Усі три орґани „К ар п ат о р у с і в“ а іменно „Голос русскаго
для угорськ. народа“, „Русская земля” і „Русское Слово” (усі москвоУкраїни.
фільського напрямку) вітають проголошення автономії для Угорської
Русі. Підготовлюються вибори до ужгородського сойму, який має
зватись „Кар пат о русский земський собор.” Влада спочиває в руках ди¬
ректора учиг. союза Волошина, директора дух. семинарії до. Ґажеґи, голови
гуштської ради С а б о в а, членів Ф л є н к о в а, Іа^атка і др. Головою центральної
ради є др. Вескід, який на днях має післати мировій конференції протест проти
посягання Українців на Угорську Русь.
(ГЧагосіпї Бізіу.)
Евакуація,
Київа.

Польскі ґазети повідомляють, що большевики 7 серпня почали
евакуацію Київа. Вивозять усе пограбоване майно. Залізничі стадії
на стільки перегружзні, що побоюються, що військо і установи не
успіють на час покинути Київ. На Дніпрі стоять під парою пароходи. Усі начальні
комісари і чрезвичайка покинули вже Київ. Праздо-подібно Київ займуть пов¬
станці під командою Ангела.
В Харькові і Харьківські часописі повідомляють, що мобілізація, яка оголошена
КатериноДенікіним, проходять зле, спекуляція поширюється. Ціна хліба
славї.
в Катеринославі дійшла до- 34 рублів. Часописі констатують, що
поводження поміщиків з селянами є певний ґрунт для недалекого
повстання.
(Від вл. кор.)

Розстріл ґен. „]оигпа1 сіез ОеЬаіз” повідомляє, що в Одесі вироком „чрезвичайки“
Рогози.
розстріляно бувшого міністра війни в кабінеті Скоропадського ґен. Рогозу.
На кол бонізацію Сх.

„ТгіЬипа” довідується, що иольский уряд утворив 40 міліоновии
фонд на кольоіпзацію Сх. Галичини Мазурами.

Повстання
проти
і поляків.

На теріторіях України, окупованих польськими військами, Поляки
забірають у селян все що тільки вдасться. В багатьох селах виоухли
повстання проти польських окупантів. З обох сторін є вбиті та
ранені. Польська влада суворо карає повстанців.

Галичини.

Оборона
червоного
Київа.

18. с. м. в Киї в і відбулося засідання Ц. В. К. У. С. Р., в якому брали
участь представники всіх політичних і инших орґанізацій, стоячих
на платформі совітської влади. Бубнов, представивши тяжке стано¬
вище совітського фронту, закликав не тратити бадьорости, револю¬
ційного духа і продовжувати енерґійно оборону совітської Республіки. Раковський представив доклад про міжнародне і внутрішнє становище Совітської України,
висловив ту думку, що Петлюра і Денікін, в світі завдань комуністичного будивництва, не відріжняються один від другого. Прийнята резолюція говорить слідуюче:
„Робітники і селяне України повинні напружити всі сили, щоби затримали напір
ріжноманітних угнітателів. Всі на фронт! Все для фронту! Цей льозунг треба пере¬
вести в дійсність у всіх сферах совітського будівництва. Київ зараз є одиноким
центром, навколо якого повинні зібратися всі сили совітської України. Треба
зміцнити ряди, піднести дисціпціну, післати все, що є найкращаго на фронт."
(Від вл. кор.)
„ГегьмаВ опублікованому в „ИзвФстіяхь" звіті з діяльности чрезвичайної
нці.“
комісії находимо таку відомість про діяльність катеринославської
комісії. Розстріляні: Заїка, Наговський, Аверкієв, Дяконов
і Рогов. В рубриці „причина" вказано: гетьманці.
Трудова по- Через Румунію та Австрію проїхав американський громадянин
винність в Джеме Мороней, представник американських мануфактурних синОдесі.
дикатів, і переказує про переживання одесітів підчас больпевицького панування в Одесі. Особливо кошмарним було переведення
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трудової повинности. Одним із декретів проведення трудової ПОВИННОСТІ! доручено
було районним совітам, які забрали в своє розпорядження всі бувші поліцейські

участки. Вся сістема трудової повинности основана була на знущанню над мешкан¬
цями міста. Так прим, коли служачі каналізаційного обоза пред’явили совітській
владі домагання побільшити заробітну плату до 250 карб, в день, комісар Гніденко
призначив для цих робіт осіб, які мали на біжучих рахунках не менше 100.000 карб,
або за царських часів мали титул надворного совітника. .Прикладами заставляли
буржуїв чистити вигрібні ями і возити каналізаційніц візки. Серед них було
кілька педаґогів, три приват-доценти і инші особи зпоміж інтеліґенції. Нічого
не помогла заява учительської орґанізації, що серед тих осіб є люде, які по кілька
літ сиділи в тюрмі за політичні провини, Доперва робітники міського каналізаційного
обоза, які боялися втратити гарний заробіток, примусили совітську владу приняти
їх умови, загрозивши, що в противному разі унеможливлять очистку міста. Звичайна
картина одеського життя представлялася так: в ночі до домів підїзжають грузові
автомобілі. Визивають „смотрителя дому" і питають, хто в домі багатший. Таких
забірають на грузовик і везуть в концентраційні ляґери, яких в Одесі дуже батато.
З цих ляґерів мало кому вдасться вийти живим, Одним із найбільше неприємних
способів примусових робіт являється так зв. „гуж.“ Діло в точу, що в Одесі є ве¬
ликий недостаток коней, і одеські совдепники придумали новий спосіб пзревозш
людьми. Подібно, як в північних країнах до саней запрягають собак, так по вули щх
Одеси тягнуть гужем по совітськім нарядам люде.
(Голось Россіи.)

Будучність
Буковини.

Румунська ґазета „УііогиР* повідомляє, що на підставі договору
З р. 1916. Румунам була обіцяна частина Буковини на південь від
Прута з Чернівцями. Чисто українська область між Прутом і Дністром
в раз зі Сх. Галичиною переходить часово до Польщі.

Стан
Дніпровського фарватера.

з України, з ріжних участків Дніпра, доходять невідрадні чутки про
стан фарватера. Зменшення стану води на тільки сильне, що
в серпні воно сильно загрожуватиме пароплавству. В липні вода
впала більш як на 2.5 аршина.
(Еком. ж.)

Статут для Комісія для польських справ при мировій конференції закінчила
Сх. Галичини, вже вироблення статута для Сх. Галичини. Статут цей буде передано
до ухвалення Ради ІІяти.

Висилка
Галичан з
Буковини.

Румунський уряд видав приказ, щоби всі Галичане, які поселилися
на Буковині після 1. серпня 1914 р. покинули негайно Буковину.

Селянський 24 серпня розпочався в Камінці Подільському повітовий селянський
з’їзд в
з’ізд.
Камінці Под.
Конференція Центральний комітет У. П. С. Р. скликає на 7. вересня в Вінниці
У. П. С. Р. районну конференцію.
Кубанська
Рада
і Денікін.

На останнім надзвичайнім зібранні КубанськоїРади, яке було присвячене пам’яті забитого Денікінцями голови Ради М. Рябоволя,
тіж иншими, член Ради Коробін промовив, що черговим завданням
Кубанців — відрубати руку крівавої діктатури Деаікіна. Член Ради
Білоусов зазначив, що денікінський террор не примусить Раду зійти з її опозіційного проти Денікіна шляху, шляху вільного кубанського народу. (Від вл. кор.)

Тил Денікіна Повстанські відділив районі Армавір-Туапи чорноморської за¬
горить.
лізниці поширюють свою.енерґійну боротьбу з Денікінцями. Партизани

нападають на відділи „добровольчеської“ армії, роззброюють їх і роз¬
пускають; в випадках опору нещадно зни цують. Мобілізовані переходять до повстанців.
Весь лісний приморський район Кубані міцно опанований повстанцями. Осетія іінгушетія в заворушеннях. Останнє позсгання, на початку серпня, охопило 11 аулів
інгушів: вони відмовилися з’явитися на оголошену Денікіним мобілізацію. В районі
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ет. Нарзан повстанців тяжко покарано. Були Зургош зпалені карательним від¬
ділом полковника Нестеровського.Всі мешканці перебиті.
В Харькові
неспокій.

Ґенерал Кутьопов оголосив наказ такого змісту: „Злодії продовжують свою аґітацію. Поширюють чутки про большевицьк-і побіди
і про ихній хуткий поворіт. Це свідчить про те, що багато большевиків —на волі. Наказую вжити самих енерґійних заходів іцо-до розшукання і за¬
тримання їх". Харьківські часописі повідомляють, що багато нових керманичів
одержало від комуністичної партії загрожуючі листи. Незадоволення „порядком44
денікінським захоплює також і лойяльні кола. Так під час лекції полковника
Свідерського на тему „орґанізація пропаганди в армії" в ріжних кутках
великої залі мійського театру піднявся галасі чулися слова: „вішатель, кат". Одно¬
думці лектора кинулися розшукувати обструкціоністів. Було затримано сім офіцерів,
яких наказом віддано під военно-полевий суд.
(Від вл. кор.)
Врожай
на Україні,

На підставі совітської статГстцки врожай на Україні сього року
має дати 1,001,144,043 пуда хліба,
(Від. вл. кор.)

Холера на
„Деніківіцині".

Холера поширилася вже аж до Пятигорська.
фронті вмирає коло 30% хорих.

Окрема
кубанська
армія.

Кубанська Рада, щоби забезпечити себе від все більше й більше
зростающих „правительних" апетитів Денікіна, розпочала орґанізацію свого власного війська, яке має підлягати лише Кубанській
Раді. Дснікін вживає всіх заходів, щоби задушити кубанський „се(Від вл. кор.)

паратізм".
Звірство
„доброволь¬
ців".

На Харківському
(Від вл. кор.)

В Сімферополі, в центрі міста, „добровольці" прилюдно повісили
одного відомого турецького соціаліста. Повішено було його головою
до долу. Труп з надписом на трьох мовох: „Так ми розправляємося
з нашими ворогами", висів три дні
(Від вл. кор.)

Поділ чорно¬ Весь чорноморський берег, за вийнятком Севастополя, після порозу¬
морського
міння між союзниками, увійшов в сферу впливу Французів, сам
берега.
Севастополь дістався Англійцям.
(Від вл. кор.)
Американці у До Новоросійську прибула Американська Місія, яка має завдання
„доброволь¬ ознайомитися з питанням, чим може послужити (!) Америка „доброволь¬
ців".
цям".
(Від вл. кор.)

Польща.
Полськоукраїнські
переговори,

Як повідомляють з Варшави українська делєґація веде дальше переговори з польським урядом. Які питання обговорюються, польська
преса мовчить.

Армія
Галл ера на
Шлеську.

Як^ повідомляє „Моша Кеїогта", армія Галлєра по дорученню
Найвищої Ради має заняти Шлеськ. Рівночасно Німці шлють на
Шлеськ великі транспорти військ і артилерії.

Купили . . .

Парижські ґазети містять повідомлення з Варшави, що підчас дебат
над бюджетом посол Дашинський звернув увагу нате, що в рахунок
міністерства закордонних справ вставлено суму 4Ц2 міліона марок. Дашинський
заявляє, що цієї суми було вжито на підкуплення французької преси.
(„КериЬІік.")
„Польський

промисл.“

„Шіепег АЬепфозР*
сукна в Лодзі.

повідомляє,

що Анґлійці купили всі фабрики
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3 Варшави повідомляють, що туди прибула грузинська делєґація. В
розмові зі співробітником російської ґазети ^,Р£чь“ вона заявила,
що Грузія ворожо відноситься до старої Росії і буде боронити своєї
незалежносте як від большевиків, так і од Денікіна.

Місія
Колчака в
Варшаві.

До Варшави прибула спеціальна місія Колчака, зложена з пяти
членів, ціллю якої — навязати переговори в справі польсько-російського союза проти большевиків. Підставою переговорів являються
такі пункти: 1) Офіціальне визнання незалежности Польщі;
2) Признання польських прав на Сх. Галичину: 3) Урегулювання ли¬
товської справи при посередництві великих держав.
(Голосв Россіи).
З’їзд сіоністів.

18. серпня розпочався в Варшаві IV. з'їзд польських сіоністів, при
участи понад 400 делсґатів.

Нота
Варшавські дневники повідомляють, що Р а к о в с ь к и й прислав
Раковського. Падеревському ноту, в якій заявляє, що за напад Поляків
на Волинь він поставить перед воєнний суд усіх поль¬
ських заложників.

Ще одно
3 Ревеля подають ближчі інформації про нове російське північноміністерство. західне міністерство, якого головою визнано Колчака. Премієрміністер — Ліянозов (безп,) взяв портфель закордонних справ
і фінансів; міністром внутрішних справ — Александров (кад.), торгу, промис¬
ловості! і народнього здорова — Маргуліс, (федер.) юстіції — Іванов, (кад.)
земельнийх справ — Богданов (с. р.) соціальної пропаґанди — Брн (кад,), почт
і телєґрафу — Філіпов (безпарт.) морський міністер — адм. Пилкин, військовий
— Ю де ніч. Менше важні портфелі в руках Буглєрова (безпарт.) Кондірова
(безпарт.) Ейшинського (соц.) і Горна (соц.) Загальний
напрям
нового
міністерства умірковано-демократичний.
(Голось Росій.)
Черговий
притулокдля
безробітних
російських
ґенералів.

В Ревелю з’орґанізовалося „Правительство Північно 3 ахідної Росії" в склад якого увійшли: „Головнокомандуючий44
ґенерал 10 д е н і ч, „Міністр-Презідент4* Л і а н о з о в, Військовий
„Міністр44 генерал С-уворов. Правительство обіцяло визнати самостійність
Естляндії, як що вона заключнть з ним військову
конвенцію.
(Від вл. кор.)

Замахна ґен. Сибірська часопись „Наша Зоря44 повідомляє, що на життя
Горвата.
ґенерала Г о р в а т а зроблено замах. Було кинуто дві бомби. Ґенерал
не пострадав ; 5 прохожих поранено.
(Від вл. кор.)
По розпорядженню адміністралійної влади Кольчаківської Сібірі
Кольчак
і воля слова. заборонено друкувати і поширювати „Салдатскую Памятку44
Толстого. Примірники, що знайшлися по книгарнях, відібрано.
(Від вл. кор.)
Італійці
кидають
північ Росії.
Французи
за „едіную,
неделімую“.

На основі відомостей з Ліону, Італійська Військова Місія і екепедіційний корпус покинули Мурманськ і знаходяться в дорозі до дому.
"
(Від вл. кор.)

„Вечернеє время44, яке виходить в Одесі, помістило інтервю
з головою Французької Воєнної Місії, головно командуючим французького
експедіційного
корпуса
на
півдні
Росії,
полковником
К ор б елем, який між иншим заявив, що завдання французької
політики що до Росії є відбудовачия „єдіної, недєлімої" держави. Піддержка;'
яку мав ранійше від французів Петлюра, була дана лише в інтересах скорійшого
знищення большевиків.
(Від вл. кор.)
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Російська совітська печать пише: „Агітація за вступ до комуністичної
партії дала за кілька днів лише 2.0СО членів. Треба десятирити
аґітацію, треба ближче підійти до безпартійних робітників, щоби
вони зрозуміли нас і пішли разом з нами".
(Від вл. кор.)
Брак совітських робітників особливо дає себе знати в місцевостях,
Брак
совітських
які силою зброї переходять до большевиків від Колчака. Де-якї
робітників. пункти
большевики
примушені з цеї причини залишати при
„буржуазній"
орґанізації
громадського і економічного
життя,
Центральною владою вживається заходів, щоби мати запасні кадри робітників.
(Від вл. кор.)
Замкнення
Радіо з Москви повідомляє, що совітський уряд рішив замкнути
монастирів. всі монастирі а монахів вислати на публичні роботи і на фронт.
(О. Рогаппа.)
Бунт азій¬ Як повідомляє „Ауапіі" англійські воєнні кораблі в Баку підняли
ської фльоти. червоні прапори і відплили в невідомому напрямі.
Анґлійські часописі повідомляють, що армії Юденіча бракує продо¬
Армія
Юдекіча.
вольчих припасів, медікаментів і не мається грошей для видачи салдатам платні.
(Від вл. кор.)
Санітарної До Лондону прибула спеціальна місія від Денікінського Червоного
справа
Хреста. Представники повідомляють, що в областях, зайнятих дені¬
у Денікіна. кінського армією всі театри, кіно і ресторани зайнято під лазарети.
Медікаментів та санітарних матеріалів майже зовсім нема. (Від вл. кор.)
Видатки Ан¬ Як повідомляють анґлійські ґазети, видатки Анґлії на воєнні операції
ґлії на війну в Росії достигли суми 69,000.285 фунтів стерлінґів. Видатки ці обра¬
в Росії.
ховані за час від заключення перемиря з Німеччиною по 31 липня ц. р.
У власному „Д е р ев е н с к і й К о м му н і с ть“ пише: „Замість того, щоби російський
робітник працював 8 годин, 8 годин відпочивав, 8 годин вчився, він;
дзеркалі.
працює 6 годин, спить 8 годин а 10 годин гр^з в карти. Лінивство
і карти це його головне заняття. Робітничі клюби опустіли і
них від часу до часу
з’являється робітник, щоби покурити".
(XV. М. 2еішп£.)
Денікін
Відношення між Грузинською республікою і Денікіном з кожним днем
і Грузія.
стають все гірші. Азербейджан покликав 6. річників до військової
служби. Грузинська республіка замкнула в Тифлісі всі денікінськї
(ТпЬипа.)
ґазети і вислала поза межі Грузії їх редакторів.
ПереслідуВ середніх числах цього місяца участники мійської Р и з ь к о ї
вання соція- конференції
соціалістів - революціонерів
були
лістів в Ризі, покарані арештом в адміністраційному порядку. їхнє прохання про
дозвіл на вихід партійного орґана вже довгий час ніяк не можз
дочекатись черги, щоби бути розглянутим.
(Від вл, кор.)
Упадок Кол- 3 Токіо повідомляють, що Омське правительство вислало всі архіви
чака.
і запас золота в Іркутськ. Рівночасно телєґрафують до Пекіну, що
уряд Колчака повалено. Наступ большевиків на схід мають задер¬
жати японські війска.
(Шгосіпі Роїіііка.)
Заробітна
„Красная Газета" повідомляє, що заробітна плата грузчиків на Гуплата
туєвському острові доходить в день до 3000 карб. Після ріжних заходів,
в Петрограді. які поробив совітський уряд, удалось понизити цю суму в півтори тисячі
карб, в ден.
(Время.)
Меншевик В ас і не ь кий в засіданні Тифліської Ради Робітничих
Тифліські
меншевики Депутатів заявив, що треба напружити всі сили, щоби повалити
і Денікін.
Денікіна, який загрожує всякій можливості піднесення культурного
жигтя в межах бувшої Росії.
(Від вл. кор.)
Денікінські До Грузії відправлено ґен. В ар ат о в а, на якого покладено завдання
підходи до
закликати Грузію до вступлекня в „Південно-Російське ДерГрузії.
(Від вл. кор.)
жав не о
азованіе
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<5^ За кордоном.
Одностайна
всесвітна
валюта.

„Шіепег Міиа§зрозі“ повідомляє з Варшави, що ще перед кількома
місяцями теперішний польский міністер фінансів, др. Білінський,
предложив компетентним чинникам в Парижі, Лондоні та Вашинґтоні
проект заведення одностайної всесвітної валюти. Думка ця розбудила
в Америці велике заінтересування. Америка готова завести всесвітну дола¬
рову валюту і в звязку з цим дати усім європейським державам відповідний кредит.
Колиб проти цього запротестували Анґлія і Франція, то цей їх протест не мав би
ніякого значіння, бо сьогодня Америка має в своїх руках усю європейську фінансову
сітуацію і без її помочі Европа мусіла б збанкротувати.
Пригнічені
народи в американському
сенаті.

3 Амстердаму повідомляють, що комісія американського сенату для
закордонних справ вирішила вислухати представників Ірландців, Греків, Египтян, Литовців, Українців, Ельзасців і Латишів. Кореанців
вислухано не буде, бо мирова конференція не займається ні будучністю Кореї, ні установленням ії границь. Перси, Вірменці та Ін¬
дійці і другі народи, які прагнуть своєї самостійності!, не зверталися ще до сенату
щоби їх переслухано.
Установчі
17-го с. м. оголошено законопроект про вибори до Установчих Зборів
Збори Литви. Литви. Право вибору набувають всі громадяне без ріжниці полу
віри і національності!. Система виборів пяти - елементна. Салдати,
і політичні злочинці участи в виборах не беруть.
(Під вл. кор.)
Революція
в Ірляндії.

3 Копенгаґи повідомляють, що в південній Ірландії вибухла рево-,
люція. Оклін Ірлянд, де находяться великі склади амуніції, повстанці
обстрілювали з протилежного берега. В ЗО верстах від Дубліна зірвано
залізничі рельси. В Дубліні має бути 60 тисач державного війська, яке має танки,
Еулемети й аероплани.
(Кгезо\уу К.- Роїзкі.)
Автономія
Кореї.

Радіо з Вашинґтону повідомляє, що Японія надала Кореї автономію.

Китай ви¬
знав неза¬
лежність
Фінляндії.

Китайський посол в Парижі повідомляє, що уряд китайської республики повідомив його телєґрамою з Г. липня, що він рішив фор¬
мально визнати самостійність Фінляндії.
(Русе. Жизнь.)

Напруження відносин між Грузією і Айзербеджаном, з одного року,
і Денікіном, з другого, набірає все більше й більше сили. Зазначені
республіки дуже радо постачають зброю населенню гірської Чечні,
яка, може відограти в майбутьній кавказькій війні ролю Бельґії.
Гірські проходи укріпляються, установлюються тяжкі гармати. Айзербеджан закликав до зброї все мужське населення призивів 1914—1920 рр.
(Від вл. кор.)
Грузія і Айзербеджан
— до бороть¬
би за волю.

Армянський
парлямент.

Партія „Дашнакцютюн“ на виборах до парляменту зібрала 45.000
голосів; есери — 3,000; татари — 9,000; решта голосів припадає на
кандідатів курдської народньої партії.
(Від вл. кор.)

Висилка
Радека на
УКраїну.

На тих днях німецький уряд має відправити Радека на Україну'
Міністерство закордонних справ поробило уже всі потрібні приготовання і умовилося з большевицьким урядом, що арештовані німецькі
заложники в Київі будуть відпущені і що Радек більш не вернеться
в Німеччину.
(Голосе Россіи.)

Білоруська Як повідомляють польські ґазети. в жовтні відбудуться вибори до
іконституанта білоруської конституанти. Наради конституанти розпочнуться вже
в листопаді.
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8 українського життя на чужині.
16. с. м. відбулося в Вецляр відкриття і освячення памятника, який поставили
Українці-полонені своїм помершим товаришам, На свято прибули представники
німецьких військових і громадських інстітуцій, українського посольства, військовосанітарної місії а также делєґати инших таборів. На памятник зложено понад ЗО вінців.
До Відня прибули п. п. Севрюк і Дідушок зі Швейцарії, Сербгшенко з Італії та
Отаманівський і Вайлів з Камінця Подільского.
Українське посольство у Відні перейшло
А11ее§аззе 29.

на нове помешнання в IV. Вегігк„

19. серпня с. р. відбулося в Празі в „ОЬезпу’м" Дому установче зібрання
укрїнського клюбу. В зібранні брали участь пражські Українці і багато наших
приятелів Чехів. Головою був проф. Смаль-Стоцький. Зібрання вислало привітну
телеґраму проф. Мас арикові і головному отаманові Петлюрі. Крім цього вис¬
лано мировій конференції протест проти приєднання Галичини до Польщі: най¬
ближчою роботою клюбу буде утворення курсів чеської мови для Українців
і української для Чехів а также оснувалшя хору. В склад ради клюбу увійшли:
проф. Смаль-Стоцький, Королів, др. Горбенко, п. Киче рівна, Вітошинський, др. Домбчевський, Мороз, проф. Бачинський і Лаврів.

ОКЗ Огляд преси, окз
Траґедія.
І дійсно тільки траґедіею мож¬
на назвати той, невідрадний, стан,
в якому, що вже пятий рік лу¬
паться українські полонені в Італії.
І коли в инших краях в Австрії,
в Чехії і в Німеччині істнують
наші місії для полонених, які
несуть поміч і орґанізують пово¬
рот іх у рідний край, наші
італійські полонені без помочі,
без вістки з рідної країни, кинені
на власні сили і на деморалізацію
з боку поляків і москвофілів. Ось
що пише в статті' під заг. „Ша
1га§есІіа“, „Ьа Уосе беІГ ІІкгаіпа“ :
„Підчас того, коли українська армія
проливає свою кров за волю і пядь за
пяддю відбірае рідну землю у ворогів,
коли хвилі російського большевизму
ламаються на цій армії, коли українські
війська цілком вичерпані добувають
останніх силя, щоби заховати рідному
краєві з трудом добуту незалежність,

тисячі синів України томляться в країнах
Антанти в полоні, замкнені в концен¬
траційних ляґерах Італії та Франції,
змушені вислухувати обіцянок, підхлібег
і гіпокризії та бунтуватись проти пред¬
ставників ворожих країн, які вживають
усіх заходів, щоби зробити все задля
здобути їх для своїх цілей.
На цьому місці ми подаємо винятки
з листу українського урядовця, який
находиться в одному із концентраційних
таборів в Італії.
„В останні часи до нас завітали
представники Чехів, Румунів і Поляків,
перший прибув 19. червня поручик К ...
Чех. Я був в уряді команди переклад¬
ником. Чех, який показався представни¬
ком Чесько-Словацької республіки, ска¬
зав, що прдібув списати всіх чеських
громадян. Йому дали загальний список
полоненних. Він з початку списав імена,
осіб, уроджених в Чехії, Моравії і на,
Угорській України. Потім звернувся до
всіх полонених з запитам, чи позволять
себе вписати в список, обіцяючи їм скоре
визволення та зачислення у військові
частини.
9. липня прибув Румун. Він був
Буковинцем і говорив ДОСІЛь добре по
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українські. Не питаючи про ніщо, він
в своїй промові вважав потрібним зачіпити Українців і висловлювався дуже
песимістично про українську справу.
Записавши пізніще імена тих, хто наро¬
дився на Україні, він додав без обиняків,
що Румуни хотять увільнити на жнива
всіх, хто себе заявить будучим румун¬
ським громадянином і вступить
до
румунського війська.
12. липня приїхав Поляк. Усі Укра¬
їнці приняли його вороже. Коли пред¬
ставник Поляків приказав, щоби Поляки
і Українці виступили крок вперед, ніхто
з Українців не рушився з місця. Цей
приказ тоді повторив італійський уря¬
довець. Тоді Українці відповіли, що
серед полонених нема Поляків, а є самі
Українці. Вони заявили, що Українці
воюють з Поляками за свою свободу
і не дозволять вписати своїх
імен
в польський список. Сказавши це, вони
відмовились від дальших балачок. Тоді
Поляк удався до команди табору. Італій¬
ський капітан йому сказав, що справді
Поляків в таборі нема. Було двох та
один сидить у тюрмі, а другий втік.
Поляк настоював на цьому, щоби дати
йому список полонених. Я в імені своїх
земляків заявив проти цього протест.
„Поляки — сказав я — були завше
катами Українців. Ви вбивали наших
батьків і наших братів і ми будемо боро¬
тися проти вас до послідньоі каплі
крові".
Ми мусимо вважати однак на те, що
ми залежні від італійської команди. Очі¬
куємо вже від довшого часу надармо
помочі з України. Польський делеґат за¬
явив, що нас примусять служити в поль¬
ському війську. Обурення серед наших
не дасться описати. Нехай Поляки беруть
своїх, а нас оставлять в спокою. Ми очі¬
куємо української місії....
Подібних листів, — пише редакція —
ми отримали дуже багато. З цілої душі
підтримуємо цей протест наших земляків
полонених. Не можна й уявити собі більш
траґічного становиська людей, як іхнє,
здалека від рідного краю, втомлені дов¬
гим полоном вони мужно ставлять чоло
ворожому натискові, який їх хоче кинути
в обійми братовбивчої боротьби. І це все
діється на очах Парижа.

Такий крик розпуки з Італії
доходить до нас вже від давна.
Український уряд зробив все мож¬
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ливе, щоби улекшити долю поло¬
нених в Італії. Істнує спеціальна
місія на чолі з п. Севрюком, яка на
ту ціль отримала 2 міліони корон.
П. Севрюк має всі віза, але вже
два місяці зволікає з відіїздом. Він
спокійненько сидить собі в Швей¬
царії а там десятки тисяч полонених
чекають ная кусь, хочби маленьку
поміч, хочби на слово потіхи. Це
дійсно злочин проти них і проти
українського народу. Та про дипльоматичне сидження цеї місії в
Швейцарії ми поговоримо на дру¬
гому місці.

Україна підчас великої
ВІЙНИ'4*).
Щоби належно зрозуміти розвиток
подій на Україні, треба приглянутись, в
якому стані була Україна в 1914 році. В той
час Українці були під пануванням австрій¬
ським, а друга більша частина під російсь¬
ким ярмом. Австрійські Українці станули
по стороні центральних держав, бо їм
було неможливо іти з Росією, яка у своїй
державі вя.знила 35 міліонів українського
народу. З другого боку вони не могли
й думать про незалежність України так
довго, доки істнував царат з його імперіа¬
лістичними теоріями. Завданням україн¬
ських патріотів було відірватись від Росії,
бо вони знали, що в момент, коли впаде
царська імперія, зроблено буде великий
крок для осягнення незалежності! України.
Пригнічувані в Галичині Поляками, які
завше підтримували австрійську монар¬
хію, вони однако ненавиділи Поляків
і Росян тому, що ціла українська історія
— це одна велика боротьба проти цих
двох народів які були їх безпосередніми
сусідами, вічно заборчими, і хоч завше
ці сусіди були між собою у ворожнечі
але там, де ходило о чуже добро, по¬
розумівались вони між собою, мов пара
ярмаркових шахраїв. Австрійців вони не
дуже то й чіпали, бо ці всеж таки були
досить далеко.
*) Стаття ця являється продовжен¬
ням статті п. Г. ІПамбоня про Україну4
— „Воля" Т. 2. ч. 4.
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Тим не менше російські Українці
ішли з найбільшою відвагою вперед під¬
час російських наступів і тим самим
брали велику участь в побідах армії
Антанти у східній Европі. В день, коли
вибухла революція в Петрограді, Укра¬
їнці йшли в перших її рядах. А цей
підйом українського духа відбився і на
Австрії. Представники українського на¬
роду в Австрії стали домагатися негайного
виділення українських земель в одну про¬
вінцію з власного адміністрацією. Тільки
щойно на початку 1918 року центральні
держави стали займатися українським
питанням. Проголосивши незалежність
після упадку царизму, Україна була го¬
това підписати мир під умовою, щоби ій
забезпечено етнотрафічну цілість, себ то,
на північнім заході П і д л я ш ш а і X о л мщину та українські землі Галичини
й Буковини.
Берестейським трактатом центральні
держави визнали українську самостійність,
але не хотіли віддати українські землі
в Австрії; тим не менше окремим трак¬
татом вони обіцяли виділити українські
землі від західньої Галичини й дати їм
власну українську адміністрацію.
Коли центральні держави захиталиь,
цісар Карло, щоби рятувати свою ко¬
рону, видав 13. жовтня маніфест, в якому
дозволено творити всім народам окремі
державні організації на своїх територіях,
які потім мали утворити конфедеративний
союз. Так повстало кілька національних
держав, які однак не мали найменшої
охоти на конфедерацію Австрії. Тоді Укра¬
їнське Національне Зібрання оголосило
утворення на українській території АвстроУгорщини Української Республіки.
Зараз же почалась боротьба між
Поляками і Українцями. Українці в по¬
чатку листопада взяли адміністрацію краю
в свої руки. Поляки силою зброї вигнали
іх зі Львова і Перемишля і вимагали
проголошення польської суверенности на
всіх українських землях Східної Гали¬
чини.
В періцих місяцях російської рево¬
люції вона була боротьбою за владу
поміж кількома диктаторами. Всі вони
погоджувалися в тому, що відмовляли
Україні права на незалежність, і від
хвилі, коли в Киіві
зорґанізувалася
Центральна Рада і зажадала авто¬
номії, все російське населення було проти
неї. З початку Центральна Рада задоволь¬
нялася домаганням автономічної адміні¬
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страції українських земель в Росії. Та
чим більше вона старалася зреалізувати
цю автономію, тим сильніще зустрічала
опір і ворожнечу з боку російського
громадянства.
Тоді
Центральна Рада
змушена була на початку 1918. року
проголосити незалежність України.
Тимчасом в Росії большевики за¬
хопили владу. Причиною їх популярності!
було те, що їх уряд обіцяв заключити мир
з центральними державами і в цей спосіб
закінчити непопулярну війну. З початку
большевики визнали українську суверен¬
ність, однак в недовзі повстали поміж
українським і большевицьким урядом
такі контрасти, що розрив між ними
показався неминучий. Цей розрив повстав
в Бересті, і Україна підписала окремий
мир з центральними державами. Україн¬
ський уряд не мав тоді жадної націо¬
нальної армії і перед небезпекою з боку
большевиків
був
змушений просити
помочі у центральних держав, з якими
і що йно заключив мир.
Німецькі війська прогнали больше¬
виків, однак скоро кинулися на шлях
політики, який відносно Українців був
цілком фальшивий.
Вони
розігнали
Центральну Раду, і була встановлена
диктатура під німецьким протекторатом.
Великий земельний власник та шваґер
німецького ґенерала А йх г о р н а, С хо р опадський, був назначений геть аном
і почав управляти країною, опираючися
на німецькі
війська і московських
гнобителів. З моментом коли гетьман
рішив віддати Україну Росії, Скоро¬
падський і його режім перестав істнувати,
бо проти нього повстав весь народ, і він
мусів
уступити.
Петлюра на чолі
українських військ увійшов до Київа
і український нарід знову став господарем
на своїй землі.
Після упадку Скоропадського Західна
Українська
Республіка
проголосила
2. січня п. р. в Станиславові обєднання
з иншим українськими землями, і це
обєднання було ратифіковане урочистим
актом українською Директорією.
Як тільки німецькі війська покинули
Україну, Директорія знайшлася в стані
війни з московськими большевиками.
Український уряд є тої думки, що мусить
довести цю війну до кінця, бо тільки
большевики є на разі небезпекою для
України.
Український народ відкидає большевизм, як форму правління, але вважає
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Як що справді союзні держави мають
таку ціль, то насовуєтьскя питання, чому
вони ще й досі не визнали самостійности
Естонії, Латвії, Литви й Українгг
і чому не дали помочі українській Дирек¬
торії Петлюри тому, що вона соціа¬
лістична, а підтримують реакційні ро¬
сійські уряди, які воюють не тільки з
большевиками, али так само з Україною
Кавказом і др, щоби повернути ці народи
в ярмо бувшого цісарства.
Англійське робітництво завше висказувало свої симпатії тим пригніченим
народам і вимагало визнання їхньої
незалежності!; воно часто зверталося
проти російського большевизму за те,
що він з ними воює, однак всеж таки
робітники мусять собі поставити питання,
чому не заключають мира з совітською
Росію, раз вона приняла всі ті умови,
які були поставлені їй самим Ллойд
Джорджом.
Американські
дипльомати
Буліт і Стефенс, їдучи до Росії, щоби
вияснити становисько Леніна і Ч і ч ер і н а, мали з собою умови мира, писані
рукою п. Филипа Кер, першого приват¬
ного секретарія Ллойд Джорджа. Умови
ці були такі: 1. Визнання всіх урядів,
які є на території бувшої Росії до пле¬
бісциту: ,2. мир поміж тими урядами;
3. знесення бльокади Росії; 4. відновлення
Е. Пріва про акґлійсько- торговельних зносин; 5. доступ всіх кляс
до загальної продукції; 6. ціл¬
американські
махінації народу
ковита амнестія всім політичним про¬
тивникам: 7. евакуація Росії союзними
в справі Росії.
військами; 8. рівночасне
зменшення
Цікаве світло кидає 6. Пріва скількости совітських і несовітських
в „Ье сігоіі сій реир!е“ на ан¬ армій; 9. коллєктивне признання всіх
російських боргів цими новими урядами:
глійсько-американські
махінації
Ці умови були прйняті Лєніном
в справі Росії. В статі під заг. „Ан¬ в квітні. Для чого однак та ціла справа
глія і Росія“ він пише:
зістала замовчана і тепер Ллойд Джордж
заявляє, що він нічого не знає про місію
„Потрійний союз робітничих
* Буліта? Відповідь на це дуже проста.
синдикатів в АнГлії вимагає від¬
Певні Групи анГльо-американських фі¬
кликання англійських військ з Росії.
нансистів вирішили, що, одержавши певні
Державний секретар військових справ
концесії від Леніна, можна в Росії робити
Черчіль позавчора мусів заявити в
дуже добрі діла. Про це говорилося
палаті послів, що ці війська будуть з Росії
свого часу дуже голосно в Готель де
відкликані, але рівночасно додав, що не
Ріц в Парижі і запрошення на острови
перестане підтримувати К о л ч а к а і Д е н іПрінкіпо мали бути першими вістунами
кіна і посилатиме ім і дальше амуніцію.
заключення контракту. Та цю справу
Міністер оправдував потребу англійської
здемаскували французькі конкуренти, а
інтервенції в Росії тим, що англійське
Ленін зажадав системи робітничих рад,
військо на півночі і на сході тримає дві
і ці гарні проекти не здійснилися.
третини больїйевицького війська і в цей
спосіб задежує їх наступ на новоутворені
Тоді князь Л ь в о в таїзвольський
держави, які творять вал між Німеччиною
отримали офіціальне визнання К о л ч а к а,
і Росією.
і анГльо-амєриканська дипльоматія рай-

аграрну реформу, як сопсШіо зіпе циа
поп української конституції. Українці
вимагають не соціалізації землі і під¬
земелля, але їх націоналізації. Останній
конґрес селян і робітників, що відбувся
в січні, вирішив задержати приватну
власність,
але
вимагав примусового
викупку великих маєтків через державу
і розділу їх поміж селян,
Тільки Українці, як найближчі сусіди
Росії, можуть перешкодити тому, щоби
большевизм дістався до західньої Европи
і запустив в ній своє коріння. Коли
український нарід задержить большевизм,
то цей останній зможе показуватися
в Европі тільки випадково. Україна це
барбєр між сходом і заходом.
Цілі віки Україна була оборонним
валом західної цивілізації проти монголь¬
ських завойовників, Турків і Татарів.
Цю свою історичну роль вона готова
взяти знову на себе. Але для цього треба,
щоби її Антанта льояльно підтримувала
і дала ій належне місце в сем'ї народів.
Переглянувши
минулу і сучасну
українську історію, ми в слідуючій статті
обговоримо територію, не живе україн¬
ський нарід.
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том сталася панросійською, помимо най¬
кращих бажань презідента Вільсона,
який як найскорше покинув це гніздо
ос в палаці Рід. І тому потрійний
союз робітничих синдикатів хоче
голосуванням, яке тепер переводить, по¬
казати англійському урядові, що він думає
про ту цілу справу.
(Бе ской сій Реиріе 5. VIII.)

Ще один „Пилип з коно¬

пель".

Був собі штабс-капітан Полтавцев.
В марті 1917 р. в Петербурзі він з ГІолтавцева •зробився Полтавцем. А далі
перебрався на Україну і „одновременно,
но незам’Ьтно для простого глаза" перет¬
ворився на отамана. А там пішла Скоропадщина; („судьба іграет человйком!“)
отаман Полтавець попав аж в гене¬
ральні писарі.
З цієї нагоди був
„пожалований" чином „полковника", а до
приз вища додав ще „О стря ниця". Так
полупився, „полковник Полтавець- Остряниця". Такий самий полковник, як і Пол¬
тавець, як і Остряниця.
Який
був з нього генеральний
писарь, досі встановити не вдалось, бо в
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справу вплутайся ще один генеральний
писарь — державний секретарь. Про п.
Полтавця—Остряницю білше відомо, що
він дуже інтересувався чубами, шаб¬
лями, шароварами і прочимй атрибутами
козацького звання.
Але ось, дякуючи „пониманію ши¬
роких мірових политических сігуацій",
п. полковник опинився в Берліні
і в ч. 22 „безпартійної рускої газети
„Призвів" виступив, „как славянін, патріот
і гражданин" з „откритим пісьмом іностранним (?) послам із України", де нав¬
чає їх, „какой матер’ял повинні вони
подложить под тяжелий молот міровой
еволюціи", щоб бачте „не допустить до
того очевіднего провала нашей ідеї, за
^которую шли лучшіє сини України".
Не будучи „іностранними послами із
України", ми, звичайно, не беремо на
себе відваги / розшифровувати
смисл
цього листа, а тим більшХвідповідати на
нього. Читачам же „Волі“\ рекомендуємо
його, як зразок, „язичія", яким писались
всякі
„Воззріния страши лища",
або
блаженної памяти „Галичанин" віщав
про всякого роду „вкусниї і ізящниї
подарки, а іменно же: лорнетки, дзигаркн
і прочая".

Огляд світових подій.
21. серпня. Румунський наслідник престола зрікся усіх прав до румунської
корони. — Голяндія визнала Чехо-словацьку республіку. — Морський бій між англій¬
ською і большевицькою фльотою. — Бельгійській сенат підписав мировий трактат.
22. серпня. У Варшаву прибула делєґація Українського Уряду. — Відновлено
польсько-німецькі переговори. — В Ерзерумі зібралося турецьке Національне Зіб¬
рання. — Американські війська увійшли на мексиканську територію. — Бої між
Сербами і Чорногорцями. — Парижська конференція не визнала угорського ґувернера Йосифа. — Президент німецької республіки зложив присягу на вірність кон¬
ституції.
’
"і
23. серпня. Революційні заворушення в Ірландії. Димісія арх. Йосифа на
Угорщині. — Переворот в Чорногорі — утворено чорногорську республіку. — Ди¬
місія угорського кабінету.
24. серпня. Закінчення робітничої крізи в Акґлії. — Японія офіціально навязує стосунки з литовським урядом.
25. серпня. Зірвання польсько-німецьких переговорів. — Загострення від¬
носин між Америкою та Японією.
26. серпня. В Відні розвязано червону армію. — Найвища Рада ратифікувала
бельґійсько-анґлійський трактат, що до розділу німецької Африки. — На Угорщині
обявлено диктатуру.
27. серпня. На Угорщині утворено реакційний кабінет. — В Мексіко прого¬
лошено мобілізацію.
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На фронтах.
Оперативний звіт Штабу Головного Отамана з 18. серпня. Наша боева
яґрупа, що поступає вздовж залізнодорожньої лінії Вапнярка-Бірзула, побила
втора знова в завзятім бою великі большевицькі сили і видвигнулася із лінії ст.
Попелюхи Пішанка, Студене значно наперед. Другі частини осягнули біля
Рай-Города лівий беріг ріки Буга і дійшли до Ситковець. Ми заняли також
місто Б рад лав. На північ від залізничої дороги Прилуки, Калинівка, Янів,
X ме л ь н и к опісля-ж з району П о л о н н е, Жм ер и н ка операції поступають пляново
вперед. Містечко Самгородок, що лежить 17 верст на полуднє від Козятин а
€ в наших руках.
Оперативний звіт Штабу Головного Отамана з 19. серпня. Вчорашнього
дня зібрали Українські Армії свіжі великі лаври. Придніпрянські частини захопили
біля Погребища та Билілівки залізничу лінію Умань-Козятин. Після
впертих боїв, які доводилося раз у раз заводити з уступаючими на північний
схід від Калинивки задніми сторожами ворога, пополудні здобули приступом га¬
лицькі частини залізничий вузол та місто Козятин. Больнневики потерпіли тут
важні кріваві втрати. В цих боях брало цивільне населеня визначну участь,
забиваючи гуртами втікаючих в паніці большевиків. На південь та південний схід
від Бердичева здобули Махнівку та Рай-Городок.
Большевицьке звідомлешш з дня 19. серпня. Північний фронт,
Мурманський напрям: Бої між Кодрозеро і залізницею. — Олонець кий
напрям: Наш наступ на півночі від Сямюзеро продовжується з успіхом. —
Західний фронт: В Фінській бухті ворожа ф льоти для швидкохідних кораблів
прорвалася в Кроншгадську гавань, але вогнем наших сторожевих кораблів було
потоплено 3 кораблі ворога. Одночасово з цим ворожі літаки зробили нальот на
• Кронштад. — Порхінський напрям: Бої в 10-ти верстах на півн. схід від
Порхова. Островський напрям: Наш наступ розвивається успішно. Нами
занято кілька сел 8-верстов на південь від шосе Ізборск-Псков. — Південний
фронт.
Борисоглібсько-Балашовскпй район;
Ми заняли кілька сел
в 20 — 50 верстах на південний захід від Балашова. Захоплено 8 гармат та инша
добича — Красноярский напрям. Ми підійшли до Красного Яру. — Камишинський район. Ми з успіхом передвинулись вперед на лінію сел в 50-ти верстах
на північ від Камишина. — Східний фронт, Оренбурський район: Після
завзятого бою ми зайняли Ілецьк. Рівнож з успіхом продовжується наш наступ на
північ від залізниці Оренбурґ-Омськ. Тут ми находимося на лінії сел в 90-ти верстах
на північний схід від Оренбургу. — Троїцький район: Ми зайняли ст. Тамерлан,
в 85-ти верстах, на південь від Троїцька. В Ялутурозському районі ми зайняли. —
Ялутуровськ. Тюменський район: Ми відходимо до злукир. Туги з р. То¬
болом.
Большевицьке ззідомлення з дня 23. серпня. Північний фронт.
Мурманський напрям. Наші війська під напором ворога покинули Заоиежвький півострів. — Західний фронт. Острівський напрям. Переслідуючи
ворога, ми заняли кілька сел на південь від Пскова. Полоцький напрям: Під
напором ворога ми відійшли. — Борисовський напрям: Ворог обстрілював
гарматним вогнем м. Борисів. — Південно-західний фронт: Ми покинули
Жито мір і Бердичів.
Звідомлення Укр. Пресового Бюра з 26. серпня. Переслідуючії ^ ворога
українські війська заняли Фастів і Васильків. В Житомирі і Ббрдичові большевицьку міську управу розвязано і заведонно правшій заряд. — В західній частині
України українські війська очищують від большевиків район між Шепеті вкою
та Володимиром В о л и н с ь к и м.
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Критика і бібліоґрафія.
Аіехапсіге СЬои1§іпе. Ьез
РгоЬІетез сіє Шкгаіпе. Ьа (Зиезііоп
Біпічие. — Ьа СиНиге №Нопа1е. —
Ьа Уіе Есопотщие. — Ьа Уоіопіе
сій Реиріе. — Рагіз 1919. Велика
вісімка, сторінок 72.
Українське4 пресове бюро в Парижі
розвинуло досить живу діяльність, яка не
обмежується видаванням тільки самих
бюлетенів для парижської преси, але має
вже за собою ряд брошюр, пущених в світ
для широкої публики.
До найцінніщих належить названа
брошюра бувшого нашого міністра закор¬
донних справ. З вдоволенням треба під¬
нести, іцо д. А. Шульґін, переконаний
федераліст, перебув користну дуже для
себе еволюцію думок.
Від першого реферату „Про автономію
і федераціюякий ми мали нагоду почути
з уст автора 8. квітня 1917 р. на Нац і о н а л ь н і м К о н ґ р е с і в К и ї в і до по¬
яви книжки з початком червня 1919
(передмова датована, Париж дня 1. червня)
ділить нас тільки трошки більше, як два
роки, а одначе яка велика ріжниця панує
між політичним думанням А. Шульґіна
з 1917 і Шульґіна з 1919 р. Шановний
автор, який належав до найтвердіщих
федералістичних д о ґ м а т и к і в, тіль¬
ки дуже поволи дався переконати в по¬
требі істнування с а м о с т і й н о ї Ук р а ї н и,
і він був одним з тих, які противилися
випущенню в світ четвертого уні¬
версалу. Одначе тепер він вже станув
цілком твердо на самостійницькім
ґрунті і через це його арґументація на¬
брала більше переконуючої сили. Тепер
вже не чуємо від нього: „Ми мусіли про¬
голосити самостійність", не має вже
в нього виправдувань, що ми по¬
сміли проголосити свою самостійність —
тепер на місце п р и мусу вступила
„уоіопіе сій реиріе".
Шульґін — це клясичний приклад
українського наддніпрянського інтеліґента
Разом з Шульґіном таку саму еволюцію

думок, таку саму тверду державно-правову
школу перебула вся без вийнятку україн¬
ська інтеліґенція без ріжниці пар¬
тійної приналежности. Найскорше
станули на самостійницькім ґрунті с-деки:
й с-ери. Найпізніще с-ефи і комуністи і
ліві с-ери. Перші із за свого консер¬
ватизму, другі із за іґноровання націо¬
нального питання, звертаючи свою рево¬
люційну енерґію всеціло в бік соціаль¬
ної революції. Московські комуністибольшевики дали найлівіщим українським
партіям лекцію українського патріо¬
тизму, ншцучи українську культуру і
переслідуючи навіть лівих соціалістів, для
того тільки, що вони українські.
Тепер вже не має українського ін¬
теліґента, який би не стояв на самостій¬
ницькому ґрунті. Де добре почуває д.
Шульґін, і тому його брошюра відзнача¬
ється дуже приємним, бо бадьорим
тоном. З кожного слова видко віру автора,
в силу і живучість українськото народа,
немає хилітань, з кожного слова віє по¬
вага до народньої волі, яка, річ певна,,
уділиться також французькому читачйві.
Автор дуже релєфно представив ет¬
нічні, антропольоґічні, лінґвістичні, куль¬
турні і соціяльно-політічиі ріжниці, які
панують між двома найбільшими народами
сходу Европи, і коротко але ясно, вели¬
кими, що правда штрихами, змалював
стремління українського народа до само¬
стійного політичною життя, починаючи
з найдавніщих днів нашої історії аж до
останнього часу. І тільки проглянувши
оком історика боротьбу нашої нації за
своє самовизначення, автор зрозумів, що
„С’еіаіі ипе Маїііе Ьізіогіцие: ІАЕіаі
икгаіпіеп сіеуаіі: еіге їопсіе." (Це була
історична фатальність: Українська дер¬
жава мусіла засноватись.)
А. X.
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