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Т. 3. Ч. 1. Відень, 6. вересня 1919. 

ВОЛЯ 
ТИЖНЕВИК 

А. Хомик. 

Два методи державного будівництва. 

В старих клинових асирійських і вавилонських памятниках чита¬ 
ємо жорстокі описи завоювань з боку асирійських царів. На гробни¬ 
цях тих царів, цих великих завойовників подається під формою по¬ 
хвального гимну число відрубаних людських голов, людей, розтоп¬ 
таних кінськими копитами, вирізаних дітей і жінок з варварською 
одвертістю і наївністю старих часів. І тільки з цих написів, прімітив- 
них барелєфів ми маємо змогу відшифрувати психольоґію первіс¬ 
ного імперіалізму. Ці написи і барелєфи переконують нас, що 
рання зоря людської історії червоніє потоками людської крові і що 
сама людина — це найбільш жорстокий звір, супроти якої тигр — 
невинне ягня. І коли цей звір, як колектив, будує соціяльну-політичну 
орґанізацію, то як цементу для цеї будівлі вживає людську кров. 

Коли глянути з історичної перспективи на розвій державних ідей 
серед людства, то побачимо, що найпримітивніщою державною ідеєю 
є ідея універсальної держави. І завсігди якийсь народ бере на 
себе завдання об’єднати цілий знаний світ в одну універсальну дер¬ 
жаву. Найдавніше зробили це Аси рій ці. Вони об’єднали під своїм 
пануванням західню Азію т. є. їм знаний культурний тодішній світ. 
Велика асирійська держава розвалилася дуже скоро. Після неї ролю 
будівничих універсальної держави обняли Перси, яким удалося об’єд¬ 
нати ще більше країв і народів, бо вони поширили своє панування 
на півиічно-східню Африку, хоч завоювати Европи їм не удалось. 
Дальшими будівничими універсальної держави при допомозі за¬ 
воювання являються Греко-Македонці, яким удається об’єднати 
під одною владою ще більше країв і народів, втягнувши також пів¬ 
денно східню Европу. Та всіх тих великих завойовників перевищили 
Рим ля не, які при допомозі зброї підбили буквально цілий знаний 
тоді культурний світ — огЬіз іеггагиш. 
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Римською універсальною державою кінчається перший період 
історії людства. В тім періоді бачимо один метод державного будів¬ 
ництва: якийсь один народ поневолює другі народи при 
допомозі зброї. 

Але вже за римських часів ми бачимо, що в цей примітивний 
метод державного будівництва вмішується також другий, більш ла¬ 
гідний і гуманний. Римляне стараються розуміти місцеві потреби 
підбитої людности і полишають їй деяку свободу економічного і куль¬ 
турного розвою. Римляне не ведуть в дійсності нівеляційної політики. 
В них є опріч підбитих і поневолених також „ з о с і і еі атісі р о- 
ри 1 і Котапі." Римляне перші увійшли на шлях союзів і договорів; 
вони є основателями дипльоматії. І хто зна, як би великої римської 
будівлі не звалили північні і східні варвари, чи не прийшло би вже 
в старину до свойого рода союза народів, бо Римляне вже тоді 
бачили, що самою зброєю неможна довго тримати державу і що 
тим міцніщ? стоїть той, хто вміє застосувати прінціп: сі о иі сі е $. 

Та після розцтвіту античної культури, яку поширили над бере¬ 
гами Середземного моря РимлЯне, настала декаденція. Римсько-грець¬ 
кий культурний світ був розвалений варварським азійським сходом. 
Вправді мури цеї будівлі підміновували Германці і Славяне, одначе 
могутній удар задав-римській універсальній імперії монгольський 
провідник Гунів — „божий батіг* Атилля, який оснував універсальну 
але вже варварську державу, що сягала від Сибіру аж до Франції 
т. є. від Тихого аж до Атлянтійського океану. Ця величезна дер¬ 
жава, збита на борзі найпримітивніщим методом, дуже скоро розпа¬ 
лася, і після являється вже кілька претендентів на державний універ¬ 
салізм. В середні віки такими претендентами були Німці, Араби, 
Турки, яким удалося на руїнах розбитої Гунами культури заложити 
держави, одначе їм вже ніколи не вдалося об’єднати весь культурний 
світ і створити з нього одну державну одиницю, бо всі вони, 
по своїй природі варварській не могли не вживати примітивного ме¬ 
тоду, методу завоювання при допомозі зброї і не могли інакше пра¬ 
вити державою як від центра, не узглядняючи місцевих потреб. І ми 
бачимо, що централістичні держави такі як „римська імперія 
Карла Великого" і „багдадський калі фат" дуже скоро роз¬ 
кладаються, перша на ряд королівств, князівств, вільних міст, аристо¬ 
кратичних республик (в Італії), другий переходить вже поменьшений 
тільки в руки Турків, котрі прийняли мусульманську віру. 

В нових часах організаторами універсальних держав були по 
черзі Еспанці, Анґличане і Москалі. Найменьше здібними для 
укріплення свойого становища в світі показалися Еспанці, котрі 
своєю жорстокою безоглядністю обурили дуже скоро проти себе 
підбиті народи, і їх держава, в „якій не заходило сонце", дуже 
скоро розлетілася. 

Найбільш здібним народом до творення універсальної держави 
показалася анґльо-саксонська раса, а це‘тому, що вони в дер¬ 
жавнім будівництві вживали і вживають не тільки методу завоювання, 
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але вже випробованого Римлянами методу торговельних дого¬ 
ворів і союзів. Приєднуючи до себе все нові і нові землі, АнГли- 
чане рівночасно проводять крайню державну децентраліза¬ 
цію, установляючи там місцеві уряди з дуже обширними компетен- 
ціями і полишаючи собі в тих приєднаних до „Ітрегіиш Вгіїап- 
пісит“ краях тільки торговельні вигоди. 

Творча праця Анґличан налічує несповна двісті років. І ми ба¬ 
чимо, що їх становище і вплив в світі не тільки не зменшується, але 
що раз то більше кріпне. Секрет англійської сили полягає в тім, що 
вони відразу пійшли на шлях союзів, на шлях федерації і кон¬ 
федерації, а не на шлях державного централізму. Показується, що 
Анґличане є найкращими учениками історії, бо вони побачили з істо¬ 
ричного досвіду, що універсальна держава, склеєна тільки зброєю 
і управлювана централістично, може протриматись що найвище дві¬ 
сті років, після чого вона занепадає і розкладається: уні¬ 
версальна держава одначе, збудована на прінціпі як найдальше по¬ 
суненої децентралізації, на прінціпі союзу держав, є будівлею дуже 
тріькою. 

Конкурентом Анґличан в універсально-державнім будівництві 
був за останні 200 років московський народ, починаючи з Петра 
Великого. Одначе цей народ уживав примітивного методу Асирій- 
ців, Персів, Гунів, Арабів і Турків, методу, якого вживають всі на¬ 
роди пастуші, удосконаливши його тільки відповідно до часу. І ось 
показується, що московському народові удалося об’єднати під свою 
владу майже одну шосту частину земського суходолу, одначе їм не- 
вдалося укріпити свойого панування, і велика централістична держава 
мусіла розлетітися. І тепер навіть годі подумати, щоби її знову 
можна було склеїти. „Єдина і неділима" є тепер вже утопією, 
так само утопією, як реставрація імперії Карла Великого або „святої 
римської імперії німецького народу." 

Це повинні зрозуміти хоч-би ті з наших „парламентарних" полі¬ 
тиків, котрі останніми часами в одній віденсько-українській Газеті 
почали залицятися, як кажуть, під впливом галицької частини париж- 
ської делегації, — до Колчаків, Денікінів, Сазонових і другого 
чорносотенного і реакційного вороння. Ці політики настрашилися 
польської конфедератки і з цего приводу звернулись за допомогою 
до московського армяка, так як би цей армяк і панслявістичні лапті 
тепер могли знайти кредит на ринку новітніх державно-політичних 
ідей. Вони-ж таки, ці політики, ширять серед нашого громадянства 
чутки, неначе-б то українська державна ідея суперечила інтересам 
британської імперії. 

Тільки незнання англійських політичних методів може навести 
на таку думку. Анґлія розбила свойого конкурента до універсалізму 
Еспанію, потім Францію під Наполеоном, потім Німеччину, котра хо¬ 
тіла заняти провідну ролю в світі. Не вже можна подумати, щоби 
та сама Англія на свою голову хотіла відбудовувати конкурентку до 

1* 



4 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 1. 

державного універсалізму — Росію, тільки для того, що Росія при¬ 
падково в останній війні знайшлася в числі її союзників? 

Ще не вияснена роля англійської дипльоматії в підготовці вели¬ 
кої російської революції 1917 р. В кожному разі дасться напевно 
сказати, що вона відбулася не без моральної підтримки петербур- 
ського амбасадора сера Бюкенена. Факт, що до відібрання абди- 
каційного письма від Миколи II. були післані анґльофіли хоч і мо¬ 
нархісти октябристи Ґучков і націоналіст Василь Віталіевич Шуль- 
ґін, які стояли в безпосереднім звязку занґлійською 
амбасадою, дає дуже багато до думання. Анґлійці, детронізуючи 
російського імператора, знали, що роблять. Вони знали, що Росія 
сильна тільки своїм автократичним централізмом. Розбиваючи росій¬ 
ський автократизм, тим самим розбивається „єдину і неділиму“, тим 
самим нищиться її ідеольоґічні підвалини: самодержавіє, пра- 
вославіє і народность, які персоніфікував „білий цар“, а на 
інакших ідеольоґічних підвалинах „єдиної і неділимої" збуду¬ 
вати не можна. Це розумів добре анґлійський політичний розум, 
а що цего не розуміли навіть Ґучкови, Родзянки, Шульгіни, — не 
вина Анґличан. Отже тепер ударятись в русофільство — це що най- 
меньше непрактично, бо не може навіть дати тих матеріальних кори¬ 
стей, які давало довоєнне галицьке москвофільство деяким політич¬ 
ним авантюристам. 

„І паки і паки глаголю": „Єдиної і неділимої" нема і не буде, 
що-ж до так званого „собіранія руських земель", про що писав 
доктор Кость Левицькй в „Українськім прапор і", то їх не треба 
збирати. Ні один клаптик московської землі не знахо¬ 
диться під чужим пануванням. Самостійности московської 
нації ніхто не загрожує. 

Инша справа з українським народом. Ціла українська земля 
знаходилась почасти під московським почасти під польським ярмом, 
і нам приходиться з під нього визволяти: неможна визволити укра¬ 
їнської землі при допомозі природного і віковічного 
ї ї в о р о г а. 

Українську землю можна і муситься визволити тільки головно 
власними силами і силами того Інтернаціоналу, який почав 
будуватися. 

Парижська конференція з болем серця мусіта прийняти прин- 
ціп союза 'народів. Його поставив анґльосаксонський розум, 
бо він цілком відповідає англійським методам універсально- 
державного будівництва. Дякуючи тим методам анґльосак- 
сонська раса запанувала вже до війни майже над цілим світом. 
З ґеополітичного боку під анґлійським впливом -знаходиться більше 
як три четвертини поверхні землі. Англія зайняла майже всі 
на світі протоки: Ґібральтар, Суез, Бабель-Мандеб. Не мала тільки 
Константинополя і Дарданелів. Одначе тепер і цей шлях з Чорного 
до Середземного моря знаходиться в руках англосаксонської раси, 
оскілки Америка прийме мандат від союза народів. 
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Англія і Америка е одинокими державами, котрі не бояться 
сепаратизму, а то для того, що вони самі вводять „сепара- 
т и з м“. Найкращий приклад дає нам остання історія південної Африки. 
Бури боролись героїчно, в тій боротьбі впали, але Анґличане мали 
політичний розум не відбирати їм державної самостійности. 
Вони не тільки заховали, але ще й удосконалили свої державні 
установи, результатом чого було кінець кінцем те, що Бури були 
найкращими союзниками Анґлії в останній війні. Показується, що 
Анґличане, ще за довго до того часу, поки поставлене було питання 
союза народів, вже його проводили в життя там, де вони мали 
політичний вплив, бо сам союз народів, на чолі якого стоїть Анґлія, 
тільки допомагає до створення універсальної, хоч дуже скомплікованої, 
держави. В такім союзі народів не може бути місця ані для 
Я га й л о н і ї, ані для „бдіної і нєдєлімої“ Д е н і к і н о-К олчаків- 
щиниіна цілу боротьбу проти большевиків, які є рішучими против¬ 
никами самої ідеї союза народів, всіми засобами анґльосаксонського 
світу треба дивитись не як на реставраційну роботу давньої 
Росії, чи давньої Польщі, але як на остаточну і невідкличну вже 
ліквідацію російської імперії. Що Анґлія вживає до боротьби з боль- 
шевиками також і реакційних сил, не відкриваючи своїх карт, з цего 
ще не виходить, щоби вона хотіла відновити Росію. Вона знає, що 
реакційна Росія з царем на чолі, належить до історії, але коли вона 
з чим бореться, так з тим, щоби не дати знову московському наро¬ 
дові ролі будівничого універсальної держави. 

Треба погодитися з цим фактом, що над світом вже запанувала 
анґльосаксонська раса при допомозі вище схарактеризованої розумної 
політики і українське питання розглядати з того боку, чи лежить 
в інтересі анґльосаксонської раси, щоби не істнувала українська дер¬ 
жава. І ось ми бачимо, що тільки дякуючи Анґлійцям і Американцям 
долі Галичини не вирішено остаточно, не віддано її в вічне посідання 
Полякам. Звичайно, вплив Клємансо великий. З цим числяться 
і Анґличане і Американці та позволяють йому бавитись в дикта¬ 
тора світа. Вони знають, що з цеї війни вийшли переможеними фак¬ 
тично не тільки центральні держави і Росія, але також і Франція, 
і тому вони тим респектованням помилок Клємансо хочуть тільки 
підтримати іллюзію, неначе-б то Франція вийшла з цеї війни пере¬ 
можцем. Коли-б вони спротивились французьким проектам, котрі чи 
сяк чи так не до здійснення, вони отворили-б очі засліпленим Фран¬ 
цузам на фактичний стан річей. 

Що до нашого державного будівництва, то ми також повинні 
застосувати анґлійський метод: сильної внутрішньої орґанізації на 
широких демократичних підвалинах і добросусідського відношення до 
націй поневолени^. Нам треба єднатись не з Москалями проти По¬ 
ляків, бо так одні як і другі будують свої держави тільки при допо¬ 
мозі зброї, не звертаючи увагу на договори, але з ворогами Поляків 
і Москалів. Треба нам єднатись з російськими „інородцями*4 Литов¬ 
цями, Білорусинами, Естонцями, Латишами і Кавказцями, треба по- 
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магати їм орґанізуватись, як державним одиницям, бо тільки допо¬ 
магаючи будувати другим самостійні республіки, ми тим самим ро¬ 
бимо неначе стратегічні фортеці на наших межах. 

У нас не може бути <ші польсько-румунської ані московської 
орієнтації. Наша орієнтація—це „інородчеські‘к російські народи, на 
які нам треба спертись. Організуючи себе і їх ми тим самим робимо 
велику роботу: ми причиняємось до великої універсальної будівлі 
Союзу Народів. 

Михайло Кревецький. 

До пляну економічного відродження України. 

\ і. 
Обрахувати, навіть приблизно, яку шкоду заподіяв большевизм 

народньому господарству України, у цей час нема ніяк змоги. Запевне, 
шкода величезна, і чим довше большевизм буде панувати на Україні, 
тим шкода буде більша. Він, яко сила деструктивна, розвалює там, 
де його стопа стане, всі народньо-госаодарські і моральні підпори, 
що виробилися віками. На щастє, на Україні большевизм коріння не 
має і, яко явище занесене, довго утриматися там не може. 

Та який би не був великий збиток, заподіяний народньому гос¬ 
подарству, — потенціальні сили України на-стільки великі, що, коли 
в країні настане де-який лад, при якому буде забезпечений тіпітит 
можливости продуктивної роботи, то про наслідки світової війни, 
революції і большевизма люде через кілька років забудуть, під за¬ 
стереженням, що всі верстви людности стануть до одностайної су¬ 
купної праці, що буде незвязана і свобідна приватна ініціятива 
і що її підтримає будуче правительство. 

Вже тепер наперед можна сказати, що наслідком большевизма 
на Україні буде зубожіння і навіть жебрацтво буржуазії, загибіль 
усеї промисловости і загибіль поміщицького господарства. Єдиною 
народньою верствою, що менше других потерпить від усеї сього¬ 
днішньої руіни, це буде наше селянство. Селянство-ж на Україні 
являється, як відомо, переважаючою верствою людности (із 45 міл. 
душ людности селяне становлять 85%, робітники 4% і 11% другі 
верстви людности). 

В цій перевазі селянства — запорука бистрого відродження 
України, під умовою, що ті, кому по присуду долі доведеться стояти 
при кермі правління, покладуть собі за свій обовязок спиратися на 
селянство і будуть перш усього рахуватися з його потребами та 
будуть погожувати економичну політику з бажаннями селянства. 

Від редакції. Не погоджуючись де в чім з поглядами шановного автора, 
б. Міністра Фінансів У. Н. Р., редакція містить )цю статтю, аби викликати дискусію 
над справою економічної відбудови України. 
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Як усім відомо, селяне на Україні це—дрібні земельні власники і землі 
вони тримаються цупко та змагаються до знищення великої земельної 
власности. Ці яскраво зазначені побажання селянства так і повинні 
стати угольним каменем в будівлі будучої економичної політики на 
Україні. Не вагаючись можна сказати, що проби соціалізації або на- 
ціоналізанії землі сприятливих результатів не дадуть, і тільки строге 
проведення в життя принціпа дрібної земельної власности заспокоїть 
мужицтво, і тільки при цій умовині стоячі при кермі уряди можуть 
рахувати на підтримку з боку селянства. 

Проведення в показанім напрямку аґрарної реформи повинно 
бути доконче звязане з відродженням фінансів країни. На мою думку 
аграрну реформу можна би провести приблизно по слідуючій схемі. 

Всі, що орудують сьогодні землею не більше 300 десятин*), 
зберігають для себе право власности на свій участок. Хто орудує 
кількістю більшою, обовязаний все, по-над 300 десят., роспродати. 
Право куплівлі надається лишь тим, хто має менше 6 десятин **), або 
зовсім нічого не має. Найвища крайня ціна для продажу — 3000 кар. 
за десятину. Із суми, одержаної із продажу землі, 1/3 відходить для 
поміщика, а 2/3 — яко податок в скарбницю. Немаєтним треба оказати 
на закупки землі і загосподарення як найширший кредит. Продажі 
робляться через осібний земельний банк, при широкій участи 
кредитних товариств і кооперативів. Коли поміщик до 
З років не продасть своєї надвишки, то роспродаж робиться при¬ 
мусово роспорядженням банку, при чому заплата поміщикові змен¬ 
шується на 30°/0. 

Аґрарну реформу повинно провести хутко. Хутко-ж її провести 
можливо лиш при участи приватної ініціативи, котра за¬ 
певне, створила-б ряд помічних установ (акційних товариств, спілок 
на вірі і т. д.), котрі взяли би на себе завдання парцеляції землі і її 
роспродажу. 

Приватновласні ліси, що мають промислове значіння, викуповує 
на власність скарбниця. Верхня крайня ціна — 6000 карб, десятина, 
з чого 72 припадає поміщикові, а 72 — яко податок в скарбницю. 

Землі мало придатні для хліборобства, але які уявляють про¬ 
мислове значіння, викуповуються на власність держави й віддаються 
для експлоатації на умовах аренди. Акційні компанії мають 
право для будівлі своїх промислових предприємств набувати на 
власність 50 дес. землі, бажаючи-же завести і збудувати при пред- 
приємстві культурну оселю для робітників, вони мають право купити 
на власність по х/2 дес. на кождого робітника, але не більше 
3000 дес. землі, коли забовяжуться, що переданий в ужиток робіт- 

*) При правильнім ' веденні і культурній господарці одиниця в 300 десятин 
являється при сьогоднішних стосунках сільсько-господарської техніки найбільше 
видатною (продуктивною) і вигідною. 

**) Хуторське господарство менше 6 десятин являється надомір слабим і мало 
видатним. 
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ника дім і огород (на участкові коло 1/2 дес.) через приблизна 
15 років перейде безплатно у власність робітника. 

Приймаючи на увагу, що на Україні в руках великих земле¬ 
власників находиться поверх 18 миліонів десятин землі, проведення 
аграрної реформи дало би українській скарбниці коло 20 м и л і а р- 
дів карбованців чистого прибутку або по 4 миліарди 
карбованців що-річно. 

Такий величезний наплив прибутку з одного лиш жерела дав би 
можливість правительству поставити в широких розмірах меліорацію 
і підняти всеможливі заходи для інтенсификації сільського господарства. 

Одночасно з проведенням аграрної реформи правительству до- 
велось-би занятися й питанням відбудови зруйнованої промисловости 
і утворення нової. 

При розвязці цього питання а так само і при розвязці питання 
аграрного правительству довелось-би знову спиратися на приватну іні¬ 
ціативу. Моє глибоке переконання таке, що в теперішній час, при 
пануючих тяжких економічних стосунках на Україні иншого спо¬ 
собу нема. 

При широкій призатн'й ініціативі і при доброзичливім відношенні 
до неї правительства, та коли для цеї мети під’єднати чужосторонні 
капітали, то це питання в найкоротчий час почало-би сприятливо роз- 
вязуватися. Не треба забувати, що потенціяльні сили України в цьому 
відношенні величезні. 

Україна що до свого простору уявляє з себе країну, рівну Германії, 
при чому що-до плодородности своєї має землю найкращу на світі. 
При найменшій інтенсифікації сільського господарства країна не тільки 
покриє своє внутрішнє споживання, але й дасть величезні надвишки 
всяких можливих сирівців для вивозу за границю. Вже для одної 
тільки інтенсифікації сільського господарства і для переробки його 
продуктів буде потрібна сила всяких можливих предприємств. 

Поруч з цими богатствами Україна має величезні запаси перворяд- 
ної залізної руди (Кривий Ріг), має марганцеву руду (Никопіль), 
коксуюче вугілля (Дніпрові пороги), нафту, колосальні поклади 
соли, поклади всяких можливих глин і вапняних осадів. Та певно, 
що опріч уже відкритих пожиточних іскопаємих, в недрах України 
заховано багато инших ще не відомих, бо Україна в ґеольоґічному 
відношенні цілком ще не досліжена. 

Для утворення нової і підтримання вже істнуючої промисловости, 
одночасно з проведенням у життя закону про аграрну реформу, до¬ 
ведеться проголосити недра землі власністю держави, бо за¬ 
лишення їх в приватних руках, як показало досвідчення з Донець¬ 
ким басейном, може загальмувати розвиток промисловости на довгі 
роки. 

Прегарна водяна система могутнього Дніпра, що розколює Укра¬ 
їну майже на дві рівні частини (для повного його використання конче 
потрібне шлюзування), система Буга і Дністра, які злучують поодинокі 
частини України з берегом Чорного моря, а також прегарна бере- 
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гова лінія цього останнього з догідними гаванями откривають широкі 
можливости для організації і упорядкування водяного транспорту як 
внутрішнього, так і зовнішнього на закордонні ринки. 

Поруч з упорядкуванням водяного транспорту, який на Україні 
був у початковій стадії, конче необхідна відбудова сухопутнього 
транспорту, який за часів большевизма цілком занепав. Бо дійсно 
залізниць на Україні тепер зовсім немає; зостали тільки мізерні 
останки, що ледви нагадують про них. Про шосейні і ґрунтові дороги 
нема й мови. 

Шляхи — це кровеносні посудини в орґанізмі країни Без правиль¬ 
ного функціонування їх немислиме правильне економічне життя країни. 
Вивести наші шляхи із катастрофічного становища, в якому вони 
опиняться цісля панування большевиків — це буде одна з найтруд- 
ніших задач нашого правительства, бо від розвязки її в тому чи 
другому напрямі буде залежати темп економічного відродження 
країни. 

Як на мою думку, то й тут стосунки складаються так, що для 
хутчішого розвязання так пекучого питання правительству конче треба 
буде обернутися за послугами приватної ініціативи і приватного капі¬ 
тали і утворити, під застереженням деякого урядового контроля, кілька 
значних пароплавних і залізничних трестів, котрі і взяли би на себе 
розвязання транспортного питання. 

Поруч з відбудовою істнуючих шляхів конче треба буде побуду¬ 
вати нові. Напрям цих шляхів повинен бути строго обміркований 
і повинен, між иншим, відповідати тим напрямам, куди піде наша 
зовнішня і транзитна торгівля. 

Щоби притягнути торгівлю до берегів Чорного моря, належало 
би, на мою думку, улаштувати в м. Миколаєві вільну гавань. 
Ґеоґрафічне положення Миколаєва супротив усеї України, можливість, 
улаштувати там цілком безпечну і величню гавань з догідними при¬ 
чальними лініями, сполучення цього пункта з істнуючими в розбіжних 
напрямах залізницями, це все, маючи там порто-франко, створило би 
з цього порта другий, але вже український Рот ер дам, то-б то 
торговельне місце для розділу і посередництва межи Кавказом, Доном, 
Кубаню, Туркестаном, Великороссією, Білорусією, Галичиною, Руму¬ 
нією. При такій умовині Україна много зискала би на транзиті, на 
посередній торговлі і на нижчих фрахтах при вивозі своїх виробів 
за границю, а при організації свого торговельного флота забезпечила би 
йому безпереривну і дохідну роботу. 

Упорядкування всього порта в Миколаєві, так само як і органі¬ 
зацію торговельного флота знов таки треба би передати приватній 
ініціятиві і приватному капіталові. 

Маючи на увазі повне виснаження країни і брак предметів най¬ 
першої конечиости, належало б після очищення України від больше¬ 
виків, негайно, хоча б на пів-року або на рік, поки країна 
організуватися буде, оповістити всякий ввіз на Україну цілком 
свобідним. 



10 воля Т. 3. Ч. 1. 

Величне будівництво на Україні, скероване у всьому до під¬ 
няття виробляючих сил країни і до притягнення для цеї потреби 
чужосторонніх капіталів вимагало б і правильної організації фінансів 
країни і її грошового обороту. (Кінець буде.) 

Володимир Мурський. 

На світло денне. 

Росказують. що підчас останніх боїв за Жмеринку розігралась 
така картина: Головне Командування вислало полк, зложений з 2 тисяч 
людей, який мав за всяку ціну заняти Жмеринку. На стації були 
сильні большевицькі відділи з 9-тю бронірованими потягами, а в Укра¬ 
їнців всього біля 200 рушниць і ні одного кулемета. Відділ пішов 
вперед, а коли підходили вже до лінії вогню, козаки зібрали раду 
й кажуть: „Там большевиків тьма тьменна, а нас всього маленька 
купка. Прийдеться, певно, загинути, а в нас більшість має чоботи. 
Людей, коли погинуть не жалко, а жалко чобіт. Скидайте, братця, чоботи". 
Поскидали чоботи, поклали на купу, поставили біля них козака з ру¬ 
шницею, щоб свої їх не забрали і рушили босі вперед. Розібрали 
довкруги стації всі рельси і після короткої перестрілки заняли стацію, 
бо большевики не могли пустити вход своїх панцирних потягів. 
В Жмеринці здобули велику скількість боєвих припасів, а що най- 
важніще — чобіт, які врадували козаків більше, ніж сам факт побіди. 

Подібну картину малює один американський офіцер, який був 
в Камінці і мав нагоду бути на фронті. З причини недостатка набоїв, 
козакам роздавали певну малу скількість патронів з тим, що вони 
мусіли повернути назад вистріляні гільзи, з яких опісля домашнім 
способом робили нові набої. І от він сам бачив, як на одному відтинку 
фронта наступали великою лавою большевики, і українське команду¬ 
вання приказало відворот. Та козаки, хоча большевики були вже 
майже під самими окопами, не відступили доти, доки не зібрали всіх 
вистріляних гільз. „Бачив я ріжні геройські вчинки в цій війні — каже 
цей офіцер — і під Верден і на полях Шампанії, однак щось подібне 
побачив вперше. Такого війська не має ні один народи. 

Такі докази почуття обовязку і любови до рідної країни дає 
малосвідомий український селянин, дають, ті „большевицькі банди" 
Петлюри, про які так голосять світу на свіх мовах від парижанина 
аж до колчаківця. В XX століттю, воюючи з ворогом, який має 
в свойому розпорядженні технічні средства, наші війська, змушені 
часто прибігати до прийомів з часів Козаччини і не зважаючи на 
такі ненормальні умови, вже майже рік боряться за рідний край. 
Україна стала новими Термопілями, однак українських „Спар¬ 
танців" з Леонідом-Петлюрою — не зломила ворожа навала, 
а навпаки — недалекий той день, коли ці босі, голодні, зле узброєні сірі 
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герої увільнять Україну від ворогів і покажуть світові, що долю 
України вирішать не парижські кулюарні крутійства, а сам народ. 

Це одна світла і ясна сторона медалю. Друга — цілком відмінна, 
і аж не хочеться її відкривати. Та відкривши її, ми може спонукаємо 
українське громадянстьво на чужині, що воно поставиться більш 
критично до деяких справ і вжиє всіх заходів, щоби стати до помочі 
тим сірим незнаним героям і, коли треба, не остановить перед 
найбільш рішучими кроками. Ми маємо на думці діяльність наших 
політичних і громадських інстітуцій за кордоном. Український уряд, 
який хотів вжити всіх засобів, щоби забезпечити о скільки можна 
нормальне життя України, боєву здатність української армії, інфор¬ 
мацію та дипльоматичні стосунки з ріжними народами, вислав за 
кордон ріжні дипльоматичні місії, закупочні комісії, санітарну поміч 
полоненним і багато инших, та дав до їх розпорядимости величезні 
кошти. 

А що зроблено? 

У відповідь на те мені скажуть, що нас не визнають, не дозво¬ 
ляють проїхати, не дають віз, що нам роблять всякі шкоди і Поляки 
і Сазонови, що проти нас вся антантська преса і т. д. Та ті хто 
ближче цікавитсься цею справою, хто слідкує уважно за чужою 
пресою, знає, що ці всі труднощі при дійсній активности наших пред¬ 
ставників можна б в великій частині побороти. Ми не хочемо на¬ 
водити багато прикладів, але скажемо одне, що наші війська не мають 
патронів, а наші закупочні комісії не купили ні одного і з моментом, 
коли через Румунію отворився шлях на Україну, а це вже минуло 
тижнів три, ні одного патрона не вислали! Чи їх теж не можна було 
купити, бо нас не визнають? 

Та таких фактів, ріжних інтриг, деколи навіть сильно компро- 
мітуючих (замітки вАгЬеііег2еНип§, ОегІЧеиеТа§, Ь’ Нотше 
ІіЬге, КагІзЬасІег 2еііііп§ і др.) можна навести багато. Та обрахунок 
зложать ці люде перед українським народом на Україні. Але ми 
сьогодня не можемо не зачіпити одної дуже важної справи, яка 
через недбальство, а навіть скажемо злочинне зволікання з боку тих, 
яким доручили її переведення, має вже для нас дуже небажані 
наслідки. 

По відомостям італійського міністерства війни полонених Укра¬ 
їнців в Італії є 38 тисяч. Коли приняти під увагу, що офіціальні обчис¬ 
лена є завше неточні, ми цілком певно можемо лічити там по над 
50 тисяч людей. Є це переважно галицькі Українці, яких найбільше 
висилали на італійський фронт. Про життя цих полонених доходять 
до нас дуже скупі відомости, однак ті, які ми маємо, є незвичайно 
сумні. Табори полонених містяться звичайно в маляричних околицях, 
і тому багато з цих нещасних померло, а багато з них поверне до 
дому хворими на ціле життя. Поводження з ними теж незвичайно 
зле і вони, відтяті від світа вже пять років, не чули нічого про своїх 
рідних, не бачили української Газети, не мають ні від кого ніякої 
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розради. З таборів забрали вже Чехів, Сербів і Поляків, з яких 
сформовано окремі легіони, які відправлено домів. Повертаються 
теж і Німці і Австрійці. А Українці ждуть, не дождуться своїх пред¬ 
ставників, які-б їх згуртовали, розрадили добрим словом і відправили 
на Україну. Замість них приїзжають Поляки, Чехи, Румуни, 
Марущак, кн. Волконський і тягнуть Українців той в чеські 
війська, той в польські або румунські, Марущак і Волконський до 
Денікна і Колчака. А коли полонені протестують, на них спадають 
тяжкі кари. І так ми маємо ві^Ьмості, що Чехи забрали всіх угор¬ 
ських Українців, в армії Галлєра є кілька тисяч Українців, Марущак 
сам звербував до Денікіна 3 тисячі і т. д. 

А ми ? 

Український уряд ще в лютім ц. р. післав до Італії п. Севрюка. 
П. Севрюк сидів там 2імісяців, займався „дипльоматією“ і не був 
ні в, одному таборі полонених, навіть в цьому, що е під самим Римом, 
а що гірше, навіть не робив заходів в міністерстві війни, щоби його 
пропустили в табори. Коли повернув до Відня, міністер Темниць- 
кий призначив його головою спеціяльної місії для полонених в Італії 
і асиґнував на цю роботу 2 міліони корон. Це було з початком 
липня. В склад місії увійшли тоді пп. Севрюк, от. Ко ссак і Бан- 
дрівський. Тимчасом Директорія, бачивши, що справа з полоненими 
застрягла, вислала отамана др. Окопенка, якому дала велике уповно- 
важнення в справі організації повороту полонених, на всю західню 
Европу. Коли отаман Окопенко приїхав до Відня, п. Севрюк, не ба¬ 
чившись з ним, негайно виїхав до Швайцарії з п. Бандрівським. 
Бандрівський виїхав в недовзі до Італії, а п. Севрюк, маючи всі віза, 
сидів спокійно в Швайцарії цілий Липень і більшу половину Серпня, 
і недавно тому приїхав до Відня. Прострочивши візу, він мабуть при¬ 
їхав здобувати нову. 

Отаман Окопенко тоді, щоби хоть що небуть зробити, рішив 
виїхати в Італію і вислати туди місію Червоного Хреста. Та візу, 
яку йому дали 7. серпня у Відні, уневажнили (кажуть, що до цього 
причинився ще один член місії п. Севрюка) і справа з полоненими 
застрягла. П. Севрюк кудись поїхав, хочемо вірити, що в Італію, 
однак доки він туди доїде, в Італії мабуть не лишиться ні одного 
полоненого — всіх заберуть Поляки та Денікінці. 

Це одна картина із нашої роботи за кордоном. Таких на жаль 
більше. Це все діється тому, що уряд далеко, відрізаний і не має 
ніякого контроля над тим, що роблять його представники. Такий 
контроль повинно утворити тут за кордоном україньке громадянство 
і своїм авторітетом пересікати компромітуючу нас діяльність деяких 
„дипльоматів" та представників. А то в коротці наша дипльоматія 
в Европі стане такою оперетковою, як дипльоматія балканських країв, 
яку так гарно змальовують віденські та французькі оперетки. 
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Вол. Залозецький. 

Про деревляні церкви на Україні. 
Студія з історії українського мистецтва 

Деревляні будівлі не зачислюють історики штуки 
монументальних памятників мистецтва. Проти монументальности 
виступає в першій мірі нетривкість будівельного матеріялу: мону¬ 
ментальна будівля мусить бути «збудована з тривкого на реакцію при¬ 
роди відпорного матеріялу, як — з каміня, цегли, бетону або заліза. 
Однак і в тім правилі подибуємо виїмки—і такими є як-раз наші 

Церква трьохбанна, с. Уетєріки, Гуцульщина (Галичина), поч. XVIII віку. 

деревляні церкви, в котрих ужито нетрівкого матеріялу до мону¬ 
ментальної 'архитектури. Що це не одинокий виїмок — свідчать 
анальоґії з історії всесвітнього мистецтва, котрі як-раз тут на 
місці навести. 

В самій Европі стрічаємо лише на півночі в Скандинавії по¬ 
дібне явище : це так звані норвежські штабові церкви, котрі збудо¬ 
вані є з. дерева. Однак їхня структура нічим не дорівнюється мону¬ 
ментальності українських церков. їх характер більш провінціональний, 
і їх годі зачислити,до монументальних будівель; їх вартість є радше 
культурно-історична, чим мистецька, і тому зачислюють їх до т. з. 
культурних к у р і о з і в. 

В Европі проте не стрічаємося з подібним явищем. І це вже 
дає богато до думання, це підносить українські деревляні церкви до 
висоти проблеми, яку будемо старатися ближче освітлити. 
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Клясичним краєм деревляної архитектоніки можна назвати 
Азію. В Індії, на цілій території Хін, в Японії стрічаємо подібне 
явище. В вичислених краях архитектура і плястика користується 
переважно деревляним матеріялом (дуже часто шляхотним деревом) 
і доходить до такої монументальности, що індійські паґоди можуть 
величиною і мистецьким викінченням рівнятися з ґотськими або 
романськими4 катедрами заходу. 

Це уживання деревляного матеріялу має свої глубші причини, 
а лежать вони в гнучкости І податности будівельного матеріялу. 
Японсько-хінські та індійські паґоди названо філіґрановими ар- 
хитектурами, і в дійсности, щоби утворити ту ніжність і тонкість 
форм, яку стрічаємо в цих будівлях, треба відповідного матеріялу; 
а ним власне є дерево. 

Не хочемо на тім місці попасти в анахронізм матеріалістич¬ 
ного пояснення розвою мистецьких стремлінь і не будемо тому по¬ 
яснювати появу деревляної архитектури пр. у нас на Україні бо- 
гацтвом деревляного матеріялу. В ті теорії модерний 
історик мистецтва давно не вірить — а найліпшим проти-арґументом 
є рівночасне будовання камяних та мурованих церков 
на Україні. Це природописне пояснення не вдовольняє нас нині, 
і ми мусимо шукати за иншими. 

В азійських паґодах пояснили ми уживання дерева, яко буді¬ 
вельного матеріялу, мистецьким уподобанням до ніжних філіґранових 
форм. І подібні виключно мистецкі мотиви були верховодячими 
в українським будівництві. Нижче будемо старатися ці мотиви ближче 
пізнати. 

Коли ми розглянемо, як література пояснювала появу україн¬ 
ської деревляної архитектури, то стрінемося тут з неодними дивними 
теоріями. 

Дослідники орієнту вияснюють ґенезу української деревляної 
архитектури як-раз тими орієнтальними впливами і наводять азійські 
будівлі, на котрих спочивати має українська архитектура. В історії 
мистецтва кожному добре звісна ця „орієнтальна теорія", котра 
в послідних роках знайшла стільки прихильників. Йосиф Стриґов- 
ский пояснює, витвір української архитектури індійськими та сакій- 
ськими впливами, але жадних арґументів за свою гіпотезу не подає*). 
Супроти цеї теорії можемо замітити: Українську деревляну архитек- 
‘УРУ ніяким робом не дасться пояснити орієнтальними впливами; 
найліпшим доказом сего є порівняння двох будівель: індійської 
паґоди та української церкви, щоби раз на все відібрати таким 
теоріям всілякий ґрунт під ногами і заслати їх у край казки. Близ- 
кість ґеоґрафічна, тотожність матеріялу були передовсім арґумен- 
тами сих гіпотез, — отже наскрізь матеріалістичні пояснення історії 
розвою мистецтва. Ми уже вище висказались проти такого пояснення. 
Порівняємо індійську паґоду з українською церквою, то на перший 

*) .ІозреН $Ц*2у§о\У5кі: Оіе Ваикипзі сіег Агтепіег итЗ Еигора. Вапсі II 5. 018. 
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гляд добачимо принципіальні ріжниці. Українська церква е продук¬ 
том європейської архитектури і опирається на здобутках 
всього попереднього розвою архитектури в Европі, які 
взяли свій початок від пізно-римських склепінних будівель — 
противно-ж індійська паґода опирається на чисто орієнтальних 
основах і її кристалінічна будова нагадує примітивний вид єгипетських 
пірамід або асирийських палат, з котрими вона споріднена. Ця 
прогалина двох стилів, котрі репрезентують рівночасно два величезні 
расові комплекси, не дасться ніяким робом звести разом. Це два 
окремішні своїм власним життям живучі світи, яких впливи сягають 
лише власних поверхней, а безпо- 
середних стичностей межи ними 
нема*). 

Окрім сего пояснення на¬ 
ходимо ще два погляди на укра¬ 
їнське будівництво. Це знова 
проби пояснення українського 
архитектурного стиля впливами 
на зовні—або чужими імпортами. 
Російські дослідники добачують 
впливів російської архитектури, 
польські — вплив їхнього ба- 
року **). Особливо ця послідна 
гіпотеза найшла бататьох при¬ 
хильників, тому мусимо ближче 
її розібрати, тим більше, що 
в дійсності! українська архитек- 
тура XVII стол. виказує баро¬ 
кові впливи. Впливи ці — після 
гадки цю теорію заступаючих 
учених—поширювалися з Польщі, 
перейшли в Галичину, відтіль роз¬ 
ширились по цілій Україні. Впли¬ 
вів західно-європейського бароку 
в українській архитектурі ніхто 
не може заперечити. Навіть утворилася назва „українське ба- 
роко.“ Вплив цей однак не сягає глибоко і обмежується лише 
поодинокими архитектонічними формами та детайлями, не змінюючи 
зовсім цілого будівельного комплексу. Найліпше говорять про се 
тогочасні муровані церкви, яких цілий ряд зберігся до нинішних 
часів. Ті муровані церкви на Україні можливо поділити на дві ґрупи: 
а) церкви, а радше костели чужих орденів, головно єзуїтські, 
б) церкви, построєні гетьманами. 

*) Грабарь: Исторія архитектури. Том 11. 

**) Противно М. Шумецький: Укр. архит. стиль. Ілюстров Україна. Ч. 4. 
Його погляди зовсім неумотивовані. 

! 

Церква в Березні'. 



До сеї першої ґрупи належать між іншими: єзуїтський 
костел в Винниці, Бернардинський в Заслав і, два уніитські 
костели в Київ і, св. Николая та катедральний костел. 
Побудовані чужими майстрами, вони дійсними репрезентантами 
західно-європейського єзуїтського бароку*). На них не можемо 
оперти нашого критичного начерку, бо тоді в дійсности бароко на 
Україні було-б чужим мистецьким імпортом. Замітити мусимо лише, 
що сей єзуїтський стиль, як єго загально прозвано, мав великий 
вплив на неодну під той час построену українську церкву як пр. 
Церква Богдана Хмельницкого вСуботові або на М г а р- 
ський монастир, котрий нагадує костел св. Петра і Павла 
в Кракові, а радше єго прототип іі Оезй в Римі. Однак уже 
у тій послідній будівлі добачуємо певні відмінности, які зближують 
єго до другої Групи. 

До другої Групи належать монументальні будівлі, построєні геть¬ 
маном Мазепою: вище згаданий монастир полтавської Губернії, 
Воєнно-Никольский собор в Київі і ряд з ними споріднених 
будівель, як церква при Економічних Воротах, Троїцка 
церква Густинського Монастиря і инші, котрих будова 
припадає під кінець XVII. столітя. Чи це дійсно церкви в бароковім 
стилю? Чи вони є репрезентантами цього стиля, який в Польщі 
поширився з Кракова, де будовано костели прямо на римских узо¬ 
рах? Порівнання сих будівель (головно Мазепиних) з першою гру¬ 
пою змушує нас заперечити рішучо ці питання. Архитектонічна 
структура Мазепиних і їм споріднених церков так ріжниться від чис¬ 
тих репрезентантів бароку — як лише два стилі від себе можуть 
відріжнюватися. В чім же лежать ті ріжниці? В принцигііяльнім 
уложеню архитектонічних форм себто в нарисі та розкладі ар- 
хитектурних мас, отже якраз у тім, в чім полягає будівельна 
структура та естетичне вражіння кождої будівлї. Ріжниця ся дасться 
висказати двома словами: барокові будівлі це — повздовжні базиліки, 
мазепині церкви — центральні доосередочні будівлі — при¬ 
чім головна баня централізує у собі всі архитектонічні сили. Нігде 
не бачимо сего ясніще, як на гравюрах церков, построєних 
Мазепою, архидиякона Ми гу р и з 1706 року. Ці церкви є без виїмку 
центральними будівлями і зовсім без успіху будемо шукати за ана- 
льоґіями чи то в Римі, чи де небуть в Західній Европі. 

В тій же відміности якраз лежить зовсім не зависима 
від чужих впливів питомість українських тогочасних церков 
і їх мистецько-історичне значіння! На Україні принимається в XVII. до 
XVIII. стол. бароко, але помимо єго впливу українські будівлі ріж- 
няться основно від барокових. Як пояснити собі ту ріжницю? 

Як по більшій части в таких случаях буває найдемо відповідь 
на це питання, коли переглянемо цілий матеріал українського будів¬ 
ництва, який нам стоїть до розпорядимости. Не місце тут над тим 

і:) Стороженко: 0 существовавших в Кіев’Ь римско-катол. храмах. 



Т. 3. Ч. 1. воля 17 

довше розводитися. Вистаие, коли звернемо увагу на те, що на Ук¬ 
раїні під впливом візантийского мистецтва пануючою архитектоніч- 
ною формою були центральні будівлі. Про це свідчать всі церкви 
Київа, Чернигова великокняжої доби. 

І на сій українсько-візантійскій традиції спочиває якраз стиль 
українських церков XVII. стол. І якраз тут лежить відповідь на наше 
питання про повстання українських церков XVII. століття. Ми стоїмо 
на ґрунті сіарої питоменної української традиції, і чужі впливи го¬ 
ловно барону не змогли змінити корінного територіального стиля 
на Україні, подібно як польсько-латинська культура під кличем унії 
не могла на Україні в чужій етнічній масі глубоко закорінитись і 
осягнути позитивні здобутки. Таким робом українські барокові церкви 
прибирають більш глубше значіння, вони стають не лише висловом 
сучасного стиля, але символом борби двох стилістичних 
елементів: західно-польского бароку і територіально- 
українського архитектурного стиля, з котрої сей п о с - 
лідній виходить побідником. 

Стара українсько-візантійська традиція, котра головно опирається 
на центральній купольній будові, надає зовнішньому і внутрішньому 
видові української церкви свою видиму ознаку. 

Ми згадували уже, що наведені нами церкви другої групи вика¬ 
зують також барокові форми, однак вони обмежуються переважно 
архитектонічними окрасами, поодинокими архитектурними деталями 
— в формі дахів, веж, бань, і в пластичних декораціях фасаду. 
Замітні є також впливи барока в видовженю вертикальної оси бу¬ 
дівлі — вони всі зраджують гін до гори, що передовсім виступає в 
фасаді. Коли ближче приглянемося до фасаду українських церков, 
то не тяжко спостережемо, що і в тім случаю вихоплюються вони 
з під правил барокового стиля. Бароко узнає лише одну фасаду — 
передню, бічних фасад зі зрозумілих причин базиліка не має. На ту 
передню фасаду звалюється ціла тяжка орнаментика бароку. Мазепині 
церкви також заосмотрені декоративними фасадами, однак, обійшовши 
наші церкви довкруг, переконуємося, що кождий бік її є фасадою 
для себе. Се зрозуміле: центральна будівля не може мати одної 
фасади, вона з кождої сторони обчислена на фасаду. Найліпшими 
примірами єГустинський Монастир або церква при Еко¬ 
номічних Воротах. 

Результатом нашого короткого зіставлена — котре ширше і 
науково освітлити сподіваюсь на иншім місці — являється: українсько- 
бароковий стиль — не є продуктом чужих зовнішних впливів, а вит¬ 
вором територіальних архитектурних проявів — тим самим він є 
висловом естетичних домагань української території, 
котра, опираючись на старих традиціях, виробила свій 
власний независимий стиль. 

Цей процес не є ізольований. Він розтягається і на инші па- 
мятки українського мистецтва — передовсім на малярство. Українські 
ікони то фрески XVII. і XVIII. стол. репрезентують ту саму синтезу 
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барокових та українсько-візантийських елементів з перевагою сих 
послідних. Перед нами бє живчик загальної диспозиції тогочасного 
українського стилю, котрий може найвиразнійше виступає під ту пору. 

Але вернім до виходньої точки нашого начерку до деревляних 
церков. 

Чи барокову теорію може примінити до них? Розгляньмося 
передовсім поміж галицькими церквами, котрі ця теорія уважає за 
безпоседно навіяними впливом західньо-польського бароку. 

Супроти сего виказує порівнання галицьких церков з церквами 
Великої України — таке споріднення, що засадничих ріжниць межи 
ними взагалі нема. Тут і там стрічаємо трохбанні, пятибанні церкви 
у тім самім укладі. Ріжниці редукуються лише до певних відмінних 
деталів, які все витворюються в територіяльно-відмінних групах; ядро 
будівельної структури остає тут і там незмінне. Це відноситься взагалі 
до цілої теріторії України. Це — явище великої ваги. Воно ви¬ 
казує тісну лучність всіх українських теріторій, в ко¬ 
трих ані політичні границі ані принаття унії не було 
перешкодою в розловсюдненню одного ! того самого всеукраїн¬ 
ського стиля. Це одна увага проти наведеної теорії. Друга увага 
доторкається форм і укладу галицьких церков. Чи стрічаємо в Га¬ 
личині будівлі, щоб були построєні на взір базілікових коллєґіан- 
ських костелів. ї сему мусимо на основі істнуючого матеріалу, а 
сягає він 16 столітя, рішучо заперечити. Базілікових церков в Гали¬ 
чині не стрічаємо нігде. Всі галицькі, буковинські та угорські церкви 
мають купольний строго центральний характер, і полягають на пре- 
богатій комбінацій бань. Ось найгарнійші приміри: Церква св. Юрія 
в Дрогобичі, пятибанна в Княждворі в по в. печеніжськім, 
трохбанна в Коломиї і инші. Лише в деяких трохбанних церквах 
стрічаємо повздовжну вісь, і тут насувається гадка про вплив єзуїт¬ 
ських базилік, але і в сих случаях переважає централізм, бо центральна 
баня є найбільша і на ній спочиває головний акцент архитектонічної 
рівноваги (Церкви Гуцульщини: Устєріки). 

Те саме стрічаємо в Великій Україні, з ріжницею, що центральна 
система бань тут захована ще остріще, а комбінація бань доходить до 
пятьох або девятьох (Пятибанна церква в Березні, Ново- 
московський собор на Катеринославщині). Причім замітне 
ще одно явище, що кидає світло на розвій цілої деревляної архитек- 
тури. Деревляні церкви Великої України так тісно вяжуться з муро¬ 
ваними церквами, що відмінність їх полягає лише в будівельнім 
матеріалі. Одні будовані з дерева — другі муровані. З сего виходить, 
що деревляні церкви були копіями мурованих, бо противний процес 
є цілком немислилий. Деревляні церкви є проте рустикальними відбитками 
мурованих церков. Але ця обсерваціядоторкається не лише церков XVII. 
та XVIII. стол.: воно находить своє повне прімінення в великокняжій добі. 
І на основі сего ми можемо сміло сказати, що під час, коли мурові чи 
камінні церкви виступають на Україні спорадично — підчас татарського 
лихоліття чи в часах невідрадних політичних відносин деревляні 
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церкви задержують у собі традиційний стиль українсько-візантийської 
архитектури і переховують його з майже незамітними змінами по 
нинішний день. 

І Українські деревляні церкви е отже продуктом чисто теріторіяль- 
ним — витвором §епіиз Іосі, бо переховують у своїй будові старі 
архитектонічні традиції, незмішані жадними чужосторонними впливами, 
які кожда наукова дисципліна мусить обективно признати. В сей 
спосіб роля української деревляної архитектури має далекосягле зна¬ 
чіння і помимо її рустикального (сільського) характеру зберігає у собі 
предавні традиції і передає їх з покоління в поколінне і стає тим самим 
живим лучником старинного і повітнього будівництва на Україні. 

Відень, 19. VIII. 1919 р. 

Становище в Київі. 
12. серпня виїхав з Київа представник Укр. Червоного Хреста. 

В розмові з нашим співробітником він сказав про становище в Київі 
слідуюче: 

11. серпня большевики почали загальну евакуацію Київа. Ева¬ 
куація ця йшла в напрямі Москви. Вивозили товари, машини, про¬ 
віант, ріжні запаси і др. Органи правительства залишалися ще в Київі. 
Військовий комісаріат об’єднався з центральним московським і був 
тільки його філією. До цеї філії належала 13. і частина 14. армії. 
Комісарами були Дзєвалтовський і Подвойський. За кілька 
днів до цього був в Київі Троцький. На засіданні Ц. І. К. Троць- 
кий говорив про те, що большевики мусять залишити Україну, бо 
позиція їх на Україні дуже трудна. Всю червону армію треба двиг¬ 
нути проти Колчака і Денікіна. 

В Київі дорожнеча велика. Фунт хліба в цей час коштував 44-55 
карб., фунт мяса 70 карб, масла 200 карб. Селяне не підвозять майже 
нічого. Селянство усе заявилось по стороні повстанців. Воно заявляє, 
що проти большевизму не виступає та тільки не хотять бути ко¬ 
муністами. Повстанчеські відділи знаходяться в Трипіллі і на Чер- 
нигівщині. Настрій самих киян подавлений. Большевики зразу вже 
наклали на Київ контрибуцію в 200 міліонів. Зібрано було через З 
неділі до 40 міліонів. До посліднього часу удалось большевикам че¬ 
рез ріжні репресії зібрати біля 60 міліонів. На Київ в цей час насту¬ 
пали зі сторони Полтави Д єні кін (був тоді під Ромоданами) зі сто¬ 
рони Жмеринки Петлюра (був в 24 верстах за Жмеринкою). П о- 
ляки були й Кривані, однак вони заявляли, що дальше Шепетівки 
не підуть, Зелений був в Обухові, а в Чернигівщині оперував 
Ангел. Пересічний київський обиватель чекав Денікіна, а навіть ве¬ 
лика частина робітників теж його очікувала. Петлюри і його військ 
бояться. 

Крім большевиків з російських партій нема ні одної, з жидів¬ 
ських остався тільки „Еврейскій комунистическій союз.“ Крім того 
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істнуе польська комуністична партія. З українських партій уряд Ра- 
вовського підтримують ліві с. д. і „боротьбісги.44 3 бороть- 
бістів трьох представників є в уряді. Всі инші партії і товариства не 
істнують. „Укр аїнбанк44, Дніпро союз“, — а инші кооперативні 
інституції ведуть свою діяльність і підтримуються „В. С. Н. Х.“ 
(Всеукр. совТтом народного хозяйства „що означає на „общепо- 
нятномт»:44 воруй скорий, нТт'ь хозяина). 

Школи всі ведуть свою роботу, українські теж. Іспитів ніяких 
нема. В університет має право вступити кожний, хто тільки захоче. 
Навчання є безплатне. Всі народні школи мають мати одну програму, 
і творити єдину трудову школу. Професорських рангів в університеті 
нема. Академія Наук і Мистецтва ведуть свою діяльність. Всі бібліо¬ 
теки (і приватні) та книгарні націоналізовані. Книжки видаються і ку¬ 
пуються по квиткам і ордерам. З театрів грають: оперний (ім. 
Лібкнехта), Соловцова (ім. Леніна), державний драма¬ 
тичний, Садонського, українська музична драма, Моло¬ 
дий театр, є дві українські капелі; „Аполльо44 таріжні кабаре замкнені. 

З Українців розстріляли Ефремова, Науменка, Щирицю. Ніков- 
ський живий і пробуває в Київі. Недавно збунтувався в Київі 9. черво¬ 
ний полк. Бунт цей був викликаний Українцями, однак його було 
здавлено. Весь папір націоналізований і без дозволу комісаріату па- 
перу купити не можна. З ґазет виходять: „Київські Вісти,“ „Бо¬ 
ротьба/4 „Червоний Прапор/4 „Вперед44 (вже тепер закритий) крім 
цього виходить кілька жидівських і польських. 

Службу поліційну веде міліція під зарядом Ц. И. К. Городська 
Дума розігнана, а ціле місто розділено на „комкоми44 (комунальні 
комітети), які і ведуть всі діла і управу участків. Ці „комкоми44 віб- 
раються домовими комітетами. Голова і секретар „к ом дома44 (домо¬ 
вого комітету) отримують окрему платню. Головою домового ко¬ 
мітету мусить бути тільки людина, яка не експльоатує чужої пр^аці, 
значиться робітник. 

Електричний завод та водопровод функціонують. Так само слабо 
піддержується залізно-дорожний рух. На виїзд з міста треба мати 
дозвіл від „чрезвичайки44. Більша частина всіх обивателів є на 
якійсь публичній службі і творить бюрократію. На вулицях і театрах 
облави дуже часті. Хто не має документу, який вказував би на те, що 
він находиться на совітський службі, того арештують і беруть на 
роботу. 

Український Червоний Хрест в Київі веде свою діяльність 
в дуже широкому масштабі. Головою його є Платон Линниченко. 
Апарат зорганізований дуже гарно, фонди є і роботи теж дуже багато. 
Всі завдання медичної і харчової помочі для військово-полонених, 
вигнанців, погромлених та арештованих організуються Червоним 
Хрестом, до котрого відносяться з пошаною. Три тижні тому назад 
Червоний Хрест вислав свойого головного уповаженого лікаря Іполіта 
Різниковаза кордон в ціли зєднати працю всіх представників Чер¬ 
воного Хреста за кордоном. 
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8 ляцької неволі. 
Ще 29 го липня приїхав до Відня з Польщі краєвий комісар Холмщини 

й ІІідляша д. Ол. Скоропис-Йолтуховський. 
Наш співробітник мав довшу балачку з д. Скорописом та на жаль безпо¬ 

середніх даних, якими він розпоряджае про життя наших людей в польській каторзі 

Табор полоненних в Щипіорно (коло Каліша). 

1. К. Езерськин - Озеріянець (урядовець з Брести): 2. А. Скоропис - Іолтуховский; 
3. 4. Селяне з Саличчини з Пятилича коло Рави-Руської: Сичак — Овроків і його 
товариш — День; 5. П. Базілевич (голова кооператив, крамниці в Бресті і редактор 

„Губерніального Вістника“ Холму і Підляшя). 

ми опублікувати не можемо, бо д. Скоропис, щоб здобути дозвіл на виїзд з Польщі 
не тільки змушений був дати м-ву закордонних справ письменну заяву, що він 
нічого не робитиме на шкоду Польщі, але ще й знайти двох поручителів Поляків, 
які-б мали відповідати перед польським урядом за його шкідливу роботу. Пред¬ 
ставлення дійсного стану річей в польських таборах це дуже шкідлива праця проти 
польської держави, в чім читачі могли переконатися з уміщених вже у „Волі" 
звідомлень. Д. Скоропис стверджує обєктивність їх в загальних рисах, хоч для 
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нього ясно, що відомості! ті подані людьми, які в таборах не були. Так напр 
етапний табор на передмісті Вавшави „Повонзкі" перенесений там під Каліш. 
В дійсності! з-під Каліша, з табору Щипюрно ще в травні наших людей вивезено 
до Щалкова і там залишилися були лиш самі Німці; ґрупа д. Скорописа в Мокотові 
ніколи не була і з неї побито лише трьох зловлених втікачів у Щипюрні. Рівно-ж 
не може бути правдою те, що у „відпоручника м-ва продовольчих справ" Юрія 
Шелест а могли Поляки сконфіскувати 200.000 карб., бо д. Шелест був у п. Скоро¬ 
писа 13.-ІІ. і пропонував взяти у нього. Шелеста, 30—40 тисяч скарбових грошей. 
На це п. комісар дав йому наказ зараз же здати всі гроші до каси комісаріату, 
яка була у д. Донця; а д. Донець, як і Шелест були заарештовані десь аж 
в марті місяці. 

З огляду на дану д. Скорописом підписку ми не могли-б дати і зараз ніяких 
відомостей про берестейські події, як би редакція наша не мала докладного зві- 
домлення д. Кроля, який на жаль не подав своєї адреси. Через те ми, не знаючи 
хто є Кроль, доси не вважали можливим опублікувати ці відомости. 

Д. Скоропис, ознайомившись з рукописом, ствердив, що подані в нім факти 
згідні з дійсністю і що сам д. Кроль є урядовець кримінальної поліції в Бересті, 
заарештований одночасно з д. Скорописом і що він в м. квітні дійсно щасливо 
утік з Щипюрнського табору. 

Подаємо тут в скороченню звідомлення д. Кроля: „26го січня 1919 р, 
п. краєвий комісар від'їхав з докладом до Директорії і Ради Міністрів, заповівши, 
що повернеться до Берестя за чотири, найдалі за пять день. Та не міг вернутися 
в приобіцяний час через те, що в Київі він вже не застав Ради Міністрів 

^ мусів був доганяти ЇЇ у Віниці. 
Через те Іго лютою на загальних зборах урядовців краєвого й повітового 

комісаріатів ухвалили ми евакуватися і звернутися за потрібними для того ваґо- 
нами до Німців. Але ранком 2.-ІІ. передана була нам телефоноґрама п. комісара 
з Голоб, що він вертає, і тим евакуація була припинена. З.-ІЇ. п. комісар зарядив 
збори урядовців і заявив нам, гцб він вимагає від нас виповнення наїцих обовязків 
супроти народу і держави і тепер, коли край, в якому ми покликані були уряду¬ 
вати, має зайняти вороже нам польське військо. Він вказав на ту злочинну по¬ 
літику царського уряду, яка примусовою евакуацією всіх шкіл, урядів, монастирів, 
священників та навіть значної частини українських селян утворила на Холмщивї 
та Підляшу ґрунт для позірно)' переваги польського елементу. Без підтримки рідно 
інтеліґенції темний селянин попав цілковито в руки німецької солдатчини, яка 
повела тут таку рабівничу господарку, як в жаднім пишім окупованім краю. Селянин 
був зовсім безпомічний проти військової влади, мови якої він не знав, яка для 
порозуміння з ним мала або познанських польсько-шовіністичних німецьких жовнірів, 
або економічна ворожих селянинові місцевих жидів та панів-Поляків . . . 

Свою бесіду п. комісар закінчив наказом: 
1. Ніхто не сьміє покидати своєї посади, в противнім разі тратить право на 

свою пенсію: Всі уряди функціонують нормально і по відході німецької залог и» 
о скільки Поляки не закриють їх силою. 

2. З огляду на те, що п. комісар вияснив у штабі от. Оскілка, що ніяко1 
військової залоги наразі до Берестя прислано не буде, то по поліції віддається 
наказ — ні в якому разі невступати в конфлікти з польскими жовнірами і на жадання 
командантів польських відділів здавати під росписку зброю. 
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3. Політичну відповідальність за де розпорядження перед польським урядом 
п. комісар бере виключно на себе і кожний з урядовців має Полякам заявляти, 
що він лишився тут не по своїй волі, а з наказу краєвого комісара, 

4. Сам п. комісар виправляє до ґен. Л і стовс ьк о го, якому підлягають 
війська, що мають зайняти Бересть, урядовця з листом, в якому вказує на те, що 
по відході німецького війська з краю зістається лиш цивільна українська влада 
в розпорядженні якої є лиш узброєна міліція. Большевицького руху в краю немає. 
Через те, що Польща, як і Україна веде війну з большевиками, ясно, що польське 
військо має прослідувати на східні межі краю, до Пінська, Баранович, де вже 
загніздилися большевики. Передставник цивільної української влади в краю просить 
польського ґенерала призначити час і місце для переговорів і вияснення, в які 
взаїмо-відносини мають вступити місцева українська адміністрація з відділами 
польського війська, що вступить в край. 

Урядовець з цим листом виїхав до польського штабу 6.-II., але відповіді не 
привіз, бо ґен. Литовський виїхав був до Варшави. Разом з цим п. комісар вида 
розпорядження, всі гроші, які були в касі комісаріату, виплатити урядовцям на 
руки, як * аванс жалування, щоби таким чином забезпечити державні гроші од 
конфіскації Поляками. Та касової готівки ледве вистачило на трьохмісячну платню 
урядовцям, і Поляки, які по відході Німців зайняли Бересть 9.-ІІ., знайшли касу 
комісаріату порожньою. Перші-ж кроки польского війська потвердили раціональність 
цього зарядження. Всі українські інституції, починаючи з краєвого комісаріату 
і кінчаючи на сирітськім приюті, мійськім українськім кооперативі і приватних 
помешканнях де-яких урядовців—все було „реквіроване“. Все діловодство і урядові 
папери порвані і понищені, як і всякі вивіски і написи. „Пореквіровані" не лиш 
коні, корови і свині, у кого вони були, без всяких росииеок, але і всі припаси 
з крамниці для урядовців. Зареквіровано навіть двох-саженне чучелр нильського 
крокодиля, приналежне якомусь польському поміщикові, який передав свої річі на 
сховок німецькій владі, а та, відступаючи з краю, передала його під росписку 
в комісаріат. Окремі жовніри серед білого дня „рекійрували* на улицах чоботи 
у місцевих людей: що правда в обмін на свої шлапаки ... В перший же день 
був відданий наказ, щоб всі склепи були відчинені і польське військо „купувало" 
там все, що хотіло, не згадуючи про заплату. 

Помешкання п. комісара було зареквіроване для ґен. Лістовського і то так 
що ледве удалося відстояти дві найменчих кімнати од реквізіції. Лістовський приїхав 
до Берестя 11-го II. П. комісар 12. II. відправив до нього урядовця, прохаючи при¬ 
значити час для переговорів про справи, означені в висланім до него листі, і про 
хазяйнування його війська в Бересті. Ґенерал відповів, що він пришле відповідь 
на письмі, а 14. II. зарядив арешт п. комісара. Ґенерал Лістовський однравив його, 
як і всіх нас, заарештованих в той день, в жидівську пустку, де й продержав три 
добі, не предявивши жадного обвинувачення. Мало того, перед дружиною п. комі¬ 
сара г. Лістовський спочатку відпекувався, що він про цей арешт нічого не знає, 
що це справа цивільної влади. Коли нарешті цю брехню викрито, і ґенерал змушений 
був признатися, що арешт зарядив він, то за причину арешту він подав два злочини 
1. Як смів п. комісар в листі до нього, польського ґенерала, підписатися „краєвим 
комісаром Холмщини й Підляша" і 2. Чому він, маючи час і змогу не утік перед 
польським військом. 



24 Т. 3. Ч. 1 ВОЛЯ 

З Берестя нас відправлено до Варшави, де нас цілих два дні умисне ганяли 
з одного кінця міста в друге на показ, як „військово-полонених" під градом самих 
людожерних і вульґарних гулюлюкань польського столичного громадянства. Дружині 
л. комісара ґ. Лістовський звелів покинути Бересть протягом 24-х годин, очищаючи 
очевидно таким адміністративним розпорядженням для себе ціле помешкання п. комі¬ 
сара. Переїхавши до Варшави дружина п. комісара представила справу арешту ци¬ 
вільної української влади в Бересті і польських грабіжів. довершених на всіх нас, 
в анґлійськ.у американську і французьку місії. Наслідком цих представлень було 
те, що американська місія вислала до Берестя спеціяльну комісію для вияснення, 
яке українське майно загарбала польська влада. Та без українських свідків амери¬ 
канці від місцевих польських можновладців довідалися, що Українці взагалі ніякого 
майна по собі не залишили. Галантна французька місія запевнила, що Падеревський 
свято прирік більше таких безглуздих арештів не допускати, а справу арешту п. 
комісара негайно розглянути і його звільнити. Тим часом нас у Варшаві знов по- 
грузили у ті-ж запаскуджені худобою холодні вагони і вивезли у Модлінську фортецю. 
Провозили нас так півтори доби, не даючи, як при всіх „етапах", й крихти хліба, й 
краплі води і скинули знов у Варшаві, у пересильнім таборі „Повонзкі", бо модлін- 
ський командант відмовився нас прийняти. Тут нас умістили в бараці „підозрілих 
по холері", в другій половині якого, одділені од нас дірявою стінкою з тонких дощок 
лежали хворі на тиф. Наслідком цього співжиття було те, що п. начальник кримі¬ 
нальної поліції Малик захворів на*плямистий тиф. 

23. II. о семій годині вечеря приобіцяна Французами комісія в ґенеральнім 
штабі ухвалила „звільнити ґубсрнатора Скорописи і його урядовців на приватні ква- 
тирі під догляд поліції у Варшаві", а в одинадцятій годині у ночі того таки 23-го II. 
нас погрузили знов у загиджені та це й діряві товарячі вагони і вивезли до Щипюрни. 
При одїзді з Віденського двірця до наших вагонів підійшов уланський офіцер, три¬ 
маючи свою шабельку, як панночна спідничку, викликав начальника конвою, рое- 
иитав. хто ми, і оддав наказ: „бий їх у писки на мою відповідальність!" і в супроводі 
реготу і погроз зібраної публіки пішов собі геть. 

Коли 24. II. дружина п. комісара оповіла Французам про „наслідок" ухвали 
про наше звільнення, то Французи лиш руками розвели і порадили особисто удатися 
до Падеревського. Там категорично заявили, що ми напевне сидимо на Повонзках, 
а переконавшись, що це не так, стали телефонувати до команди міста до ґенер. 
штабу, до жандармерії і, з задоволенням сконстатувавщи, що ніхто не давав роз¬ 
порядження нас вивозити, запевнили, що помилка ця буде вияснена. 

Тим часом Лістовський рішучо опротестував „визволення такого аґітатора як 
Скоропис у Варшаві" і ухвала з 23.11. пішла на перегляд в міністерства: військове, 
закордонних і ннутрішних справ, і нарешті в марті місяці завершилося все це по- 
новною спільною ухвалою всіх цих міністерств про звільнення зі іцнпюрнського 
табору „ґубериатора Скорописа і його 27 урядовців". Для виконання ця постанова 
передана шефові „громадянської охорони" (політичйої жандармерії)Ґожеховському, 
який добрим московським звичаєм поклав справу під сукна. Коли дружина п. комі¬ 
сара добилася того, що Пілсудський поклав резолюцію, що він нічого не має проти 
того, щоб Скоропис жив у Варшаві, то московський жандарм Ґожеховський отверто- 
заявив їй: „А, со Ріізисізкі шіе! Оп згіошієк йоЬгу і §оІб\у \¥згузікісЬ \ууризсіе.“ 
1 от вже третій місяць всі, хто не утіх зі Щипюрни, сидить там в огидливих бараках, 
умовах гірше од усякої каторги. Хворого на тиф д. Малик а держалн „лікарі" разом 
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з нами аж доти, поки п. комісар не усовістив команданта відправити за його влас- 
ною, 'як і д. Малика, матеріальною відповідальністю до шпиталю! Тиф, віспа і всякі 
инші хвороби гуляють по холодних бараках табору. Дров не дають і ми крадькома 
розбирали на паливо ті самі бараки, в яких жили, щоб не замерзнути в ночі. Варта 
тільки те й робить, що „для постраху" стріляє, не дуже звертаючи увагу на те, куди 
саме попаде куля, та дуже старанно робить труси, конфіскуючи все нові й нові річі 
полонених, так що незадовго всі ходитимуть голі й босі. За одібрані чоботи не всі 
навіть дістають старі розбиті деревляники! Биття нагайками, прикладами „полонених", 
яких ганяють на роботи — це норма: нелюдських зьвірств допускаються над зловле¬ 
ними утікачами. А треба знати, що десять десятих цих „польських полонених" — 
це так само як і ми забрані з хат богу-духа винні селяне, учителі наших шкіл на 
Холмщині та Підляшу і переловлені в дорозі полонені-утікачі з Совдепії, які повер¬ 
тали до Галичини, з Німеччини, що повертали на Україну; є цілий транспорт, ви¬ 
правлений Французами зі Скутарі до Галичини! . . . 

На жаль п. комісар, який легко міг би був давно утікти з табору, бо там 
всіх і все можна купити, не робить цього, виставляючи єдине той мотив, що 
Поляки його втечу могли-б використати політично, заявивши, що він утік, боючися 
стати перед польським судом за свої злочини." 

До цього справоздання д. Кроля, датованого 3 мая 1919 п. Скоропис-Йолту- 
ховський вважав можливим додати лиш фактичний перебіг справи його визволення. 

„З уетуиленням Ґожеховського мартівська постанова про наше звільнення 
була прислана 2.-У. каліському повітовому комісарові. 15,-V. останній 
відправив її назад до Варшави, жадаючи поіменного йеречислення „27 урядовців 
ґубернатора Скорописа", яких він має звільнити з Щишорнського табору. Тим часом 
словянська частина цього табору ліквідувалася і полонених вивозили в Слупський 
повіт до Щалкова. На просьбу моєї дружини міністр внутр. справ п. В ой це¬ 
хове ь кий прислав 27.-У. телєґрафічний наказ каліському комісарові не вивозити 
мене з урядовцями і звільнити в Калішу. Про те 29. V. мене таки одправлено до 
Щалкова! І лиш 28.-УІ. під натиском з Варшави звільнено мене, а заарештовані 
разом зі мною урядовці, як маю оце звістку і 15.-VIII. все ще сиділи в таборі, бо 
папери, які каліський комісар „вислав 25.-VI." до слупського комісара, очевидно 
ніяк дійти не можуть. 

На мою заяву 28.-УІ., що звільненню зі мною згідно одержаній телєґрамі 
підлягають такі й такі інтерновані урядовці, командант табору відповів: „Вибачайте, 
я вам, розуміється, вірю, що власне ці полонені—бо у мене табор військово-по¬ 
лонених і ніяких інтернованих немає!—були взяті разом з вами. Бачте телєґрама: 
„звільнити ґубернатора Скорописа-Иолтуховського" — я й звільняю вас. Звільню 
кожного, про кого тільки достану офіціяльний поіменний наказ. Але ви у мене тут 
не ґубернатор, а лише полонений і ваша заява про инших полонених урядово* 

мною не може бути принята." 
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м. ч. 

Україна на інтернаціональній соціялістичній 
конференції в Люцерні. 

До соціалістичного Інтернаціоналу пристала друга українська партія, а саме 
укр. п. соц.-рев., яка вислала на Люцернську конференцію свою делєґацію в складі 
проф. М. С. Груш енського і Д. Ісаєвича. (Українські соц.-демократи пристали 
до Інтернаціоналу на кілька місяців раніще і їх делєґати Б, Матюшенко 
і П. Діду шок брали участь вже в Амстердамській конференції). 

Українські представники на Люцернській Конференції. 

Інтернаціонал охоче прийняв до себе нового члена. Одначе й тут не обійшлося 
без змагань до перешкод з боку російських соц.-революціонерів. їхній делєґат, 
п. Сухомлин. ще раз попробував старого засобу, випробованого російськими 
реакціонерами ріжної масти. Звичайно, неможливо було йому доводити, що, мовляв, 
„нікакова українскава народа нєт, не било і бить не может“. Але він попробував 
застосувати цю формулу до української партії соціялістів-революціонерів. Попро¬ 
бував, і вийшов конфуз. Бо як він вже не старався, як не згущував фарби, малю¬ 
ючи укр. с.-р., як шовіністів, не соціалістів, як взагалі неістнуючу партію, але пока¬ 
залось, що західні соціялісти гаразд поінформовані про стан річей на Україні, і всі 
арґументи п. Сухомлина на некористь укр. с.-р. вийшли на його власну некористь. 

Українські с.-р. не потрібували захищатися, бо це за них зробив бельгійський 
соц.-дем. Гюїсманс. який сказав приблизно таке: п. Сухомлин говорить дуже красно» 
доводячи, що жадних укр. с.-р. нема і що рос. с.-р. панують на цілій російській 
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теріторії; так красно, що може в тім переконати слухачів. Але я боюсь, іцо може 
виступити укр. с.-р, і ще більш красномовно буде доводити протилежне. Кому-ж 
тоді вірити ? Краще давайте приймемо якийсь инший крітерій, ніж красномовство. 
Ось передімною статистичні данні про вибори до російських установчих зборів на 
теріторії України. Беру дані ці і бачу, що кандідати російських с,-р. були вибрані 
там лише, де російські с.-р. бльокувались з українськими. Де такого бльоку Не 
було, а рос. с.-р. виступали на виборах самостійно, там вони не провели ані одного 
кандидата. Про що це свідчить ? Отже, як бачите, тут п. Сухомлинові не пощастило, 
одначе він провадив, як зобачимо далі, свою лінію до кінця. 

Українська делеґація виступила на конференції з декляраціею, яку було надру¬ 
ковано в Т. 2. ч. 4. „Волі“. На люцернській конференції делегації вдалося 
осягнути більших результатів, німе на амстердамській. Тоді, як відомо, признане було 
право на самостійне державне істнування Фінляндії, Грузії, Єстонії, про Україну-ж 
було сказано, що вона мовляв, як і всі инші, має це право, як що більшість 
її населення забажає того. Але було признано, що досі ще такого бажання укра¬ 
їнський народ ясно не висловив. 

Тепер було прийнято резолюцію, якою визнано було державну самостійність 
України і поставлено було домагання перед мировою конференцією визнати цю 
самостійність і прийняти Україну, як рівноправного члена, до Союзу Народів. 

Ось ця частина резолюції: „Інтернаціонал тішиться, бачучи. що відроджується 
незалежність нових націй, які видерлись з-під пановання держав, до яких їх при¬ 
єднано було силою, наприклад, в Австрії або в Росії: але Інтернаціонал констатує, 
що ані мировий договір, ані пакт про Союз Народів не визнали офіціально цих 
нових незалежносте?!, які одначе випливають з свобідної волі тих народів, які творять 
ці незалежности. Всі ці соціальні і політичні сотворення, покликані до життя, як 
молоді республіки — Арменія, Єстонія, Грузія, Латвія, Литва, Україна, Північний 
Кавказ, — засновані на широких демократичних базах. Уряди цих республік так 
тісно і неподільно звязані з населенням, що мирова конференція змушена була 
фактично їх визнати, але цим республікам бракує також офіціального визнання, 
і вони знаходяться через те в неможливости навязати нормальні міжнародні зносини. 
Таким чином, вони знаходяться під постійною загрозою економічного краху і навіть 
більш того: з боку контр-революційних сил істнує постійна загроза їхньому полі¬ 
тичному істнуванню. В Росії їм загрожують Колчак і Денікін, і вони з жалем 
бачуть, що великі союзні демократії своїми грішми, живністю і амуніцією помага¬ 
ють сим огидним справам.“ 

Прийшло до обговорення цієї резолюції на пленумі. Дійшла черга і до 
Сухомлина. Він сказав слідуюче: „Україна не хоче відділятися. Ми це стверджуємо, 
що які б там не були документи, які Вам було роздано, на Україні не було жадного 
вільного народнього голосовання, яким народ висловився б за відділення від Росії. 
Відділення було проголошено для того, щоб можна було заключній подвійно 
сепаратний Берестейський мир. В усіх документах, які Вам було роздано, про¬ 
ходять мимо історії Ради, якої головою був т. Грушевський, особливо коло того, 
що торкається закликання німецькою війська для боротьби з большевиками. Чи 
знаєте Ви, що таке єсть той уряд, визнати який Вас прохають'? Це єсть уряд, який 
проголошує найбільшою зрадою всяку аґітацію за федерацію з Росією, який закрив 
всі соціалістичні ґазети, який не дає жадної волі ані говорити, ані писати. Ви 
кажете, що він демократичний! Директорія спірається на карікатуру большевицьких 
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повітів. Наложивши кльоша на противну собі пресу, вона покликала до голосовання 
вамі тілько національні партії, і правління зараз в руках комісарів, зовсім так, як 
я Росії. Україна була скрівавлена погромами. Анархія і погроми служать знаряддям 
правління Директорії. В зовнішній політиці вона спіраеться на Анґліф (!), про¬ 
голошуючи, іцо ворог України—Росія, хоче заволодіти Дардаиелами і Персидською 
затокою. Таким самим способом вона шукає милости Франції." 

Одначе всі ці інсінуації пана Сухомлина нічого не помогли, і резолюцію 
дуло прийнято всіма голосами за виключенням російських с.-р. яких виступи 
в українській справі зробили на конференцію неприємне вражіння своїм страшним 
шовінізмом. 

Це вражіння було б віднесено на рахунок цілої російської делегації, як би 
неприсутність меньшевика Аксельрода, який своїми тактовними і гідними 
виступами затушував неприємний присмак від промов Сухомлина. 

Російські меньшевики голосували за резолюцію, і в мотивованні голосовання 
Аксельрод заявив, іцо, хоч він і прихильник федеративної Росії, але не можна 
домагатися федерації Росії, доки не переведено ліквідації большевизма демократією 
в марксистському дусі. Тому в цей час єдино демократичним кроком єсть признання 
самостійносте новоетворених республік. 

Українська справа відбилася на конференції і в инших резолюціях. Так, 
наприклад, поставлено вимогу самоозначення для Угорської Руси, приєднаної до 
Чехії; запротестовано проти приєднання Бесарабії до Румунії: запротестовано проти 
прилучення Східньої Галичини до Польщі і поставлено вимогу негайного виводу 
звідти польською війська. 

Як що прийняти під увагу, що справа йде до того, що ті, хто виносив ці 
резолюції, незабаром мають прийти до влади в європейських державах, то може 
показатися, що це, поки що прінціпіяльне інтернаціональне признання української 
республіки, може мати цілком практичне значіння. 

Бресіаіог. 

Огляд закордонної політики. 
Клопоти старої Европи; банкроцтво парижської 
конференції; орґанізація нової конференції: 
розпадок Антанти; мексикансько-американський 
конфлікт; польсько-українські переговори зір¬ 
вані ; військове становище на Україні; партійна 
конференція німецьких соціалістів чесько-сло¬ 

вацької Республіки. 

Потрохи починає вже уступати оцей дурман, якому улягли народи переможці. 
Показується, що з світової війни, як це пророкував В і л ь с О'Н, вийшли всі народи 
иереможеними економічно: тільки це економічне обезсилення не всюди однакове. 
Неможна навіть сказати, щоби всі офіціальні переможці були меньше економічно 
обезсилені від офіціальних переможених. Так на примір коли порівняти Францію 
й Італію з одного боку і Німеччину з другого, то ці дві країни далеко більш еко¬ 
номічно знесилені як Німеччина. З докладу Гув ер а, оголошеного в нашім журналі, 
видно, що угільна справа, а що за тим іде транспортова водяними і сухими шля- 
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хами, як також і харчова представляються в тих двох країнах прямо катастрофічно. 
Франція ще до війни не мотла своєю вугляною продукцією покрити запотребовання 
і мусіла ввозити около 40 відсотків чужого вугля. Італія не має своїх власних копа¬ 
лень і тому вона ще в більшій мірі залежить від ласки й нсласки Аш'лії й Америки. 
Тимчасом так американський дядько Сам, як також й англійський Джон Будь 
мають також свої домашні клопоти. Виравді тим двом країнам негрозить угольна 
катастрофа, бо хоч в них і впала продукція, то все-ж таки їм внстане для внутріш¬ 
нього вжитку, одначе під тою умовою, що! замкнеться вивіз і не випуститься за 
межі Анґлії й Америки ні одної тони вугля на європейський суходіл. 
Щоби перетримати зіму, прийдеться в деяких країнах нищити ті ос татки лісу, 
які ще заховалися в Европі. І от ми бачимо на пр. в Швайцарії і Австро-Німєччині. 
що льокомотивц опалюються половину вуглем, а на половину дровами, так само як 
у нас на Україні. Звичайно, що ця тяжка економічна кріза отвережує народи Антанти 
від переможницького дурману. 

З огляду на економічну всесвітню крізу дасться усталити такий закон: Де 
економічна кріза глибша, там пролетарські маси настроєні лівіще, інакше ліві 
настрої пропорціональні до глибини економічної крізи. І ось ми бачимо, ще 
найлівіще настроєні швайцарські, французькі й італійські пролетарі!. На право йдуть 
пролетарі!’ Анґлії, Бельґії, Голяндії, Америки і Німеччини. 

І саме в нерівномірності! економічної крізи треба шукати труднощів, які сто¬ 
ять на перешкоді з’орґанізування одноцільного Інтернаціоналу, саме в тій 
нерівномірності! економічної крізи лежить причина того, що істнують два інтерна- 
ціонали: московський і женевський. Більшість романських соціалістів 
з швайцарськими схиляється до третього московського Інтернаціоналу, бо саме ро¬ 
манська раса переживає тепер найгостріщу крізу. Одначе скрізь на світі зауважу¬ 
ється тенденція пролетарських мас не до піднесення продукції, а тим самим до усу¬ 
нена світової крізи, але радше до її погдублення. Штрайки, які стали хронічним 
явищем у всіх країнах, не мають тепер характеру окопної війни праці з капіталом, 
але характер маневруючої війни, в якій ходить о здобуття політичного тєрену для 
пролетаріату. І хоч пролетаріат вдійсности роз’єднаний, одначе на однім він пого¬ 
джується: капіталістична системапродукції і розпроділення її з всіми 
її явищами пар ази ті з му і визиску повинна бути замінена бо ці я ді¬ 
єтичною системою продукції і її р озпроділення, але до цего потрібно, 
щоби пролетаріат захопив владу в свої руки. Вага питання лежить тільки, 
в тім, в яких формах має пролетаріат виконувати цю владу, чи в формі дикта¬ 
тури пролетаріату московського зразка, чи в формі парламенту 
трудового народа: фабричного пролетаріату, селянства і трудової інтеліґенції. 
Нам здається одначе, що в решті решт поборе друга здоровіща думка, а це тому, що 
диктатура пролетаріату стоїть на дуже вузькому класовому становищі. Вона вводите, 
класові прівілеґії, втім випадку фабричного пролетаріату, і обурює проти себе другі 
працюючі класи, а завданням революції повинно бути не законсервовання клясів, 
але створення одного працюючого класу, який тільки диференціюється що 
до свойого заняття. Революція повинна кінець кінцем привести до спів¬ 
робітництва всіх працюючих. 

Розуміється, що серед такої бурхливої атмосфери ириходиться працювати ми¬ 
ровій конференції дуже тяжко. Засліплені перемогою парижські диктатори з початку 
іґнорували всесвітній пролетарський рух і тому, що не політичний крок з їх боку, 
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то все помилковий. Парижська конференція, зрадивши прінціпи самовизначення 
народів, явної дипльоматії, міжнародньої справедливости, вела наради в такім самім 
духу, як дипльомати старої М е т т е р н і х о в о ї школи на віденському конґресі. 
і чим дальше вона радила, тим більше падав її авторітет не тільки у народів пере¬ 
можених, але у тих, котрі відтинали купони з перемоги Антанти, таких як Поляки. 
Румуни, Югославяне і Чехо-Словаки. Дійшло до того, що навіть годованці французь¬ 
кого імперіалізму перестали слухатись Ради иятьох і робили наперекір її поста¬ 
новам. Парижська конференція показалась цілком бсзплодною і за сім місяців своєї 
праці вона не полагодила ні одного більш важного питання, бо навіть версайський 
мир показується нічим иншим, як грубим томом п а п е р у. 

Проти версайського миру виступила Америка, де знову запанували ґермано- 
фільські настрої. Американський сенат під проводом сенатора Кнокса стоїть в опо¬ 
зиції до Вільсона, який своєю слабістю допустив до нарушення своєїж таки програми 
мира, відмовляється ратифікувати версайський мир з Німцями і стоїть в своїй біль¬ 
шості! на тім становищі, що треба заключнти сепаратний мир Америки з Німеччиною. 
Звичайно, Американці роблять це не з еентименту. Вони рахують добре. Версай¬ 
ський мир готов кинути Німеччину в обійми Японії і Росії і ці три держави: боль- 
шевицька Росія, Німеччина і Японія, можуть створити могутній бльок, звернений 
проти анґльосаксонської раси, особливо проти Америки. Щоби Німеччину 
відтягнути від цего бльоку, Америка мусить настоювати на скасуванню версай¬ 
ського мирового трактату, вона мусить вести політику, програму якої сфор- 
мулував Вільсон в своїх чотирнайцяти точках. В анґльосаксонськім світі починає 
переважати думка, Що тільки консеквентне переведення в життя прінціну самови¬ 
значення культурних націй може усунути конфлікти. 

Парижське повітря показалось занадто задушним для молодої рослинки само¬ 
визначення народів, котра дуже скоро зачахла і завила. Показалась потреба пере¬ 
нести її на ґрунт з більш відповідним, демократичніщим кліматом. Вже давніїце була 
боротьба в антантських колах, що до місця, де має зібратись мирова конференція. 
Одні хотіли її скликати до Вашинґтону, другі до Парижа. Перемогла тоді „героїчна" 
Франція. Та з очевидним банкроцтвом мирової конференції в Парижу, Вашінґтон 
здобував собі щораз то більший політичний вплив. Особливо народи, покривджені 
або зіґиоровані парижськоїо мировою конференцією, простягали свої руки 
з проханням о підмогу до Вашінґтону, і туди почали з’їздитися представники 
тих народів. До тепер з'являлись там представники 17 покривджених народів. 
Як повідомляє „СЬісацо ТгіЬіпе," державна комісія сенату для закор¬ 
донних справ в Вашінґтоні назначила вже день, в якім переслухає тих представни¬ 
ків. 6 між ними представники Єгипту, Індії, Ірландії, України, Кореї, Литви і т. д. 
Серед американських Німців повстала думка, щоби так державні Німці як Австро- 
Німці вислали своїх делєґатів з метою використати нагоду. На цю постанову сенат¬ 
ської комісії треба дивитись, як на перший крок в напрямі організації другої 
мирової, тепер вже вашинґтонської конференції. Знаючи енерґію Аме¬ 
риканців, можемо бути певні, що їм удаться таку конференцію з’орґанізувати і ціл¬ 
ком змінити постанови п а р и ж с ь к о ї конференції. 

Відмова ратифікації версайського мира з боку Америки і спроби скликання 
другої мирової конференції в Вашінґтоні — це симтоми розпаду Антанти. Що Антанта 
не йшла дружно на мировій конференції в Парижу і що „тигрові" Клємансо тільки 
з великим трудом удавалось вигладжувати ріжниці поглядів, для нікого не було тай. 
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ною. Була навіть така ситуація, що здавалось, що з приводу фіюмського і адрійського 
питання Італія відколеться остаточно від Антанти. Ґазети були переновнені комбіна¬ 
ціями, які насувались як консеквенція такого відколеная Італії. Говорено про італій¬ 
ське ґерманофільство, про створення італійсько-німецького бльоку. Італію одначе 
мірено кірцем, коли тимчасом вона що до сврйого політичного значіння в світі 
в чвертку влізеться. Америка це не те. Вона вийщла з війни найменшії обезсильною 
економічно, бо вела війну найкоротче, мас могутній промисл і розпоряджає незмір¬ 
ними багацтвами. Коли вона відколеться від Антанти, то Антанта властиво перестане 
іетнувати. Анґлія мас розум ставати по боці сидьніщого і не дивлячись на це, що 
між Анґлією, Францією і Америкою істнує союзний трактат проти Німеччини, котра 
взагалі воювати з Францією не думає, вона з певністю стане по боці Америки, бо 
так Анґлія, як Америка в питаннях далекого сходу, особливо в хінсько-корейській 
і японській справі мусять іти дружно, щоби усунути жовту небезпеку. І вза¬ 
галі величезне значіння, яке мала Франція на мировій конференції в Парижі, було 
парадоксальним, бо не відповідало тій реальній силі, яку з себе уявляє Франція. 
Виходить на те, що могутній анґльо-саксонській світ, фактичний переможець 
в цій війні, навмисне позволив Клємансо грати ролю диктатора світа, щоби дати 
людству наглядний доказ, що Франція не доросла до вирішування загально 
світових завдань. Так як в галицькій іронічній иословиці: „Гиблюй, гиблюй сину! 
Батько прийде і сокирою поправить.4* 

Американські З’єднані Держави посварились з сусідньою мексиканською рес- 
публикою до того, що готово прийти до війни. Властиво привід до конфлікту не 
значний. Два молоді летчики, Летерсон і Давіс мусіли спустися на мексикан¬ 
ській території на межі штату Текс ас. їх напали мексиканські розбійники, взяли 
в полон і зажадали 15.000 доларів викупу. Гроші має дістати посередник розбійників 
на території Тексаса. Справу скоро полагоджено, і молоді летчики після зложення 
викупу спокійно вернули до дому. Одначе Вашинґтон витягнув з цего розбійницького 
нападу консеквенції. Вашинґтонський уряд післав доКаранци дуже гостру ноту, 
в якій обвинувачує мексиканського диктатора в тім, що він терпить анархію та в якій 
було домагання зловити розбійників і строго покарати. Як відомо, в латинських рес- 
публиках Америки панують дуже примітивні відносини. Того, чого хотів американ¬ 
ський уряд, виконати Каранца не може, хоч би хотів, бо там адміністрація дуже 
слаба. Тоді американська кавалерія перейшла мексиканську гряницю, щоби зловити 
розбійників. І конфлікт готовий. Його розятрюють ще ґазети і з другого боку. Та 
тут річ не в розбійниках. Як відомо, Мексик сам — це країна дуже багата на міне¬ 
рали. Там знаходяться найбільші на цілу Америку нафтові терени і дуже багаті 
срібні, оловяні, цинкові, залізні і мідяні рудники. Вправді на тих копальнях і руд¬ 
никах працює вже віддавна американський капітал, одначе анархічні відносини, які 
панують в Мексику, де революція є хронічним явищем від непамятннх 
л і т, тільки утрудняє працю. Тому Американці, використовуючи нагоду, що їм удалось 
створить велику армію, хочуть остаточно зліквідувати анархію в Мексику й окупо- 
вати його. Звичайно, що на такій окупації може змучена мексиканська людність 
тільки виграти. Ми знаємо, що анґльо-саксонській расі чужі централістичні тенденції 
Вона створить в Мексику правдиву, упорядковану державність, і багатий мексикан¬ 

ський край, роздираний домашньою війною, зацвіте. 
Як того можна було сподіватися, покінчались польсько-українські переговори 

фяском. Вийшло таке, що Українці говорили за образи,- а Поляки за гарбузи. 
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Укра нці хотіли заключній тільки неремиря на фронті, не вдаючись в політику. 
Поляки почали тягнути за язик дєлєґацію, що вона думає про Галиччину, чи 
^бува часом" Україна не була-б склонною офіціально зречися своїх претензій на 
західно-українські землі. Врешті польський реакційний уряд поставив домагання, 
щоби Петлю ра змінив кабінет міністрів, які були би „рггуіетпіещі оЬсотоапііґ*. 
Звичайно на такі домагання українська делєґація пінти не могла і від'їхала до 
Камянця Подільського. Ціла польська преса тепер розгулялась з цего приводу. Вона 
завзиває уряд, щоби він не входив в переговори з у к р а ї н с ь к и м гайда¬ 
мацтвом, і щоби він не повторював тих помилок, які були зроблені 
польським урядом за Хмельницького. Нам також так здається, ще 
Петлюра і його уряд не повинні повторяти помилок Хмельницького. 

Може й добре сталось, що з Поляками неудалось заключити навіть пєремиря. 
Поли хто небуть із Наддніпрянців починає говорити з Поляками хоч би про пере- 
миря, тоді Галичане в тім добачують опир польської орієнтації з боку 
Українців, і ці безплодні балачки з польськими імперіялістами тільки вводять заколот 
серед українського громадянства. В кожному разі відповідальність за польсько- 
українську війну спадає на, Поляків, бо вони кілька разів відкинули подану руку 
до згоди і порозуміння. Прийде час, що Поляки нас самі попросять помиритись 

За останній тиждень військове становище на Україні не дуже змінилось. 
Большевицьке радіо повідомляє тільки, що війська Петлюр и були відкинені від 
Київа так само, як і війська Д е н і к і н а, котрий насувається із сходу, Коли на¬ 
рисувати лінію большевицького фронту на Україні, то в посіданню большевиків 
знаходяться тільки дуже маленька частина України. Іменно тільки часть Чернигів- 
щини, Куріциии і Вороніжчини. Іїа південь від цеї лінії правий берег знаходиться 
в руках військ Петлюри, лівий в руках добровольців Денікіна. Одначе большевики 
розпочали наступ на Денікінські війська знова-ж таки від Білгорода і взяли 
Вовчанск, перервавши фронт. Денікінські війська, здеморалізовані чорносотенним 
офіцерством, мусять дуже скоро уступати на південь, і нас цілком не здивує, коли 
дістанемо відомість, що Денікін розбитий так само як Колчйк, котрого „всеросійекоє 
правітєльство" вже перенеслось з Омська до Іркутська. 

Далеко більш небезпечний противник—Петлюра, а це тому, що тепер осінь 
і жнива скінчені. Як відомо, на Україні селянин в осені хапає за зброю, в осені 
здобуває Київ і цілу Україну, і це явище повториться також і цего року. Тепер 
тільки головні клопоти будуть в тім, щоби перевести адміністрацію краю. Як за¬ 
чуваємо, в тих місцях на Україні, де знаходяться війська Петлюри, тил вже досить 
добре наладжений і, коли орґанізація тилу піде по тому самому зразку на цілій 
Україні, то можна не боятись вже большевицької нової інвазії. 

Німецькі соціалісти Чесько-Словацької Республіки рішили зорганізуватись 
в осібну соціалістичну партію, погодившись з фактом, що вони є громадянами 
Чесько-Словацької Республики. З метою орґанізації партії вони скликали конфе¬ 
ренцію до Тепліц, яка зараз і відбувається. Німецькі соціалісти годяться з фактом 
яригіалежности до Чесько-Словацької Республики і, як її громадяне, хочуть взяти 
участь в державнім б у д і в н н ц т в і. 

В ухваленій політично-правній резолюції конференція в Тепліц стоїть на тім 
становищу, що Чесько-Словацька Республика повинна бути з орґанізована на взірець 
швайцар ської конфедерації. Це може статись тільки тоді, коди весь 
пролетаріат Республики без ріжниці нації візметься за діло. Тому конференція 
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завзиває пролетаріат чеський, словацький, польський, мадярський і український 
Чехо-Словаччини до дружного співробітництва в тім напрямі, бо тільки дружними 
видами пролетаріату збудується не тюрму народів на взірець Австрії, але республику 
вільних і рівноправних народів. 

Сам факт, що така конференція може відбуватись в Чехії, свідчить про це, 
що Чехо-Юловаччина починає поволі позбавлятись національного шовінізму. Така 
конференція в Польщі не можлива і це є як.у-раз показником малої життєздатностн 
польської держави. _ _ 

сх> Україна, оо 
Через большевицьку розруху, яка обняла усі теріторії б. Росії 
трудно нам дізнатись про те, як живуть Українці на Далекому Сході. 
Деякі ближчі відомості! хоча запізнені подають американські ґазети, 
Із них довідуємося, що 27-травня ц. р. відбулася друга сесія Україн¬ 
ської Далекосхідньої Краєвої Ради. Участь в ній брали: Від Влади¬ 
востоцької Округи: Дмитро Кисіль о в, Микола Соловей і Степан 

її рант; від Забайкальської Округи: Евген Гаєвський, Степан Шведін, Венедикт 
Я к о в е н к о; від Іманської Округи: Павло Поліщук; від Манджурської Округи : 
Василь Г а л ь ч е н к о, Петро Г о р о в и й ; від Микольської (Усс) Округи: Іван 
Божко; від Свободненської Округи: Лукьян Глібоцький, Михайло Левонюк 
і Петро Романенко; від Хабаровської Округи: Василь Никуляк і члени Секре¬ 
таріату: Юрій Мова, Федор Стешко, Іван Гадзаман, Гордій Мелащич. Зі 
Звідомлення, яке зложив голова секретаріату Юрій Мова довіруємося, що: по спра¬ 
ві орґанізації Секретаріат уживав усіх можливих заходів; по справі просвітній 
дбав про видрукування шкільних підручників і домагався від уряду утримання 
українських шкіл на загальнодержавні кошти; у справі військовій — домагався 
від уряду закладання військових частин на підставу закону 31-го липня і дбав про 
закладання українських частин вільного козацтва; по економічній справі утворив 
краєвий позичковий кооператив „ЧУМАК* з як найширшими межами діяльности, 
25° о прибутків з якого мають надійти у національний фонд українства Далекого 
Сходу. Грошове становище Секретаріяту скрутне — є боргів до 6000 карбованців. 
З важніщих рішень принято було ухвалу, щоби аж до вияснення ситуації на 
Україні український консули на Далекому Сході оставався на свойому посту, та 
ухвалено конституцію для Українців Далекого Сходу. В головних рисах консти¬ 
туція така: Вступ: Українці, котрі живут на Далекому Сході (0 б ласти За¬ 
байкальська, Манджурська і Амурська, Приморська, Сахалінська 
і Камчатська) спираючись на право кождого народу на самовизначення, виз¬ 
нають, що українське населення вище згаданих країн, у числі понад мЧліон 
душ, є частиною окремої української самостійної нації. Племінний 
1 культурний звязок мають з народом і краєм, з котрого вони вийшли з Над- 
Дніпрівською Україною. Місцеві Українці, громадяне Далекого Сходу, мають 
свої національні і культурні цінности і прикмети, котрі вони набули завдяки своєму 
походженю, природі і нідсоню старого краю, в котрім вони родились і жили, як 
і завдяки окремим історичним переживанням, котрі доводилось перенести народньому 
орґанизмові. Сим національним скарбом є: своя мова, устна словесність, 
писменство, звичаї, пісні, одежа, та взагалі окрема культура і відмінний від других 
національний дух — вдача. Для утримання і вільного розвитку сіх природних 
скарбів національного обличчя і вдачи — мають завданням тутешні Українці забез¬ 
печити собі волю на самостійна національно-культурне житття в новій 
батьківщині. Ухвалено: Прийнять у головних рисах з тим, щоби перед оголошенєм 
цієї констітуції для широкого загалу, а також перед надсилкою її до відповідної 
влади, вступ розробить і докладніще обгрунтувати його історичними і фактичними 
да ними. 1. Межи впливу конституції: § І. Далекосхідні Українці, користуються 
національно-культурною автономією у межах Далекого Сходу. 2. Зміст: § її. Суть, 

З україн¬ 
ського 
життя на 
Далекому 
Сході. 
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зміст й межі згаданої констітуції національно-культурної автономії, наводять ниіце 
подані тезіси, нормуючі відношення українського громадянства до його виборного 
народнього орґану Крайової Ради (з Секретаріатом на чолі) та до 
крайової влади. 3. Шлях затверджена констітуції: § III. Констітуція ся має 
бути передана на розгляд і приняття У-тим Українським Далекосхідним 
з'їздом, а також Всеазійським Українським З’їздом, для скликання котрих 
Секретаріат Крайової Ради мас ужити усіх заходів. Норми внутрішнього україн¬ 
ського життя є обовязковими для усього Далекосхіднього Українства від часу при- 

.няття конституції Крайовою Радою. 4. Громадяне, які підлягають консті¬ 
туції: § IV. Національно-культурною автономією користуються усі Українці, котрі 
вписалися у національний список (реєстр) при Окружних Радах, а також 
всі організації, товариства і громади, котрі, як такі, самовизначали себе (винесли 
постанови-приговори), що вони українські, на рівних правах. 5. Права та обо- 
вязки громадян і орґанізацій. § V. Всі українські громадяне мають 
рівні права і однакові обовязки у відношеню до виконана і переведенню у 
життя наведеної автономії і у обранні своїх орґанів самоврядування, і тільки 
через ці орґани мають зносини по усім згаданим питанням з крайовою 
владою і її місцевими установами. В звязку з сучасним становиськом на 
Україні краєва Рада висловилася так: опіраючись на право кожного народу 
на самовизначення, український народ нераз виявляв свої домагання на вільне 
незалежне життя. Ці домагання виявлялися у постановах Українців, які пере¬ 
бувають за межами України: у Америці, на Далекому Сході, у Сибіру а також 
вичерпуючі оголошення у постановах Уряду України, яка вже два роки істнує, як 
суверенна Держава, увесь народ котрої одностайно домагається і обстоює те право 
України на вільне і незалежне життя. ІІ-га Сесія Україн. Д.—Схід. Краєвої Ради 
висловлює своє певне і непорушне переконання, що всі ті ворожі сили, які зава¬ 
жають здійсненню ціх справедливих вимог українського народу, примушені будуть 
усунутися, як що усе українське громадянство, деб воно не перебувало, буде без¬ 
оглядно обстоювати свої національні права, а також і право на вільне і независиме 
життя народу України, 

Вісти зі Ста- Заснована тут ще в листопаді м. р. філія Українського Червоного 
ниславова. Хреста по довшім замкненню, спричиненім політичними відносинами, 

розпочинає знова свою працю. В рамах своїх статутів дбає про 
улекшення долі ранених, інтернованих, полонених і т. д. Шість громадянок з рамени 
„Червоного Хреста* дістало легітимації від польських властей і взяли на себе усі 
обовязки звязані з працею Черв. Хреста. Працю поділено в сей спосіб, що три пані 
відвідують кождого дня усі шпиталі, в котрих є немічні хорі або ранені Українці, 
а другі три відвідують арешти та полевий суд. До шпиталів, вязниць і таборів по¬ 
лонених носиться кождого дня відповідну скількість поживи, біля і папіросів. Ра¬ 
нених є около 200, харч мають не злий: інтернованих тепер вже менше, тільки 
щодня зміняються, так що тяжко зорієнтуватися що до кождоразової їх скількости 
і усталити доставу їжі для них, але робиться все можливе, щоби улекшити хоч в 
сей спосіб їх долю. Також при транспортах ранених, які відходять, дається їм поживу 
і гроші на дорогу. Полонених перепроваджувано через Станіславів дуже много, їм 
виношено їжу на залізничний дворець та уладжено там для них примітивну покріп¬ 
ляючу стацію. Праця взагалі йде тепер по можности дуже гарно. На взір львівсько* 
секції варстатів праці, робляться заходи коло заложення в найблищім часі швальні 
біля та артистичних робіток. Се також конечна потреба, бо фонди вичерпуються. 
Уладжено вправді недільну вуличну збірку, але результат незначний. Американські 
кухні розвиваються добре. Тутешній Горожанський Комітет на взір львівського, 
приходить з матеріальною і моральною помічю українському населенню нашого 
міста і околиці. (Наша Мета.) 

Пошестні не- Як подає перемиський „К. Р.“, в таборі полонених в Пикулицях 
дуги в табо- вибух плямистий тиф. Захоріло около 120 людей, яких перевезено 
рах полоне- до шпиталів. Також в самім Перемишлі в тимчасових таборах наших 

них. полонених багато випадків тифу. У Львові в епідемічному шпиталі 
за личаківською рогаткою лежить около 200 полонених українських 

жовнірів, хорих на червінку і тиф. 
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Протиболь- 
шевицький 
заговір. 

Як повідомляє „Правда" в Черниговї відкрито протибольшевиць- 
кий заговір, який стояв в звязку з армією Денікіна. На чолі за- 
говірників, яких було понад 100, стояв студент медичного факультету. 
Більшість заговірників „чрезвичайка" арештувала і розстрі¬ 
ляла. (Оагеїа Рогаппа.) 

Під румун- 3 Ужгороду повідомляють, іцо там прибула депутація Угорських Укра- 
ською оку- їнців з Мармарош-Сиготу, яка просила, щоб яко мога скоріще було 
нацією. увільнено усю східню частину Угорської України від румунської 

окупації та занято її чеськими військами. Делеґати жалуються перш 
усього на реквізиції Румун, які забірають худобу, хліб та инші продукти, не платять 
нічого і не дають навіть ніяких квитків., В цій їх роботі помагають їм бувші угор¬ 
ські жандарми і урядовці, які при цьому не забувають і на себе. (Магосі. Ьізіу.) 

Нове Польський щоденник оголошує розпорядок польського повітового 
кріпацтво, комітету у Залііциках, який зносить усі розпорядки українських 

властей в земельній справі й заводить примусові роботи на панських 
ланах як за давніх, кріпацьких часів. Селяне мусять на приказ начальника громади 
являтися до роботи у полі і дістають за те ледви десятий сніп. Хлібороби мусять 
давати власні плуги й вози та коні й дістають за звоження збіжжя тільки 3—4 
короні. Хлібороби мусять віддати панам, яких ґрунта вони засіяли, половину жнива. 
Коли поле лежало облогом, селяне мають дати поміщикові відшкодований. За всі 
шкоди відповідає ціла громада. Хто пас худобу на панськім пасовиську, мусить 
заплатити до 8 днів по 200 корон на кожну штуку. Селяне відповідають також за 
панську худобу після стану з 1 квітня 1919 р. Крім цього селянам не вільно 
продавати худоби без дозволу польського повітового комітету, а хто б поважився 
це робити, мусить заплатити по 1000 корон від штуки. 

Антанта між „Ргапсе УЬге“ повідомляє, що українська мирова делегація у Парижі 
Україною передала Найвищій Раді ноту, в якій розкриває1 жорстоке поведення 

і Денікіном. Денікіна на Україні. Як доносять з Букарешту, до головної квартири 
Денікіна вибирається літаком місія Антанти, яка має спонукати 

Денікіна признати українське правительство й заключити з ним умову для цілко¬ 
витого прогнання большевиків з України. 

Доброволь- В Феодосії заарештовано адвоката Резнікова, який обороняв на 
чеські суді лейтенанта Ш м і д т а. (Від вл. кор.) 
арешти. 

Селянські „Киг]ег І1из(го\мапу“ доносить, що в Томашівському повіті на 
розрухи в Люблинщині місцеві селяне та двірська служба недопускають до 

Люблинщині. продажі поміщичої землі чужим людям. Так між иншим вони при¬ 
силували одного з галицько-польських кольонізаторів, Адама В о н- 

сіка, забратися із "купленої двірської землі. Таке діється і в инших місцях. Польські 
„народові" ґазети домагаються від правительства, щоби воно виступило гостро проти 
таких „актів насильства й льокального (місцевого) самолюбства". 

Польський Польські ґазети повідомляють, що до Камінця Подільського прибув 
міністер в приватному характері міністер Мінкевич. Він був принятий 

у Петлюри,. Петлюрою на довшій авдієнції підчас якої обговорювано ріжні 
політичні питання. Головний отаман Петлюра приняв Мінкевича 

дуже гостинно і дав йому до дальніщої подорожі в Проскурів власний вагон. 
Мінкевич вивіз з Проскурова кілька польських родин. 

З україн- Міністерство Народньої освіти приняло на службу в україн¬ 
ського ському шкільництві багатьох вчителів ґімназій з Галичини та 

шкільництва, директорів середніх шкіл: Алиськевича з Перемишля^ 
Б о й н і н а з Чорткова, Г н а т и ш а к а зі Золочева, Г у с а к а з Бережан, 

Біленького зі Сокаля, Бобяка з Бережан, Біршака з Дрогобича та Пігута, 
директора вчнт. семинара з Чорткова. (Від вл. кор.) 
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Відкликують. Недавно польські часописи подали відоміть про те, що польський 
уряд має зутраквізувати почтові дирекції в Станиславові, 

Чорткові і Тарнополи.' В цих днях варшавське міністерство почт і телеґрафів цю 
відомість здементувало. 

Евакуація 3 Москви повідомляють, іцо на тєріторії, занятій Денікіном, панує 
Харкова. білий террор. З причини того, що большевицькі війська перейшли 

в наступ, денікінці спішно евакують Харків, вивозять усе, що тільки 
має яку небудь вартість, не виключаючи навіть музеїв. Добровольці арештували 
багато робітників, яких взяли заложниками. 

Проклямація „Рггеціасі \Уіесгогпу“ повідомляє, що Денікін оголосив про- 
Денікіна. клямацію, в якій заявляє, що не випустить меча з рук, доки не здо¬ 

буде усю російську землю зі Львовом і Холмом по думці 
духовної Івана Грозного. 

Польща. <зч*»£> 
Польсько- Як повідомляють польські ґазети, до Камінця виїхала тількгг 
українські частина української делєґації, щоби дістати інформації, 
переговори, а решта пробуває в Варшаві для продовження переговорів. 

Зміна кабі- Польський кабінет переживає знову крізу. До димісії подався мініс- 
нету. тер юстіції Супінський. Необсаджені теж місця в міністерстві 

праці і народнього піклування. Як кандидатів в кабінет називають 
відомих галицьких політиків др. Твардовського і Бо бакинського. 

Польське Особа, яка близько стоїть до справ польсько-большевицького фронту, 
військо. повідомляє, що нові поповнення польської армії дали дуже непевний 

бойовий і політичний елемент. Для того, щоби підтримувати належний 
військовий порядок, потрібуються незвичайні міри, так наприклад, на кожних 
чо тир і жовніра нового поповнення призначається один унтер-офіцер, і дуже 
часто цю ролю доручається особам, яких прикметою є шляхетське походження, що 
в останні часи лише одне цілком в очах польських керманичів свідчить про 
„нездатність“ до „большевицької" зарази. Цілії частини нового формовання не став¬ 
ляться одні коло других: між ними помішують відділи „галицьких добровольців". 
Дісціпліна сувора. З часописів доходять лише базарно-шовіністичні або клерикальні. 
Цензура листів дуже немилосердна. Харч недобрий. Росте глухе незадоволення, яке 
зараз виявляється в дуже грубих сімуляціях слабости або каліцтва з метою досяг¬ 
нення розпорядження бути відправленим до дому. ГВід. вл. кор. 

Тешин для 3 Парижа повідомляють, що в чеських колах панує переконання, що 
Поляків. мирова конференція відкинула домагання Чехів що доПІлеська 

і признала його враз з містом Тешином^Полякам. 

Політична 3 Варшави повідомляють, що в наслідок інтервенції Пі лсудсько го 
афера- арештовано полковника польського генерального штабу Домансь- 

в Польщі, кого, якому закидають державну зраду. Підчас труса знайшли у нього 
папери, з яких видно, шо він був в близьких стосунках з больше- 

вицькими комісарами в Москві. [(К. Киг]ег Роїзкі.) 

Еспанський До Варшави прибуло еспанське посольство, на чолі якого стоїть 
посол в Дон Ферро Контіера, який тимчасово виконуватиме обовязки 
Польщі. сЬагце сГ аіїаігез’а. 

Зїзд 
польських 
єпископів. 

В Ґнєзні розпочався з’їзд польських єпископів, який 
зібрався вперше від кількох сот літ. На з’їзді є єпископи з Польщі, 
Литви, Білорусі та України. 
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Польський Як повідомляють польські ґазети, з Лодзі відправлено 28 вагонів 
товарообмін, ріжних матерій для Денікіна. Поїзд поїде через Галичину 

і Румунію до Ґалацу а звідтам має бути перевезений Чорним морем, 
до Новоросійська. За цей крам Польща має дістати сирівці. (О. Рогаппа.) 

Бунт в армії 18. серпня один денікінський стрілецький полк, якому було нака- 
Денікіна. зано зайняти позіції в Міллеровському районі, зажадав бути демобі¬ 

лізованим. Його відіслали в тил, обезброїли, розформовали, а двад¬ 
цять стрільців розстріляли. (Від вл. кор.) 

Робітничий Севастопольські часописі початку серпня повідомляють, що в Криму 
рух на відбувся загальний з’їзд представників професіональних орґанізацій 

Денікінщині. всіх національностей Крима. В прийнятій резолюції підкреслюється 
той момент, що денікінський терор не одужав винищити професіо¬ 

нальні робітничі орґанізації, що є залогом тимчасовости сучасного свята реакціоне¬ 
рів і свідчить правильність зайнятої робітництвом позиції. (Від вл. кор.) 

Царська Після заняття Царіцина денікінцями, було закликано весь староре- 
поліція. жимний персонал поліцейського управління містом зайняти відпо¬ 

відні посади. • (Від вл. кор.) 

Позичте Автор одної з статей большевицького „П ля кат ного Вєстніка“ 
хліба! звертається до селян і говорить, що одно спасіння селян це — пози¬ 

чити робітникам хліб, щоби ті могли далі вести боротьбу за совітську 
владу. Зараз селяне не повинні вимагати, на що їх підбивають „білоґвардетські" 
аґітатори, за свій хліб виробів промисловості!:, бо всім відомо, що промисловість 
стоїть, і инакше при сучасних обставинах бути не може. (Від. вл. кор.) 

Перемінив Як повідомляє „Маііп“ в Марсель прибула спеціяльна місія Код- 
кольор. .чака до союзних держав в особі бар. Штейнєгля (невжеж б. україн¬ 

ського посла в Берліні? — Ред.) і Кодоруссо. (Время.) 

Брусілов на „Русская Жизнь“ підтверджує відомість, що ґенерал Брусі лов 
чолі совіт- зістав назначений головнокомандуючим і обняв команду червоних 
ськихвійськ, ащіїій, які воюють проти військ Директорії. 

„Північно- „Правительство", „Північно-Західної Росії" ніяк не може 
Західна встановити добрих відносин з Естляндією і англійським команду- 
Росія" ванням. Естляндія і анґлійське командування не визнають де-яких 

членів „правительства“, як рівнож не мають довірря взагалі до всіх 
„декларацій" його. \ (Від вл. кор.) 

Зменшення 
оподат¬ 
кований. 

Гучков. 

Московський Сов нарком розробив проект декрета про змен¬ 
шення оподатковання сільського населення Совітської Росії. Пред- 
бачається зовсім не оподатковувати сільсько-господарську худобу, 
а з засівної площи збирати лише половину істнуючнх норм. 

(Від вл. кор.) 

В кінці серпня Гучков прибув до Ревелю, де має порозумітися 
з англійським командуванням, що до проведення Черчілівських планів. 

(Від вл. кор.) 

Російські Парижська конференція що до питання, кому належить право на 
полонені в російських полоненних в Німеччині, дала вільну руку пан-російським 
Німеччині, „закордонним діпльоматам“. Кілька тисяч салдатів вже відправлено 

в місцевості!, які зайнято Де ні кі ним, але зараз відправка припи¬ 
нилася. бо солдати рішучо висловилися за те, що краще бути в полоні, ніж класти 
своє життя за відбудований для самих же себе вязниці, в виді „едіної, недєлімої'д 

(Від вл. кор.) 
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Совітська 
преса про 

заяву 
Черчіля. 

Заява Черчіля про підготовку загального наступу на Совітську 
Росію виплакала багато статей в совітській офіціальній і „не- 
офіціальній“ пресі. Заяві Черчіля придається дуже серіозне зна¬ 
чіння, але, посилаючись на об'єктивні данні, автори подають той 
висновок, що загальний наступ не може бути переведений з бажа¬ 

ним успіхом і навіть є богато вказівок, що він потерпить крах. Головними причинами 
суть: антідемократичність внутрішньої політики „правительств“ „14“ „держав“, 
розлад серед них, неясність намірів і спекулятивно-авантурістична поведінка кер¬ 
маничів протибольшевицьких „14“ „держав14. (Від вл. кор.) 

Чума. На Донщині констатовано 170 випадків зарази худоби чумою. 
(Від вл. кор.) 

Перш за все. В одній з останніх промов Троцький, між иншим зазнає, що 
перш за все треба вжити всіх заходів, щоби о без б роїти 

у к р аї н с ь к и х к у л а к і в. (Від вл. кор.) 

Огляд пів- Совітські війська перейшли в наступ на всьому південному фронті, 
денного крім праваго українського кутка. Цей наступ має конечною цілью 

совітського „задушення" Денікіна. Взято в останні часи: Камишин, Борісоглібськ, 
фронту. Поворіно, Валуйки, Волчанськ. Мамонтовська кіннота оточена. 

На Україні Денікін великих сил не має, і його напор — це легка 
кавалерійська атака. Всюди ініціативу зараз большевики перебрали до своїх рук, 
а_резервів для розвинення успіхів останнього часу є досить. (З промови Троцького 
27. серпня в Совнаркомі.) (Від вл. кор.) 

Селяне і В одній з останніх статей „Плакатного Вєстніка" говориться, що 
робітники, селяне повинні віддати лишки свого хліба робітникам і не чекати 

за це зараз компензаціїв формі виробів промисловости бо держава, 
яка знищена 4-х річною війною і яку зараз нищать К о л ч а к и та Д е н і к і н и 
в союзі ^ чужоземними капіталістами, не в силах налагодити промисловости через 
брак вуглю, сировців і инші обставини. (Від вл. кор.) 

В тилу 25. серпня в Самарських „Ізвєстіях" стоїть: „Пятий день йдуть бої 
Денікіна. в Інгушетії між населенням та білогвардейцями. В Нарзанському 

районі бій почався після сварки між козаками Інгушського полку 
і прихильниками Ден і кін а. На допомогу денікінцям було вислано відділ з гарма¬ 
тами і парцирником. Цей відділ Інгушами знищено. Залізнодорожна сполука 
Владикавказу з Грозним пірвана. С чутки, що Владікавказ в руках повстанців. 

(Від вл. кор.) 

Відворот Московські ґазети повідомляють, що в районі Воскресенська і Челя- 
Колчака. бинська війська Колчака, відступаючи знищили засіви і забрали 

всю худобу. Спалили понад 80 хазяйств. Полонених червоноармейців 
розстріляли. (О. Рогаппа.) 

Переговори Як повідомляють з Москви, большевицький уряд веде переговори 
з Китайцями, з китайським урядом, щоби від нього отримати більшу військову 

поміч. За це московський уряд має відступити деякі російські 
території Китаєві. 

Евакуація Як повідомляє „ОеиізсЬез УоІкзЬІаІі", усі канадійські, анґлійські 
Влади- і японські війська покинули Владивосток. 
востока. 

Кавалери 
„Краснаго 
Знамени". 

Знову мобі¬ 
лізація 
в Росії. 

Большевицьке радіо повідомляє, що двох червоноармейських ґене- 
ралів, які відзначилися в послідних боях дістали ордени „Краснаго 
Знамени." (Призивл,.) 

З Москви повідомляють до Штокгольму, що Ленін зарядив мобілі¬ 
зацію нових 750 тисяч людей, щоби перешкодити наступові, який 
задумують союзники. 
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Магометане Московські „ТІ з в і» о ті я“ містять відозву до всіх магометан в Індії, 
проти Европі та Сибірі, щоби вони задержали паломництво до Мекки аж 

Антанти. до того часу, доки це місце не буде визволене з під паннування 
Анґлійців. Відозва ця має бути початком акції проти Анґлії, Франції 
та Італії. 

За кордоном. ^ 

Румунія нев- 
доволена. 

Болгарія 
резиґнуе 

з Добруджі. 

Американсь¬ 
ка бригада 
для Литви. 

„ЕсЬо сіє Рагіз‘‘ повідомляє, іцо букареетський кабінет установлення 
через мирову конференцію гряниць Банату не узнає і має замір 
зарядити загальну мобілізацію. 

„Теї. Сотр.“ повідомляє: Румунське пресове бюро повідомляє з Па¬ 
рижа, що Болгарія зрезиґнувала з Добруджі. 

Як повідомляє „№е\м Уогк Него1сі“. в Америці організується 
американська бригада в скількості 6000 чоловік,, яка має бути 
вжита до послуг литовського уряду і помогти Литовцям зорґані- 
зувати правильну оборону країни перед Німцями'її большевиками. 

Зі Штокгольму повідомляють, що там знаходиться тепер головна 
кватира російських чорносотенних кол. Відбуваються 
там. ріжні конференції, в яких діяльну участь бере Скоропад¬ 

ський. До Штокгольму має приїхати теж Николай Ник о лає в ич. 

Російське 
гніздо. 

Керенський. Керенський зараз перебуває в Берліні, де веде боротьбу з деиі- 
кінською вербовочною комісією. (Від вл. кор.) 

Американці Привительство Сполучених Держав, яким предложено в Парижі 
і Ближчий мандат на Ближчий Схід, висилає до Арменії та Малої Азії спеціаль- 

Схід. ну комісію на чолі з генералом Гербордом. В штаті комісії є 
офіцери, фаховці по справам фінансово-політичним. Хоч офіціально 

ця комісія має тільки різвідочні завдання, але певні кола тої думки, що призначення 
комісії свідчить про згоду Сполучених Держав на предложений мандат. 

(Від вл. кор.) 

Поляки в 
Мінську. 

Смерть Люї 
Бота. 

ІІізнічно- 
західний 
союз. 

Проти 
Поляків. 

Після зайняття Мінську Поляки видали наказ, згідно з яким поль¬ 
ська мова на Мініцині є урядовою і обов’язковою для всього населення. 

(Від вл. кор. 

Амстердамське пресове бюро повідомляє з Преторії, що там помер 
відомий провідник Бурів а пізніший премієр-міиістер південої 
Африки Л ю ї Б о т а. ’ 

Шведська печать приносить звістку, що справа заключення союзу 
між Швецією, Фінляндією, бстонією, Лятвією та Литвою 
зараз не може бути переведена, завдяки недобрим відносинам між 
Швецією та Фінляндією (Від вл. кор.) 

В зайнятих Поляками місцевостях Білорусі, населення ставиться до 
окупантів вороже і дуже часті випадки озброєних сутичок. 

(Від. вл. кор.) 

ч 
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З українського життя на чужині. 
До Відня приїхав з Парижа тов. секретаря закордонних справ 3. 0. У. Н. Р 

др. Михайло Лозинський. — 3 Камінця приїхав п. Б айлів голова військово- 
санітарної місії у Відні. 

У вівторок відбулося зібрання українського громадянства у Відні в ціли засно¬ 
ваний „Закордонного Союза Української Державносте" Обговорено 
і ухвалено проект статута союза. Продовження зібрання відложено на пятницю. 

У Відні розпочав працю „комітет для розслідування польських 
звірств на Україні." Перше засідання комітету відбулось в пятницю, 

В четвер відбулось орґанізаційне зібрання [гуртка українських жур¬ 
налістів з метою утворення професійної спілки як також орґанізації інтерної 
і екстерної інформації. 

Директорія відкликала на Україну міністра Темницького, послів Попіл а 
і Антоновича та б. радника Матюшенка. 

На днях^виїзжае до Білгороду воєнно-санітарна місія на чолі з б. міністром 
Д. Д о р о ш е н к о м. 

До Відня прибув відпоручник Українського Червоного Хреста в Київі 
Др. І. Різников. Прибув теж б" заступник голови української торговельно-фінан¬ 
сової місії в Швайцарії п. Королів. 

На фонд для допомоги інтернованих Українців з польських кон¬ 
центраційних ляґерах не зложено ще ні|одної корони. 

У Відні пробував тепер кілька визначних українських дипльоматів, які че¬ 
кають нових назначень. 

П. Севрюк, голова місії для поло’не]нщх ]в Італії, на сей час виїхав 
з Відня і, здається, поїхав до Італії. 

Роботи по орґанізації Українського Культурного Інститути тимчасово 
припинилися. Чекають одповіді на меморіял від уряду а також на асиґнов]ки. 

Огляд 

Імперіялізм в Люцерні. 
Дуже добру відправу росій¬ 

ським ес-ерам., які ворожо висту¬ 
пали на конференції в Люцерні 
проти незалежности України, дає 
п. Е. Пр і в а. В „Ье бгой би 
реир!е“ він пише: 

преси, 

Соціалістичний конґрес в * Люцерні 
хотів осудити націоналізм і пригадати 
соціялістам усіх країн, що здобуття влади 
пролетаріатові повинно іти перед усіми 
иншими вимогами. В цей час, коли Ре- 
нодель протестував у своїй промові 
проти цього, що мирова конференція 
зволікає з визнанням самостійности Грузії, 
Естонї, України та Литви, Льонгре 
протестував проти балканізації Европи 
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та побільшення дрібних держав. З цього 
скористав російський соціаліст Сухом- 
л и н і кинув на Україну та її соціалістичну 
Директорію велику силу клевет і лайок. 
Він цілком отверто заявив, що бажає 
собі єдиної Росії а тим самим вин ви¬ 
явився ворогом цього, щоби пригнічені 
народи Росії організували своє незалежне 
політичне життя. 

Ми зустрічаємося з якоюсь дивною 
психольоґією. Деякі соціалісти, які дуже 
гостро виступають проти англійської оку¬ 
пації в Ірландії, Египті або Індії, коли 
росходиться о справи бувшої Росії, то 
від часу, як вона стала большевицькою, 
вони промовчують домагання пригнічених 
народів докладно так само, як на початку 
війни цензура з С)иаі8 сГ Огзау бо¬ 
ронила інтересів царизму. 

Це справді нахабство лаяти Україн¬ 
ців, які домагаються своєі незалежности 
тоді, коли не мається слова догани для 
російських червоних армій, які пішли 
походом на їх країну. Військова інтер¬ 
венція в Росії, якої завданням є піддер¬ 
жати Колчака і Денікінаце — справ¬ 
жній скандал. Таким самим скандалом є той 
факт, коли соціалісти орґанізують кам¬ 
панію на території своїх сусідів. Треба 
мати відвагу це сказати і не толерувати 
імперіалізму так своїх ворогів, як і своїх 
приятелів. 

Правда, що народи, які, як Німці, 
Угорці та Росіяне, привикли панувати 
над иншими, не можуть визволитися від 
заборчого імперіялізму. Угорський боль- 
шевизм був сильно закрашений націо¬ 
налізмом і з того скористав архикнязь 
Йосиф. Що до Росіян, то рідко можна 
надибати хочби одного, який би справді 
признав право Кавказу або України на 
незалежність. Той, хто во імя соціалістич¬ 
них принціпів толерує цей заборчий ім¬ 
періалізм і дає суворі науки пригніченим 
народам, які боряться за сною неза¬ 
лежність, той зневажає Інтернаціонал 
і веде сліпу та нерозумну політику. 

Коли ж ЗО. міліонів українських 
селян не хоче піддатися Росії, то не є 
річну соціалістів за це їх лаяти. Навпаки, 
соціальний поступ ніколи і ніде не був 
можливий аж до часу, доки такі боротьби 
не скінчилися. Капіталізм чудесно вміє 
використовувати національні, невдово¬ 
лення і тому соціалізм повинен їх негайно 
усувати. Нема нічого більш прикрого для 
соціаліста, як чути, коли представники 
італійської, німецької, російської, поль¬ 

ської або чеської робітничої кляси вима¬ 
гають для своїх держав такого чи иніцого 
порту, або такої чи нншої території. До них 
треба звертатися з ріжного рода науками, 
а не до тих нещасливих, які тільки хотять 
істнувати. Всі питання повинні мати свою 
практичну чергу. Незалежність народів 
є тільки першим кроком, їх федерація 
другим, і цей крок веде до вищої ціли 
— до співробітництва в спільній про¬ 
дукції. Та люде спішаться і, будуючи 
сходи, не кладуть першого ступня 

*і через це падає цілий будинок. Спершу 
треба дати усім народам незалежність, 
якої вони вимагають, утворити 
правдиву конфедерацію усіх на¬ 
родів і лиш тоді взятись за пере¬ 
ведення цікавііцих справ. 

(Ье сігоіі сій реиріе 13. VIII.) 

Одповідь князеві Вол¬ 
конському. 

Князеві А. Волконському не 
подобалось відношення італійської 
преси і деяких італійських полі¬ 
тичних кол до України і він рі¬ 
шив виступити з „разоблаченіями“ 
на адресу українства. В газету 
„II Оіогпаїе беї Роро1о“ він 
надіслав слідуючого листа: 

„В „Оіогпаїе сІеІРороІо" з дня 
10. серпня надруковано інтервю з Гра¬ 
фом Тишкевичем з Парижа. Як зви¬ 
чайно він говорив про цю фантастичну 
Україну, яка простягається від Кавказу 
аж до Карпат, про український народ, 
який був віками в російському ярмі і 
який тепер хоче утворити незалежну 
дерзкаву. 

Цікаво порівняти ці смішні інфор¬ 
мації з тими, які подає не „Росіянин" не 
„царист", а Француз, проф. Маярд, який 
прожив 20 років в Київі і який оголосив 
в Парижі маленьку книзкечку, присвя¬ 
чену українському питанню. Він пробував 
в Київі підчас революції, бачив, які малі 
кола обіймав український сепаратизм, як 
вони всі були під німецьким впливом 
як весь народ признавав себе малорос- 
сами і був ворозкнй усяким сепаратис- 
тичним стремлінням. Його замітки ос¬ 
вітлюють часи Берестейського мира, 
окупації Німців, гетьманату Скоро- 
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падського, захоплення влади через 
розбійника Петлюру знову з підмогою 
Німців і т. д. 

В книжечці е один уступ під заг. 
„Українська делєґація стара¬ 
ється ошукати мирову кю н ф е р е н- 
цію." Автор потверджує загальну думку, 
що ця „делєґація" не має права виступати 
в імені „українського народу", який не 
хоче відірватись від Росії і запитує як, 
коли і де цей „народ" висловив це ба¬ 
жання, бо на його думку „Центральна 
Рада в р. 1917 і 1918, яку конче хотіли 
перетворити в „парлямент", була нічим 
иншим як тільки „бандою товаришів" 
та ошуканців без жадного мандату. Автор 
кінчить: Я, який вертаю знову в Мало¬ 
росію, де я прожив 20 років і яку лю¬ 
блю як свою другу батьківщину, кажу от- 
верто: „Ви маєте перед собою людей, які 
хотять ошукати мирову конференцію." 
Книжка, про яку я говорю і яку реко¬ 
мендую усім, хто хоче дізнатись правди 
про всю брехливу фразеольоґію україн¬ 
сько — німецької аґітації називається: 
„Ье тепзо^пе сіє Шкгаіпе зера- 
гаіізіе". Князь. А. Волконський. 

У відновідь на цей лист ґазета 
містить статтю італійського жур¬ 
наліста А. Р., в якій він каже: 

„Князь Волконський, пишучи цей 
лист, (не вжеж не міг знайти собі прия¬ 
теля для виправлення сінтаксу?) який ми 
опублікували, зробив собі самому злу 
прислугу. Він дав знаменитий приклад 
своєї вбогої інтелігенції, коли в цей 
спосіб говорить про історичні міркування. 

Що хоче він осягнути тим, коли звер¬ 
тає увагу на це, що якийсь там п. Маярд 
написав брошуру проти української неза- 

'лежности ? Сорок міліоновий народ, який 
має справжній, демократичний уряд, який 
має власну мову і власну літературу (що 
признала навіть Петроградська ака¬ 
демія наук і всі професори славістики), 
який з нічого утворив армію, що, не 
маючи ні збруї, ні одежі, часом навіть 
хліба, бореться з успіхом проти наїздни- 
вів, такий народ не можна вбити і похо¬ 
ронити книжечкою за . . . дві ліри. Мала 
„Група" сепаратистів! Багато поспіху і 
багато ідіоцтва! Колись і Італія була 
тільки „ґеоґрафічною назвою" і М а г г і п і 
був розбійником і всіх, хто стояв за обєд- 
вання італійського народу звали чистиль- 

щиками чобіт, а всеж таки народ пішов 
за ними і ціла Італія обєдналася! Че¬ 
каємо ми всеж таки, що скаже князь 
Волконський і на инші „сепаратистичні 
Групи", які жили в російській імперії і 
утворили тепер окремі республіки як 
Білорусь, Кавказ, Латвія, Есто¬ 
нія, і Азербайджан. 

Люде, які довший час проживали в 
Київі, заявляють, що проф. Маярд в 
цьому місті не був відомий. Правдоподібно 
був це професор ... танГа. Хтоб він 
не був, то всі його міркування вказують 
на те, що він не є знавцем українського 
питання. Неправдою є наприклад, що 
Петлюра — в добрих відношеннях з 
Німцями. Українські національні кола, 
які піддержують Петлюру, боряться проти 
Німців і примусили їх протягом чотирьох 
днів покинути Україну. Проф. Маярд коли 
говорить про союз України з Росією, який 
проголосив Скоропадський (повале¬ 
ний Петлюрою), повинен знати, що цей 
союз був ділом рук Німців і Денікінців 
і був нечуваним Гвалтом над українсь¬ 
ким народом. Не можу в кожному разі 
не дивуватись, як Француз може піддер¬ 
жувати відбудування „єдиної і неділимої" 
великої Росії. Росходиться о ніщо инше, 
як тільки о е відзискання французьких 
міліярдів, які є в Росії. Для цього вже 
в році 1917 Франція і АнГлія офіціяльними 
документами а потім через Генералів 
Табу і та БаГГе визнала Народню Ук¬ 
раїнську Республіку. Потім це відкли¬ 
кано через зле зрозумілу політику. Однак 
проти такої політики Франції відносно 
України протестували такі поважні фран¬ 
цузькі Газети, як Оаиіоіз, Ргапсе 
М ііі іаі ге і др. 

Що до „Ради", якій проф. Маярд 
закидає, що це є зібрання пройдисвітів 
без мандатів, то вона була вибрана 
на Національному Українському 
Конгресі 10. квітня 1917 р. на якому 
були заступлені всі круги українського 
населення. Раду цю розігнали банкирі, 
польські і російськії» поміщики і тим по¬ 
дібні Германофільські прислужники Ско¬ 
ропадського. 

Цікавим явищем було завше те, що 
Росію репрезентували більше 
руські люде, чим самі Р о сіяне. До¬ 
сить пригадати імена бувшах міністрів: 
ПІ в ар ц, Штюрмер,Фредерікс, С а - 
блєр . . . Німці. Проф. Маярд хоче 
бути одним із таких сверх-руських 
і поширює фантастичну літературу серед 

\ : 
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тих Росіян, яких так „шукають залюбки 
книгарі усіх країв. Його добра віра і 
докладність його інформації може бути 
доставлена під знаком запитання. 

Однак не задля цього, що Україна є 
окупована, ми коментуємо лист князя Вол¬ 
конського. Ми постараємося кинути і 
деяке світло на його особу. 

Бувший військовий аташе російського 
посольства (цікаве, кого репрезентує те¬ 
пер російське посольство?) змінивши 
православну віру на католицьку, почав 
орґанізувати в Італії російські відділи 
для КолчакаіДенікіна. З кількома 
російськими чиновниками він зорґані- 
зував ґротесковий процесіональний хід 
на чолі з архімандритом, який мав бути 
аґітацією для орґанізації денікінського 
відділу, до якого призначено багато Укра¬ 
їнців, яких записали Росіянами. Тяж¬ 
кий закид ми мусимо кинути тут нашій 
пійськовій владі, яка кількох Українців, 
що протестували проти цього, тяжко по¬ 
карала . . . 

Анґлія призначила на орґанізацію 
і узброєння протибольшевицьких військ 
1.750 міліонів франків. Велику частину 
цеї суми прислано було в Італію і вона 
попала на уіа Оаеіа 3. де находиться 
квартира ґенерала колчаківської ґрупи 
(кн. Волконського) і де підготовляється 
відновлення царської Росії на чолі з 
Николаєм Николаєвичем. 'Розлягається як 
бачимо пісня про монархістичну рестав¬ 
рацію. — Однак ми не сміємо дивитись 
мовчки на те, щоби така, робота пан- 
російських реакціонерів відбувалася під 
пашим небом і мусимо звернути на ню 
бачну увагу. ІДе до війни вихованці 
російського деспотизму поширили свою 
діяльність в Дальматії, Істрії а навіть в 
околицях Трієста і роскндали друковані 
в Росії портрети Миколи II. і його 
жінки Німкені. Співали похвальні гимни 
Богу, що дарував мудрість доброму 
цареві Миколі і опікується Великою 
Росією яка простягнеться аж до ... . 
Адрійського моря. Панросійську 
аґітацію в Югославії розвивають тепер 
князь У р у с о в, граф Бобрінський 
і Челноков і ця аґітація грозить усій 
демократії, а з окрема Італії. 

(II Оіогпаїе сієї Ророіо 20. VIII.) 

Італія і Україна. 

„Ророіо сі’ На1іа“ містить таку 
статтю п. Н. Бонсервіці, в якій 
автор обговорює справу італій¬ 
сько-українського товарообмінну. 

Позавчорашня розмова представника 
Української соціалістичної Республіки, 
Мазуренка з міністром Дайте Феррарі 
і товаришем міністра апровізації Мурі- 
яльді, було випадком незвичайної ваги. 
Державні мужі порозумівались, як би, 
яко мога скорше наладити товарообмін 
між Україною і Італією а особливо, коли 
і скільки можна вивезти до Італії україн¬ 
ського хліба. 

З усіх країн, наложених над Чорним 
морем, Україна нас мусить найбільше 
цікавити. Рільнича і гірнича продукція 
є величезна, а промиловість розвинена 
слабо і через те ми можемо дуже корисно 
вимінювати продукти нашої промисло- 
ловости за український хліб. Наша 
вовна, бавовна, наші сільсько-господар¬ 
ські машини моглиб залити українські 
ринки, наші селяне, аґрономи і орґані- 
затори рільничої промисловості!, даючи 
цій незвичайно родючій країні культуру, 
зробили-б її найбагатішою рільничою 
країною Европи. 

Легко зрозуміти, яке богацтво 
здобула б Італія, даючи Україні технічну 
поміч а рівночасно, як би піднявся її 
престіж серед славянських народів. 

Приязні відносини економічні про- 
ложать шлях і до приязні політичної. 

Робітництво і промисловці Італії 
як можуть, так підтримують пана Феррарі4 
обчисляючи не тільки той хліб, якого, 
може постачити їм Україна (сього року 
можемо дістати 10 міліонів пуд.), але 
і величезну кількість товарів, які вони 
можуть туди кинути. 

В сій ціли п. Мазуренко запропонував 
утворити спеціальну комісію при міністер¬ 
ствах рільництва, торгу і промисловості! 
які випрацювали-б детальний плян товаро¬ 
обміну. 

Наша сила лежить в праці. Як що 
робітники страйкуватимуть і через те 
животітиме промисловість, впаде продук¬ 
ція, а тоді не можна й думати про 
купівлю ані українського ані американ¬ 
ського хліба, 
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Рекорд. 
Уважний читач української преси 

у Відні міг би помітити, що початок статті, 
надрукованій в „Українському Пра¬ 
порі" в ч. 6 од ЗО. VIII. під заголовком: 
„Румунська преса про Укр. спра¬ 
ву" дослівно те-ж саме, що писала „Воля" 
в т. 2. ч. 4. од 23. VIII. на ст. 187 під 
наголовком: „Румунська преса про Укра¬ 
їну". В „Укр. Прапорі" матеріал цей лише 
доповнений відомостями про діяльність 
місії на чолі з й. Гасенком. 

Не будемо входити в формальні роз¬ 
слідування цього факту, бо це є компе¬ 
тенція „Укр. Прапору", — адже-ж мате¬ 
ріал (без п. Гасенка) був опублікований 
„Волею" 23. VIII. себ-то за тиждень 
до виходу 6-го числа „Укр. Прапору." 

Інтересує нас в цьому матеріалі одна 
деталь: яким чином пояснюється та 
швидкість навязання дипльоматичних 
зносин з Румунією після того, як п. 
Гасенко майже виповів війнув ноті 
і виїхав з Румунії. Але ця справа, хоч 
і важна, належить уже до історії і то 
льокальних україно-румунських від¬ 
носин. 

Та поза цим в матеріалі, поданому 
„Українським Прапором," є факт, який 
набуває світового значіння. 

Повинно до цього зауважити, що 
свого часу і в „Волі" Т. 1. ч. 4. од 

26 липня було згадано про тяжку 
діяльність дипльоматичної місії на чолі 
з п. Гасенком, і про те, що п. Гасенко 
поїхав для одпочинку „на теплі води". 
Відомо вже тоді було і про велике число 
ґазетних інтервю, даних шан. головою 
місії. 

Але очевидно, редакція „Волі" не 
поділяла думки про конечність публі- 
ковання самого числа цих інтервю. 
Дипльоматія — не єсть же авіація — де 
установлюються рекорди, або тоталізатор. 

Тепер же „Український прапор" по¬ 
дає це значне число—89 і, ег§о : „Воля" 
помилялась: дипльоматичні ре¬ 
корди можливі, як і всякі инші. 

А коли так, то дуже важно тепер 
вияснити правду, яким чином стало 
відомо „Українському Прапорові" знаме¬ 
ните число — ? Чи не маємо ми часом 
діло в даному разі з 90-м ґазетним 
інтервю ? 

Це питання може й покажеться дріб¬ 
ним для звичайного громадянства, але 
не для спортсменів, для яких ріжниця 
в якийсь там міліметр уже єсть щось 
важливого. 

В цьому виясненні заінтересована 
нині вся світова преса. Її читачі че¬ 
кають од „Украінського Прапору" певної 
одповіді: який же справді уста¬ 
новлено рекорд —чи в 89, чи в 90? 

Огляд світових подій. 
28. серпня. Повстання селян в околиці Риму. — Помер відомий провідник 

Бурів Люї Бота. — Румуни почали концентрувати свої війська в Банаті 
на сербській границі. 

29. серпня. В Архангельську вилетів в повітря англійський монітор. 
„01о\уеги“. —Штрайк углекопів на ІПлеську.— Поляки заняли Бобруйськ. 
Мобілізація в Греції проти Болгарії. — Найвища Рада постановила відпустити 
усіх німецьких полонених. — Викрито заговір проти французьких офіцерів в Б е й р у т. 

30. серпня. Одесу заняли анґлійські війська. — Генеральний штрайк в Люд- 
вікгафен. — Відкрито большевицький заговір в Празі. — Нове пов¬ 
стання Поляків на ІПлеську. — До Варшави прибув еспанський посол. 

31. серпня. Найвища Рада постановила справу приняття Австрії та 
Німеччини до Союза Народів передати конференції [Союза, що відбудеться 
в жовтні. — Республиканський рух в Болгарії поширюється. — Американьский 
сенат висловився проти ратифікації версальською мира. 

1. вересня. Гендєрсон виступив проти диктатури пролетаріату. — 
Штрайк в Людвікгафен скінчився. 

2. вересня. Австрія отримала новий текст мирового трактату. — Турки 
концентрують війська проти Греків. 

3. вересня. У Відні вибух штрайк залізнодорожників. 

і 
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На фронтах. 
Большевицьке звідомлення. Москва 27 серпня. Наші війська за¬ 

няли Псков. Над Нарвою затяжні бої. На південнозахідньо му фронті 
наші війська ведуть тяжкі бої з більш численними ворожими силами. Ми залишили 
Боярку. В районі Канева ми відступили за лінію Васильків-Трипілля. — 
На південному фронті великі бої у віддаленню ЗО верстов від Курська. 
В районі Вілгороду ми заняли К і р ч а ю. В районі К у п я н с ь к а ми заняли 
Волчанськ. Наш наступ на Купянськ продовжується. В районі Павловська 
наші війська боряться в 10 верстах на північний захід від Павловська. Ми 
заняли місто Бутуршнівку. Війська наші наближилися на 60 верстов від 
Камишина. — На східньому фронті наш наступ продовжується. На півд. 
схід від 0 р е н б у р ґ а ми наступаємо в напрямі Орська і Актюбинськоє. Ми 
заняли ст. З а г а р ч и н в 70 верстах на півд. схід в'д І л е ц ь к а. В районі Троїцька 
ми стоїмо в 125 верстах на південь від Троїцька. — На С и б і р і ми дійшли 
70 верстов за Курґан. Ми заняли Вайґачкоє в 70 верстах на схід від Алюте- 
ревська. — На південь від Верхнє- Уральська на нашу сторону перейшла 
ціла бриґада Башкирів. 

Большевицьке звідомлення з дня 29. серпня. В Єстлян дсько му 
фронті в районі Пскова наша акція розвивається успішно. При 
заняттю Пскова ми взали багато добичі з чого 4 тяжких гармат, кілька тисяч 
рушниць і 2 аеропляни. — В районі Двинська завзяті бої. Під натиском ворога 
ми відступили на цьому фронті на 10—20 верстов на схід. — На українсь¬ 
кому фронті наш наступ в околиці Новгороду Волинського продовжується. 
Контратаки ворога зістали відперті. — Покинувши Фастів, ми відсту¬ 
пили на Київ, ведучи завзяті бої під Бояр кою. Під натиском ворога 
ми змушені були покинути Бояркуі Київ, які заняли ворожі війська. 
— Наше командування робить підготовку до контрнаступу. 

Большевицьке звідомлення з 2. вересня. Західний фронт: В районі 
Бобруйська ворожі війська перейшли Березину. Південний фронт: Пані 
війська заняли всю залізнодорожну лінію від ГІовирина. Ворог покинув Царицин. 
Східний фронт: В районі Оренбурґа наші війська стоять в 55 верхах на 
північ Акчинська. В районі Верхнеуральська ми продвинулись 70 верстов на 
південь від Верхнеуральська. 

Критика і бібліоґрафія. 

Ое1е§аііоп сій рагіі зосіаіізіе- 
геуоіиііопаіге икгаіпіеп (раїііе 
сепПаІе). Ье рагіі зосіаіізіе-геуо- 
Іиііопаіге икгаіпіеп. Рго§гатте 
ргесесіе сГипе поіісе іпігосіисііуе 
сіє 1а сШе^аііоп. Рга§ие, ЬіЬгаіге 
Сепігаїе Оиугіеге, гие сіез №Ьег- 
піепз Иг. 7. 1919. Велика вісімка 
сторін 16. 

Ье ргоЬІете а^гаіге еп ІДкгаіпе 
еі 1а Іоі а^гаіге сій Сепігаїпа Расіа 
(1е 18 іапуіег 1918). ІЬісі. 1919. 
Велика вісімка. 

Делегація партії У. С. Р. (централь¬ 
ної фракції), яка зараз знаходиться в 
Празі, розвинула досить живу видавничу 
діяльність. Ми вже мали нагоду зрецен- 
зувати дуже цінну брошюру цього ви¬ 
давництва п. н. „Ба Іиііе зосіаіе еі ро- 
ІіііМие еп ІІкгаіпе“. Тепер приходигься 
нам з радістю зазначити, що делєґація 
У. С. Р. робить українській справі не¬ 
звичайно велику прислугу, публікуючи 
на французькій мові*великої ваги доку¬ 
менти такі, як прийняту на партійнім 
з’їзді в Київі від 15—Ї9 липня 1917 
партійну программу У. С. Р. і земельний 
закон, ухвалений Центральною Радою 
18 січня 1918. Оба документи, нам. 
Українцям, впрочім відомі, розгляне 
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мабуть соціалістична наука, і нам нічого 
вдаватись в критичний розбір цих 
документів. 

Та далеко цінніщі для нас самих 
е два вступи, котрі попереджають оба 
документи, і котрі е їх соціально-полі¬ 
тичним коментарем. 
У вступі, який попереджає програму, 

читаємо історію повстання самої 
партії і бачимо докладний образ тих 
еволюційних змін, яким підлягла 
партія за короткий час свойого існу¬ 
вання. Укр. С. Р. вийшла з Рос. С. Р., 
в яку входила, як її українська фракція, 
з приводу прінціпіяльних ріжниць, які 
ділили обі селянські демократії євро¬ 
пейського сходу. Ті ріжниці зводяться 
до двох: Р. С. Р. не допускала незалеж- 
ности (навіть автономії) України (ріж- 
ниця політична) і стояла на становищі 
„общини44 — або „міру44, (ріжниця со- 
ціяльна), з чим ніяк не могла погодитись 
партія, яка взала собі за завдання за¬ 
ступати інтересі бідного українського 
селянства. 

Це відлучення У. С. Р. від Р. С. Р. 
склалося на кілька років до війни. Під¬ 
час війни і реакції не могли партійні 
діячі виробити програми, бо майже всі 
вони були арештовані, або поставлені 
під поліційний нагляд, і це сталося аж 
на партійнім з’їзді в Киіві підчас ре¬ 
волюції. Звичайно, програма, складена 
в гарячий час, не могла бути докладно 
розроблена, бо члени партії зайнялися 
живою аґітацією серед селянства і ор- 
ґанізацією широких мас. Програма сама 
побудована на ґрунті Інтернаціоналу, 
встановляючи його основні прінціпи. Не 
розроблена тактична частина програми, 
бо в таких бурхливих часах змінювалась 
тактика майже з кожним тижнем, і треба 
було дуже орієнтуватись, щоби не зробити 
тактичних помилок. 

Але само життя змінило також деякі 
прінціпоьі частини програми. В липні 
1917 року стояла партія на ґрунті ши¬ 
рокої національно-територіяльної авто¬ 
номії України внутрі всеросійської фе¬ 
дерації народів. Та вже в кілька місяців 
прінціп цей був перестарілий, бо хід 
випадків висунув прінціп самостійности 
і суверенности України. До ревізії лип¬ 
невої програми не могло прийти знову 
таки ізза занадто бурхливих часів. Тож 
делєґація У. С. Р. констатує тільки ті 
зміни, які спонтанічно повстали в пере- 
старіліЙ програмі? і усталює ті загальні 
прінціпи, на яких тепер стоїть партія. 

Зводяться вони до ось яких точок: 
1) Самостійність і суверенність України; 
як перехід до федерації з другими со¬ 
ціалістичними Республіками світа; 
2) Демократичний уряд, республіка без 
президента, однопалатовий парламент, 
вибраний на підставі найдемократичні- 
щого виборного закона; 3) Децентралі¬ 
зація провінцій, звязаних федеративно 
з центральними установами; 4) Націо¬ 
нально-персональна автономія для на¬ 
ціональних меньшостей; 5) Гарантії для 
праці; 6) Вивласнення Державою лісів„ 
вод і мінеральних багацтв; 7) Націо¬ 
налізація підприємств промисловости 
великої публичньої ваги; 8) Найширший 
розвій колективних форм, як підготовка, 
до економічного соціалістичного ладу: 
9) Поглублення класової свідомости: 
і інтернаціональної солідарності! робіт¬ 
ничих і селянських мас, їх орґанізація 
з метою захоплення влади трудовим 
народом. 

З приводу того, що деякі члени: 
партії стоять на радянськім, а не пар¬ 
ламентарнім ґрунті, і домагаються со¬ 
ціалізації промисловости, партія розко¬ 
палась на У. С. Р. (фракція центральна} 
і У. С. Р. (фрація ліва). 

Історія розвою партії представлена 
живо, коротко і ясно і є ціннім вкладом 
в нашу політичну літературу. 

ІДе може цінніщим являється вступна, 
стаття, котра коментує аґрарний закон 
Центральної Ради. На десяти сторінках 
друку автор змалював великими штри¬ 
хами сучасний дуже некорисний для 
бідного селянства стан землеволодіння на, 
Україні. Зручно підібрані цифри дають 
нам докладний образ тої соціальної не- 
рівноваги, яка панує між великовлас- 
ницьким і селянським землеволодінням 
з одного боку, і нерівновагу, яка скла¬ 
лась в нутрі самого селянського земле¬ 
володіння, результатом чого був незви¬ 
чайний ріст "безземельного пролета¬ 
ріату (15°/0). 

Аґрарна справа на Україні належить- 
до найбільш наболілих і найтяжчих 
питань, які старався розвязати аґрарний 
закон Центральної Ради. Автор, свідомий 
його незавершеності!, одначе бачить при¬ 
чину того в обставинах, серед яких був 
складений закон. Що прінціп соціалі¬ 
зації, на якім він збудований, вірний,, 
доказом того приводиться факт, що 
з поваленням гетьманської реакції новий 
соціалістичний уряд, хоч сам він не- 
складався з членів У. С. Р„ мусів його 
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прийняти з деякими тільки модифіка¬ 
ціями. (Максімум 15 десятин, і трудова 
норма 5—6 десятин.) Автор збиває закиди 
противників закона, що він копія „міру“ 
або „общини44. Закон не знає „чорного 
переділу44, віддає в індівідуальне 
ужитковання землю, а тільки кладе 
натиск на кооперативне оброблю¬ 
вання землі при допомозі модерних ма¬ 
шин з метою інтензіфікації сільського 
господарства, 

Ь’ІІкгаіпе еі 1а Низзіе сіапз Іеигз 
гаррогіз есопотіциез раг ШоШе- 
шаг ТітосВепко, уісе-сіігесіеиг 
сіє ГІпзШиї Есопотірие аиргез сіє 
ГАсасіетіе сіез Зсіепсез сіє Шкгаі- 
пе. Вигеаи икгаіпіеп, Рагіз, Мітіп. 

Автор старається розяснити перед еко¬ 
номістами і політиками Західної Европи 
нестійнїсть та непослідовність закидів 
прихильників „єдиної неділимої44, що до 
неможливості! істнування незалежної 
української держави задля економічних 
причин. 

В цій брошурці, 15 сторін іп чиагіо, 
одного розділу, вирисовуються дуже ясно 
і в легкім стилю економічні взаємини 
України з Московщиною, описані на під¬ 
ставі дат офіціальної статистики зовніш- 
ної торговлі Росії з літ 1909-1911. 

На безпідставність першого закиду, 
що українська держава не може творити 
життєвої економічної цілости, автор, по 
поданню загальних порівнань ріжних родів 
богацтва України і цілої Европи, задає 
питане — як вияснюється істнування Італії, 
Еспанії, Румунії і богатьох инших дер¬ 
жав Европи, які всі мають неприхиль- 
нійші економічні умови. 

Другий закид, який видається більше 
резонним для русских, це той, що Росія 
не могла би жити без України з таких 
причин: 1) Росія без України терпіла би 
голод; 2) через втрату доступу до Чорного 
і Азовського моря була би замкненою від 
заграничних ринків; 3) не мала би вугля 
ні заліза, без чого держава не може бути 
економічно-самостійною. 

Автор доказує, що Україна була 
шпихліром західньої Европи, а на Москов¬ 
щині український хліб не міг ніколи ви¬ 
держати конкуренцію сибірського і над- 
волжанського зерна — а до сего сама 
Московщина вже експортувала хліб і має 
безграничну можливість сей експорт по¬ 

більшити. Російське господарство користу¬ 
валось завсігди пристанями Балтійського 
та Білого моря, а не Чорного, з якого 
тільки Ростів над Доном має значіння для; 
околиць донських і долішньої Волги. Росія 
має далеко більше палива та заліза як, 
Україна, тільки Росія сих скарбів не ви¬ 
користовує. Крім сего донецький углевий 
кряж находиться на етноґрафічній границі 
і що до тої 15 части вугля, яку Україна 
висилала до Росії — можна би помиритись. 

Далі автор подає в загальних рисах 
шкоду, яку спричинив царський центра¬ 
лізм і протекційна система, для україн¬ 
ського рільництва через митову боротьбу- 
з західними державами та через плату 
трибуту для промисловців, трибуту, який; 
часто перевишав реальну вартість товару,, 
і шкоду для українського промислу з осібна» 
роблючи з України ринок збуту для стар¬ 
шого польського і російського промислу. 

Хибою сеї брошури ми уважаємо те, 
що автор, стоячи за протекціонізм, не міг 
вияснити добре брак розвитку українського 
промислу до належного степеня — не 
звертаючи уваги на припинювання розвощ 
продуктивних сил на Україні. 

Далі, автор не заакцентував належно» 
що який небудь нарід не може і не по¬ 
винен в імя поступу живитись працею 
другого народу, хоч би і богатшого. 

Також автор не зазначив ріжниць 
напрямів українського та руського народ¬ 
ного економічного розвою, підставляючи 
на місце цього лиха заподіяні царським 
режімом, в поворот якого мало хто на 
світі вірить, і констатовання, що при¬ 
хильники „єдиної і неділимої44 не хочуть 
слухати голосу українського народу на 
своїй конституанті, де нарід вже скаже, 
чи схоче він прилучиться до Росії. 

Ргої. М. Оошпаг-2аро1зкі: 
Оіе ОгипсІІа^еп сіез Зіааїзигезепз 
Шеіззгиіііепіепз. Огосіпо 1919. Ве¬ 
лика вісімка ст. 24. 

До чепурно виданої брошури долучена 
карта білоруських земель, яка дає нам 
доказ того, що навіть серед так слабого 
народа, як Білорусини, знаходяться люде, 
які не позбавились імперіалізму. І так 
проф. Дов нар-Запо льски й зачисляє 
до білоруських земель цілу Гродненщину 
і Пінщину, хоч відомо, що ці землі вже 
давно означила наука етноґрафії як укра¬ 
їнські. Годі подумати, щоби проф. Довнар- 
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Запольскому не були відомі карти Ні¬ 
де р л є або П л е в а к о, в яких білорусько- 
українська межа зазначена річкою 
Припятю. 

Прилучивши українські, московські 
і литовські землі до Білої-Русі, автор 
дістав величезну цифру так території, як 
і людности (250,000 кт2 і 15 міліонів 
людности, з чого 3 міліони чужинців: 
Москалів, Жидів, Поляків і Татар, при 
чім про Українців навіть не згадується). 
Станувши на хиткім ґрунті софістерії і на¬ 
тягання фактів, авторові дуже тяжко при- 
ходиться переводити доказ про окреміш- 
ність біло-руського народа. Тому він вжи¬ 
ває таких аргументів, як, іцо „Білорусини 
після історичних і етноґрафічних прикмет 
є найчистіщим славянським племенем14, 
і „іцо стремління державно-незалежницькі, 
можливість цю незалежність закріпити, 
змагання до вільного, демократичного 
правління творить головну рису історич¬ 
ної минувшини білоруського народа. І ми 
не знаємо другого славянського племени, 
у котрого би ця риса так гостро 
проявлялася, як у наших предків." 

Шановний автор жив довгі літа 
в Київі, йому доступні були історичні 
твори Костомарова, Антоновича, 
Драг омано в а, Гру шевського і він 
міг здати собі справу з глибини і дале- 
косяглости Хмельниччини і Коліївщини. 
Він так само на власні очі бачив рево¬ 
люційний рух в Київі і на Україні. Але 
є деякі професори, котрі нічого навчи¬ 
тись не можуть. А саме українська бурх¬ 
лива історія повинна переконати ша¬ 
новного професора, що є ще друга сла- 
вянська нація, котра не претендує на сла- 
вянську непорочність, але котра 
силою своєї чисельности і силою своєго 
революційного запалу станула на чолі 
революційного руху „інородців" Росії не 
тільки славянських але неславянськпх 

і що під українську революційну команду 
піддався також білоруський, хоч досить 
слабий революційний рух. 

Автор це все поминає мовчки. За те 
він витягає з архіву і Ровголода і В и- 
товта і литовсько-білоруське велике 
князівство, стараючусь доказати, що Біла 
Русь була до найновіщих часів т. є. до 
першого розбору Польщі самостійною 
державою. 

Ця праця — на наш погляд — без- 
плодна, хоч ;> посвятив державно-по¬ 
літичним м .січням, які можна собі 
толкувати і і так, найбільшу частину 
своєї праці 1 т; іч а сом про те, "чи даний 
народ має щ : на самостійне істнування, 
рішає перш ,а. все присутність наці¬ 
ональної культури, окремої І рі/К,НОЇ 
від сусідів. Що національна "доруська 
культура істнуе, недасться загщн чиїй. 
І будівничими майбутньої Білоруської 
Республіки являються в далеко більшій 
мірі Франциск Скорина, Кирило Ту- 
ровський, автори Литовського Статуту 
і теперішні письменникив й інтеліґенти, які 
не покидали білоруських мас, аніж всякі 
Р о в г о л о д о в и ч і, К е й с т у т о в и ч і, В и- 
товти і Ягайлони, або білоруська 
шляхта, яка в критичні хвилі історії 
покинули білоруський народ „для 
паньства лукавого, лакімства нещасного. 

Також треба би вже перестати на¬ 
шим братям Білоросам хвалитися своїми 
національними дезертирами такими, як 
Сир оком ля, Міцкевич, Костюшко 
і віддати їх Полякам, так як ми віддали 
вже Гоголя, котрого ми не вважаємо 
своїм. 

В кожному разі треба би побажати, 
щоби братній білоруський народ знайшов 
кращих і зручніщих оборонців як проф. 
Довнар-Запольський. А. X. 

Листування редакції. 

П. В. Андріевеький. Редакція просить вибачення, однак з причин технічних 
Ваш лист до редакції буде поміщений що йно в слідуючому числі. 

Торговельна палата в Женеві. Ми післали Вам листа, однак не знаємо, 
чи він попав у Ваші руки. Тому повідомляємо Вас ще й цею дорогою, що ми 
даємо дозвіл пєрепечатувати наш матеріал, з подаючим розуміється джерелом. Ви¬ 
силку „Волі" ми зарядили. Просимо о інформації та статті про Вашу діяльність 
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ВОЛЯ 
ТИЖНЕВИК 

А. Хомик. 

Підстави української державносте 
Серед теоретиків державного права поширена, на наш погляд, 

перестаріла думка, неначеб то народ, котрого історична доля позба¬ 
вила національної феодальної аристократії і буржуазії, 
не має підстав для насадження національної державности. І ось тео¬ 
ретики державного права поділили народи на історичні і неї сто¬ 
ричні. Історичні — це ті, котрі мають свою феодальну аристокра¬ 
тію і буржуазію і тим самим мають право на національну держав¬ 
ність, неісторичні — це ті, що їх не мають і також не мають права 
на національно-державне самовизначення. 

- Навіть перші теоретики наукового соціялізму, Маркс і Енгельс, 
схилялись до тої думки. І ось ми бачимо, що ті два письменники 
були прихильниками відбудовання Польщі, добачуючи в польських 
повстаннях елементи поступу, але поборювали Чехів і Українців, 
в виступах яких вони добачували елементи реакції. Що правда, все¬ 
світня реакція, яка настала в Европі після весни народів 1848 року, 
використала виродженський романтичний рух поневолених націй, і саме 
цей факт, що поневолені нації стали мимовільно знаряддям реакції, 
стягнув на них строгий засуд смерти з боку інтернаціонального 
соціялізму. 

Одначе коли дивитись на історію людства не з вузько-європей¬ 
ського, але всесвітнього становища, доґмат, що там, де нема ари¬ 
стократії і буржуазії, не має підстав для державносте,- сам собою 
упадає. З’єдинені Держави Північної Америки поставила не американ¬ 
ська аристократія або буржуазія, але поставив їх американський 
фермер, потомок чи то добровільного емігранта, чи то примусово 
депортованого злочинця. І таких прикладів творення нових ко л ь о- 
ніяльних держав маємо дуже багато поза європейським суходолом. 
Але й в Европі ми бачимо вже від початку 19. століття процес тво- 
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рення нових держав на розвалинах старих. Найскорше повстала 
грецька держава, хоч самі Греки вже дуже давно стратили 
свою державну незалежність і тим самим стратили також і свою 
аристократію, котра пішла на услуги Турків. Пізніще визволилися 
Серби й Болгари, серед котрих денаціоналізація вищих верств 
народа пішла ще глибше, як у Греків. Показалося, що неісторичні 
народи стають в данім моменті свойого розвою знову історичними 
в тім розумінню, що творять нові національні держави. І в тім істо¬ 
ричнім процесі творення нових держав показується, що підставою 
національної державности не е присутність буржуазії і февдальної 
аристократії, але присутність національної інтеліґенції й нездена- 
ціоналізованого демосу. І чим більше демос виділить із себе 
національної інтеліґенції, тим скорше він визволиться з під чужого 
панування. 

Звичайно визволення таке не відбувається легко. Народові, що 
визволюється, приходиться побороти не тільки свойого внутрішнього 
ворога, свою зденаціоналізовану аристократію і буржуазію, але 
також усунути ті моральні пересуди, які засіли в психольоґії навіть 
всесвітньої демократії, пересуди, суґґеровані її аристократично-бур¬ 
жуазною державною думкою. 

Це ми бачимо особливо на тих труднощах, з якими бореться 
ідея української державности. Що нас, як державу з соціялістичним 
урядом, не хотіли визнати буржуазні уряди Антанти, це цілком ясне 
і зрозуміле, одначе факт, що навіть серед інтернаціонального соція- 
лізму нам приходилось з великими труднощами пробивати шлях до 
визнання нашого права на державно національне самовизначення, дає 
свідоцтво того, що навіть серед світової соціялістичної інтеліґенції 
неясно здають собі справу з того, хто властиво є підставою модер¬ 
ної державности, і що серед тої-ж інтеліґенції ще до недавна пану¬ 
вали сумніви, чи можлива держава без національної аристократії 
і буржуазії. 

Найбільшими нашими ворогами в нашім визвольнім поході явля¬ 
лися і являються соціялісти тих націй, які над нами панували і які 
не стратили ще досі претензій на панування над нами. Показується, 
що панування одного народа над другим деморалізує навіть 
соціялістичну інтеліґенцію пануючого народа, заганяючи 
її мимо її волі в табор реакції і роблячи з неї прислужників 
буржуазії і капіталізму. Показується, що одиноким нездеморалізова- 
ним являється демос і пролєтаріят неісторичних т. є. поневолених 
націй, показується дальше, що присутність національної феодальної 
аристократії, не є, як досі думано, підставою новітньої національної 
державности, але власне перешкодою для створення демократич¬ 
ної державности у пануючих народів. Врешті показується, що тільки 
тоді буде можливість влаштувати державне життя на нових демокра¬ 
тичних підставах, коли зліквідується національну аристократію і бур¬ 
жуазію, соціальні класи, котрі не працюють, але паразитують 
на національнім організмі. Найклясичніїций приклад такого паразиту- 
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Бання уявляє із себе Польща і Великоросія. Немає мабуть нігде на 
світі такої здеморалізованої довгим паразитизмом аристократії і її 
прихвостнів, як саме польська і великоросійська. Опріч мистецтва 
і літератури, яка впрочім не зачіпила мас, ця аристократія не дала 
свойому народові нічого. Будучи до глибини душі егоїстичною, поль¬ 
ська і російська аристократія не допустили до того, щоби за допо¬ 
могою шкіл піднісся рівень освіти серед мас. Її панування зіпхнуло 
східньо-европейський демос в безпросвітну тьму, і горе було-биЕвропі, 
і не тільки Европі, але цілому світові, якби поборола монархічна 
польська й московська реакція. Таке запанування реакції на сході 
було-би тормазом для загально-людської культури. 

Перш за все східньо-европейська реакція зліквідувала би Укра¬ 
їнську Народню Республіку, бо українська державна ідея не вміщу¬ 
ються в рямцях державно-політичного думання реакції. 

Має це звичайно свої історичні причини. Південний схід Европи 
був до 17. століття „диким, нескольонізованим полем“, місцем, де 
кипіла зажерлива боротьба українських кольонізаторів з пастушими 
народами з Турками і Татарами. Україна мала свій „тоіМ озі“, так 
само як Америка свій „\¥і1сІ \¥езі“. За плечима цих українських „со\¥- 
Ьоу’їв“ могла меньше більше спокійно працювати людність на старих 
українських західніх землях. Одначе ця людність була за слаба, щоби 
скинути із себе чужоземне польське ярмо, і тому ця людність мусіла 
підлягати польському оліґархічному праву, котре було вигідне для 
української аристократії, але дуже тяжке і драконівське для 
українського демосу: міщанства і селянства. І ось ми бачимо, що за 
плечима українських „сош-Ьоу’їв“, запорожців-козаків, йде процес 
денаціоналізації української аристократії, котра, прийнявши за своє 
польське державне олігархічне право, приймає також і польську куль¬ 
туру, паразитує на українськім народнім організмі. Тимчасом на 
протязі 16. і 17. століття українська кольонізація посувається, що раз 
то дальше на південний схід поза Дніпро аж до Донецького Кряжу. 
Але разом з тим, як український кольонізатор здобував при допомозі 
плуга і меча нові землі і ставав на них твердою ногою, приходило 
вже на готове польське державне олігархічне право, яке не могло 
подобатись войовничим і енерґічним, привикшим до свободи україн¬ 
ським кольоністам. І ось між державною демократичною ідеєю, яку 
репрезентували українські південно східні кольоністи, українські ко¬ 
заки, і між польським державним правом мусіло прийти до Грандіоз¬ 
ного конфлікту: до Хмельниччини і Гайдамаччини. Хмельниччина 
і Гайдамаччина — це ніщо инше, як тільки спроби ліквідації 
по льської й української зденаціоназованої аристокра¬ 
тії, спроба, яка вдалась тільки на половину. І знову витворився на 
Україні побіч козацько-селянського клясу кляс козацької великозе- 
мельної старшини, націонаьної що правда до того часу, поки істнувала 
Гетьманщина в персональній унії з Московщиною, котра одначе зде¬ 
націоналізувалась, як тільки після полтавської катастрофи зліквідовано 
Гетьманщину і насаджено на Україні московське автократичне дер* 

З* 
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жавне право. Українська нація два рази на протязі своєї історії тра¬ 
тила свої вищі кляси, і це дає нам доказ того, що на Україні не¬ 
можливе створення инакшої державности, як демократичної, так 
само, як неможливим це було в Північній Америці, яку скольонізу- 
вали анґлійські „сош-Ьоу’ї.“ 

З цих міркувань ясно виходить, що з себе уявляє український 
національний тип. Не є це тип старої засиділої вже кольонізації, але 
тип молодої, подібної до американської. Тяжка історична доля, вічна 
боротьба з номадами, витворила дуже сильний і енерґічний тип укра¬ 
їнського кольонізатора, котрий не позволяє над собою запанувати 
політично. Може дехто закине: атже-ж панувала майже півтора 
століття Росія. Одначе це діялось до того часу, поки не була скін¬ 
чена кольонізація південно східньої Европи. Український народ толе¬ 
рував до того часу царську неволю, поки не скольонізував всіх земель 
південно-східньої Европи, поки московська державна орґанізація 
захищала українського кольонізатора перед номадами. Велика Росія 
сповнила своє історичне завдання. Вона разом з Україною усунула 
Турків і Татар з північного побережжа Чорного моря. З хвилею, як 
це сталось, „єдина і неділима" вже не потрібна. З цею хвилею вона 
віджила свій вік. Український народ вже не потрібує Росії, як 
державної орґанізації, і здобувши при допомозі своєї дужої кольоні- 
заторської діяльности величезну національну територію і розмноживши 
свою людність до висоти 50 міліонів, став державно зрілим. 
Що це так, доказує нечувана скорість, з якою українська нація з’ор- 
ґанізувалась і проголосила через свій орґан, Центральну Раду, акти 
державно-політичної ваги: універсали. 

Та українська державність має, опріч труднощів зовнішніх, побо¬ 
роти також труднощі внутрішні. Річ в тім, що вслід за кольоніза- 
торським українським плугом посувались, гак як за польських часів, 
прислужники й аґенти московської оліґархії. Вони старались здена¬ 
ціоналізувати український демос, що їм не удалось, але зденаціоналі¬ 
зували тільки знова таки великих земельних власників, молоду укра¬ 
їнську буржуазію, частину трудової інтеліґенції і фабричного мій- 
ського пролетаріату. Та коли трудова інтеліґенція, українська з похо¬ 
дження, й український фабричний пролєтаріят почали дуже скоро 
дерусифікуватись і українізуватись, розуміючи добре, що укра¬ 
їнська державна ідея — це ідея демократична і революційна р а г 
ехсеїіепсе, то не могла з природи річи з’українізуватись і здеру- 
сифікуватись також українська територіальна буржуазія і великовлас- 
ницька аристократія. І ось тому ця буржуазія і аристократія скорше 
толерує большевизм, хоч він крайній лівий, ані ж мала би допустити, 
щоби утвердилась українська демократична державність. Вона рахує 
так: чужинецький большевизм сповнить одно завдання, т. є. 
заховає Україну для Московщини, де скорше чи пізніще мусить дійти 
до реакції. Коли-ж утрівалиться українська демократична державність, 
то в ній не буде місця для зденаціоналізованої буржуазії і земельної 
аристократії. І тепер ми знову бачимо, що ця зденаціоналізована 
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аристократія і буржуазія після уступлення большевиків, русифікатор¬ 
ську політику яких вона на Україні підпірала, тепер звертає свої очі 
в бік Денікіна, щоби він її рятував перед демократичним укра¬ 
їнством. 

Це прекрасно розуміє; українська трудова інтелігенція. У пану¬ 
ючих народів так феодальна аристократія, як і буржуазія не проти¬ 
виться самій національно-державній ідеї, сподіваючись, що їй удасться 
влити в національну державність свій соціяльно-політичний 
зміст. І тому там, де істнує національна буржуазія і аристократія, 
приходить до так зв. коаліційних кабінетів, що тільки утруднює 
і тормозить роботу соціялістів. На Україні коаліційний кабінет в євро¬ 
пейськім розумінню слова не має реальних підстав для істнування, бо 
теріторіяльно-українська буржуазія і аристократія ворожа українській 
державній ідеї, поклоняючись або перед польським оліґархізмом або 
перед московським автократізмом.- 

Також не можливо, щоби на Україні міг бути парлямент в євро¬ 
пейськім розумінню того слова. Декларація Директорії, після вступ- 
лення її військ до Київа в грудні м. р., установляє цілком нові прін- 
ціпи демократичної державности. Вона стверджує, що чужоземна і 
зденаціоналізована буржуазія й аристократія є ворогом україн¬ 
ського народ а, і дає право на репрезентацію тільки представникам 
трудового народа, т. є. селянства, робітництва й трудової інтелігенції. 
Представники буржуазії і аристократії повинні бути позбавлені полі¬ 
тичних прав, бо як би їх допустити до українського парламенту, 
то вони б звернули цілу свою діяльність в тім напрямі, щоби позба¬ 
вити політичних прав цілий український народ. Позбавлення полі¬ 
тичних прав української теріторіяльної буржуазії і аристократії не є 
отже актом насилля, несправедливости, навіть не актом пімсти за 
злочини, які поповнили ці кляси на українськім народі, а радше є 
актом національної самооборони перед чужинецькою 
неволею. 

Коли з’аналізувати прінціпи, на яких спірається згадана декла¬ 
рація Директорії, то дасться сконстатувати, що ця декларація являєть¬ 
ся новим словом, досі ніким не сказаним, в державнім праві. 

Большевицькі і буржуазні державники дивляться на державу як 
на предмет насильної експльоатації. Большевики кажуть, що 
досї державу експльоатувала буржуазія, від тепер повинен її експльоа- 
тувати пролетаріат, до того переважно фабричний. Коли дійсно дер¬ 
жава є нічим иншим, як предметом насильної експльоатації, а державна 
влада — її знаряддям, то диктатура пролетаріату має своє оправдання. 
Колиж на державу дивитись так, як дивиться декларація Директорії, 
т. є. як на спілку працюючих з метою експльоатації природніх 
багацтв країни, то для диктатури пролетаріату не має місця, 
а є місце для співробітницва всіх працюючих. 

Диктатура пролетаріату так само як і всякі „коаліції4* загострюють 
тільки боротьбу класів, бо вони зберігають класові привілєґії, 
в першим випадку класову привілєґію фабричною пролетаріату, в дру- 
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гому буржуазії. Співробітництво всіх працюючих і надання полі¬ 
тичних прав тільки працюючим, — духово чи фізично однаково —* 
усуває класові привілєгії і класову боротьбу і наближує нас до соціа¬ 
лістичного ладу. 

В такій соціалістичній державі народ зливається з державною 
владою в одну дуже ціпку хемічну злуку, в якій не розпізнаєш, де 
починається влада, а де кінчається „підданий". Всі виконують 
владу, бо всі працюють. 

Так отже помилялись ті, котрі казали, що народ, позбавлений 
буржуазії і аристократії, не має підстав для національної державности. 
Раз є національний демос, то є також підстава для національної держав¬ 
ности. Україна має демос дуже активний і енергійний, який в нечу- 
вано скорім темпі виділяє із себе трудову інтеліґенцію, отже вона 
може цілком спокійно глядіти в своє майбутнє. 

Такого демосу ніхто не в силі поневолити і він разом з трудо¬ 
вою інтеліґенцією є підставою української державности. 

Михайло Кревецький. 

До пляну економічного відродження України. 

її.*) 

Для безупинного підживлення промисловости й торгівлі конечними 
для них засобами і для створення дешевого кредити в країні треба 
конче поруч з утворенням і дальшим розвитком та підтриманням 
інститути кредитних товариств орґанізувати сітку українських банків 
на приватні капітали. 

В теперішній час на Україні є Державний Банк з 23 
філіями, досить розвита сітка кредитних товариств на чолі з коо¬ 
перативним банком „У країн банк" і три чи чотирі незначні 
приватні банки. Опріч того на Україні маються філії Петроград¬ 
ських і Московських банків, то-б-то таких банків, інтереси 
яких концентруються не цілковито на Україні. 

При відродженні України роля цих філій, що не матимуть своїх 
центральних управлінь у Київі і будуть без спеціяльних капіталів4 
призначених виключно для України, буде непоказна і при деяких 
політичних комбінаціях навіть шкідлива. З цього погляду допущення 
філій чужосторонніх банків на Україні також не особливо бажане, 
але допущення чужосторонього капіталу для орґанізації спеціяльно 
українських банків, при деяких умовинах, забезпечуючих можливість 
догляду за їх політикою, цілком можливе. 

При орґанізації банкової сітки на Україні перш усього належало 
би філії Петроградських і Московських банків перетворити в само¬ 
стійні, незалежні від Петрограда і Москви, українські банки. Але для 

*) Поч. гВоля“ т. з. ч. і. 

І 
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покриття майбутньої потреби в кредиті цього буде замало, і на 
Україні доведеться ще створити кілька значних банків на чужосторонні 
капітали. Всі приватні банки повинні би стати під контроль Міні¬ 
стерства Фінансів і почасти Державного Банку, обовязком 
котрого була би головним чином регуляція грошового обороту. 

Для правильного улаштування фінансів на Україні необхідно було 
би, яко змога скорійше, установити правильний державний бюджет. 
По бюджету звичайні державні видатки повинні би безумовно по¬ 
криватися звичайними державними прибутками від налогів і 
державних регалій. Система покриття державних налогів 
друкарським станком, яка практикувалася й практикується сьогодні, 
для країни погубна. Треба памятати, що ми завалені папіровими 
грошима, і дальша інфляція недопустима і просто злочинна. Покриття 
надзвичайних видатків, особливо на продуктивні затрати, треба 
учиняти або краще всього лишками від надвишки, прибутків над 
видатками, або, в крайнім разі, позичками — краще внутрішніми ніж 
закордонними. 

Бюджет взагалі повинен бути крайнє ощадним, чого в свою чергу 
вимагає виконання добре обміркованої системи державного керування. 
Годі розпложувати в країні безконечне чиновництво, бо утримання 
його лягає на країну важким тягаром. 

Але навіть при найбільше строгій ощадности в укладанні бюд¬ 
жети він все таки буде виростати до величезних цифр, бо в нього 
доведеться вносити заплати на ту частину російських позик 
і довгі в, котри після розрахунків припаде на Україну. 
Відмовитися від заплати цеї частини ми не можемо і не маємо 
права, коли ми хочемо запевнити собі наше міжнародне становище 
і хочемо увійти в сімью культурних народів і хочемо користуватися 
кредитом на міжнароднім ринку. Без широкого же кредити і довіря 
до нас на міжнароднім ринку ми не будемо в стані підняти творчі сили 
країни і через те не створимо сильної держави. 

Треба приготовлятись до того, що при всій ощадности державні 
видатки будуть настільки великі, що для покриття хоч-нехоч треба 
буде користуватися не лиш прямими податками, в системі яких першу 
ролю повинен грати подоходний податок, але й налогами непрямими. 

При виробленні всеї системи оподаткування треба буде частину 
оподаткування уділити і місцевим фінансам себ-то на користь земств 
і міст, фінанси яких після большевизма будуть находитися в вельми 
заплутанім і оплаканім стані. 

Наперед можна сказати що для задоволення потреб як держави, 
так і місцевого самоврядування, податкову трубу доведеться накручу¬ 
вати з усею силою і обложувати налогами все, що тільки піддасться 
оподаткуванню. Для утворення великої і міцної України ми повинні 
будемо пережити, хоч і як неприємно признатися, період „нещад¬ 
них нало гів“. 

Систему всього оподаткування нам доведеться будувати так, щоби 
кошти апарату збирання були як найменші. При такій умовині 
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в системі непрямого оподаткування акцизи будуть мати першенство 
перед монополями. При будучих ресурсах скарбу і при данім стані 
нашої промисловости, ми мусимо на довго забути не лиш про 
виробні монополії, але навіть про монополії торговельні, які напр. 
були в нас горілчана і цукрова. Заздалегідь можна сказати, що за 
наших стосунків система акцизів, не звязуючи приватної ініціативи 
і вимагаючи менших державних видатків для проведення в життя, 
видасть більше фінансові результати, ніж система монополій. Взагалі 
при тій економічній ситуації, яка нас чекає на Україні після больше- 
виків, до питання про монополії доведеться підходити 
з великою обережністю. 

При правильнім уложенню і виконанню державного бюджети, 
при енергійній роботі, скерованій до підняття продуктивних сил кра¬ 
їни, при правильно устроеній банковій системі покажеться можливість 
приступити до орґанізації біржі і до оздоровлення нашого грошового 
обороту. 

Грошовий знак — це засіб обміну. Вартість його залежить від 
багатьох причин, а перш усього від продуктивної здібности даної країни, 
її товарообміну, від кількости грошових знаків у даній країні і до¬ 
бі рья до неї міжнароднього грошового ринку. Коли грошовий знак 
сам собою вже уявляє цінність, себ-то вироблений із цінного металю- 
золота, або-ж обмін його на золото цілком забезпечений, то цінність 
такого знаку підлягає зовсім незначним хитанням. Коли-ж грошовий 
знак сам собою цінности не має, то він являється просто довговим 
обовязанням держави, і в посліднім разі доля його дуже подібна до 
долі векселя. 

Хитання вартости такого знаку завжди значне, що вельми 
несприятливо відбивається на всім народнім господарстві країни. Через 
це кожда держава старається збудувати свою валюту на найпевнішім 
ґрунті і завжди слідкує за тим, щоби цей ґрунт не потерпів від усяких 
можливих економічних потрясень і ускладнень і не потягнув би за 
собою загибіль усеї будівлі. 

Думати про те, що ми швидко поставимо нашу валюту на твердий 
ґрунт — годі, бо не таке, на-жаль, сьогочасне економічне положення 
України. Нам доведеться ще дуже довго користуватися паперовою 
валютою. Але при таких стосунках. доведеться дуже ретельно слідку¬ 
вати за нею і підіймати всякі можливі заходи для підтримання її на 
належній висоті і постепенно підготовляти ґрунт для золотоі валюти. 

Війна наочно показала, що у всякій країні, все одно чи при 
золотій валюті чи при паперовій, повинна ходити така кількість 
грошових знаків, яка являється достатньою для обміну в продуктив- 
ности даної країни. Реґуляція того стосунку й повинна являтися 
головним завданням Державного Банку. 

Через війну, революцію і подвійний навал болмпевиків Україна 
тільки заливалася паперовими грошовими знаками, а реґуляцїї ніхто 
ие думав та й не мав і можливости. Державні видатки покривались 
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і сьогодні покриваються тільки друкарським станком, і країну про- 
довжають заливати грошові знаки. 

Тимчасом продуктивні здібности і товарообмін країни зведені 
до найнижчого щабля. При сьогоднішніх стосунках економічного 
стану, продуктивної здібности і товарообміна Україна могла би за- 
доволитися порівнюючи малою кількістю грошових знаків, а тим 
часом замість зменшення цих знаків ми постерігаємо противне явище 
— непереривне, непогамоване вливання в країну все нових і нових 
кількостей грошових знаків. Це переповнення грошовими знаками 
країни привело вже до сильного обезцінення їх, а при дальшім вливі 
приведе до цілковитого обезцінення. 

Через це всі ті заходи, які тільки можуть сприяти зменшенню 
кількости грошових знаків в країні, являються спасенними для її 
валюти. 

Хоча на Україні, згідно раніше проведених законів, і істнує своя 
грошова одиниця — „гривня" і „карбованець", рівний двом 
гривням, але в цей час поруч з українськими грошовими знаками по 
старій традиції фактично мають хід на Україні і російські грошові 
знаки, при чому російський рубель рівняється українському карбо¬ 
ванцю або двом гривням. Опріч того трохи не в кождім місті через 
недостачу державних грошових знаків ходять місцеві грошові знаки 
(бони), випущені в курс під те чи друге забезпечення городськими 
управліннями або банками. 

Вся ця ріжноманітність грошових знакГв повинна перше всього 
доконче зробитися одностайною; всі російські грошові знаки а так 
само і бони треба замінити українськими грошовими знаками, при 
чім треба строго провести в життя істнуючу вже на Україні заборону 
приймати за обовязкову плату російські грошові знаки. 

За штемпельовання російських грошових знаків нам братися не 
треба, бо ми маємо можливість учинити обмін одних знаків другими. 

Операцію обміну можна би доручити Державному Банкові, при¬ 
тягнувши до участи в ній приватні банки і державні ощадні каси. 

Одночасно з операцією обміну належало-би учинити внутрішню 
позичку приближно в один міліард карбованців з тим, щоби при об¬ 
міні грошових знаків російських на українські можна було би частину 
російських знаків обміняти на позичку. Держателям позички можна 
би полишити право при вносі пошлин при купівлі землі учиняти 
плати облігаціями позички по номінальному курсові. 

Для зменшення потреби в грошових знаках у всіх значних тор¬ 
говельних і промислових пунктах, як от в Київі, Одесі, Миколаєві, 
Харькові, Катеринославі і т. д. необхідно заснувати рахункові па¬ 
лати і по змозі розширити на країні чековий оборот. 

При довірі до твердости до фінансово-економічної політики 
перелічені заходи поруч з проведенням аґрарної реформи, правиль¬ 
ним поступленням податків, припиненням безконечного випускання 
кредитових билетів і правильнім та жвавім товарообміні — дове- 
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дуть до накоплення в Державнім Банку великих кількостей грошових 
знаків, котрі, як непотрібні, можна буде частинно палити. 

Поруч з заходами, сприяючими підняттю вартости гривні в себе 
дома, повинно проводити в життя і заходи, сприяючі безпосередно 
підняттю вартости нашої гривні на міжнароднім ринку. 

Так перше всього, поруч з тим, що зовнішній торговлі буде 
полишена приватна ініціятива, треба установити як найбільше строгий 
нагляд за зовнішнього торговлею. Цей нагляд необхідній для регуля¬ 
ції нашого ввозу і вивозу в такім напрямі,, щоби торговельний ба¬ 
ланс виходив на нашу користь. Це певно, що в нашім користнім 

розчотнім балансі видатну ролю повинен грати торговельний ба¬ 
ланс, а через це і нагляд за його напрямом для нас необхідний. Ви¬ 
конання такого нагляду можна би доручити одному „комітетові 
для зовнішньо і торговлї". Разом з цим для концентрації і ре~ 
Ґуляції торговлі чужою валютою і для нагляду за її продуктивним 
ужиткованням необхідно було би орґанізувати „Девізний Комітет." 

Обміркована і згідлива робота цих двох установ принесли би 
швидко сприятливі результати і багато причинилась-би до завоювання 
нашою гривнею закордонного ринку при курсі, який відповідав би 
потенціальним силам України. 

Запевно проведення всіх перелічених тут заходів і завзята праця, 
при повнім спокою в нутрі країни, на протязі кількох літ, дали би 
змогу підготовити ґрунт для переходу від нашого паперового грошо¬ 
вого обороту до золотої гривні. 

Цей момент буде для України знаменним, бо він безумовно зій¬ 
деться з початком розцвіту богацтв країни і її фінансів і з можливістю 
приступити до як найширших соціяльних реформ на користь трудо¬ 
вого населення! 

Остап Грицай. 

О. Олесь: „Чужино ю.“ 

/ Нова книга Олеся — яка се велика літературна новина! Який 
дорогоцінний дар для українського громадянства під хвилю, коли 
Україна, пірвавши в світовій війні московські пута та перебувши 
епізод німецько-російського гетьманування, кроваво змагається 
у останньому бою проти ворожих ій в Парижі та Лондоні царів та 
ґенералів! Бо в тому Олесеві привітала Молода Україна на кілька літ 
перед війною свойого найкращого співця, на причуд творчого поета, 
чародійно животворного мистця. Такою могутньою луною нісся тоді 
його спів, що після Тарасових псальмів про Сон та Кавказ, 
після Франкових гимнів про Каменярів та Пророка — був 
він для нас найдостойнійшим висловом того третього, нового, 
радісно-бойкого покоління ■ України, яке забажало стати вольним 
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народом і хотіло бути щасливійше. Ні — ніякий з наших теперішних 
співців не співав пісню Молодої України так вражаючо, як той 
її на причуд творчий поет — Олесь. Він знав висловити найглибші 
почування журби і найглибші почування радости, він вмів співати 
страшні пісні про катів та замучених ними, про зранених львів та 
осліплених рабів, про круків та невольницьких трупів, прогнані матері 
та ридаючі діти, про мертві царівни-країни та конаючі красуні- 
рабині, яким кровю пяні деспоти увінчували білі чола вбивчим тер¬ 
ном. Але ці потрясаючі пісні про поневолюване, катоване, та вбиване 
життя, яких сила пригадує нам іноді важкі глибини наших історичних 
пісень, —не були одиноким співом Олеся. Хоч і як глибоко його дух 
поринав у темрявах народнього життя, — то саме він, Олесь, як 
може ніхто другий із наших поетів перед ним та попри нього, вмів 
розстелювати перед нами таємно гарні картини осяяних висот та 
вольних просторів, від яких легко і радісно ставало опечаленій душі, 
наче під подих степових леготів України. Раював червоною озарою 
тихих степових ранків, знимався зі своїми укоханими вірлами під 
ясні блакити до золотих брам сонця, тужив а мевами над голубими 
морями і випаровував таємні ночі, срібні і тихі як казка. А у тому 
сотвореному собою світі тихих степових рангів, озолочених блакитів, 
тужливих хвиль моря та казочних сріблистих ночей — Олесь бачив 
і малював квіти, яких ще не бачив жаден наш поет, — бачив чудові 
любки, яким він співав солодкі, нечувані в нас, любовні пісні, вичував 
він утаєні мрії, радощі та скарги квітин, пташків та вітрів, наче 
рідний ім брат. Що те все було, як треба се було банальним словом 
Щодня ознаменовувати ? Ліричні вірші се були, чи виспівувані тра- 
ґедії, новітня епіка, чи рапсоди новітньої, могутнім життям захваченої 
душі? Де кінчалися тут чорні картини пессимізму, а де зачиналась 
радість життя ? Які творчі джерела були в Олеся найглибші, які 
з його пісень найправдивійші? Ось про те все приходилося в нього 
все питати і дошукуватися відповіді, — але все наново падало на нас 
осліплююче проміння нових сотворених ним красот і все наново при¬ 
ходило нам тільки раювати ним так, як раюємо промінням сонця, 
пишнотою квітів та солодкістю цілунка, бо студена критична аналізи 
проти богацтва Олесевого мистецтва була іноді — безпомічна. 
Богате було те Олесеве мистецтво мов степ, мов небо, мов море, — 
і може тільки те одно знав критик про нього напевно, шо се — най- 
багатіщий поет Молодої України. Найбагатіщий картинами, почуван¬ 
нями та висказами, найбагатіщий клейнодами любовних жалів та 
скарг зза України та королівсько богатий спромогою творення. 

А тепер спитаймо: 
Які-ж то богацтва розгорнув Олесевий дух перед нами у книзі, 

що над нею тут ми зупинилися? Яка вартість тому свіжо створен- 
ному, що він його під таку несказано Еажну історичну хвилю кидає 
у скарбницю свойого мистецтва, — та чи не дожидати-б нам тим 
разом від найкращого поета Молодої України щось зовсім нове, 
страшним воєнним перетворенням світа викликане ? 

. * 

4* 
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Бо з того часу, в якому ми слухали незабутніх пісень колишніх 
Олесевих книг, розшаліли всесвітні, вже пять літ кипучі хаоси, які 
захопили собою і Україну, викликуючи тут великанські, цілим народом, 
цілою країною потрясаючі перевороти. 

Боротьба з Москвою, виступ українських легіонів, Берестейский 
мир, Махіявелеві штуки віденських та берлінських політиків на 
соромному овиді гетьманування Скоропадського, — побіда Ан¬ 
танти та її вбивчі наслідки для України, — які-ж се епохальні події, 
скільки в тому живучої історії, який се могутній перелім у цілому 
нашому життю-буттю після столітнього закріпощення Москвою! Уперве 
після зруйновання Січі змогли ми як народ дужих пробудою героїв, 
вхопити за зброю та станути проти наших катів та грабіжників 
нашого добра, У перве після преславного Богдана та сердешніх 
Гайдамаків! 

Тому питаюся ще раз: 
Які-ж пісні співає нам Олесь, той наш найкращий теперішній 

поет, саме у тій зі своїх останніх книг, яка наче добувається з гли¬ 
бин того нашого нечуваного національного переживання? 

„Чужиною" — назвав поет сю свою найновіщу книгу. Се пісні 
вигнанного із Рідного Краю, творенні велелюдними, чужими шляхами 
далеко від тих рідних блакитів і степів, тих морських хвиль та роз- 
коханних леготів, які цілющим подихом рідної землі, — сим 
найглибшим чинником всякого великого Мистецтва— виростали в Олеся 
його перші книги. 

Чужиною надиханні отсі його пісні. 

„В вигнанні дні течуть, як сльози, 
Думки в вигнанні сплять, як мертві, 
Солодкі спогади сичать, як змії, 
Душа ридає, як дитина. 

Душа розірвана, як рана, 
Бальзам далеко так, як сонце, 
А сонце, сонце, як і щастє, 
Там, там лише в краю коханім." 

і — 

к на иншому місці: 

„За ревами громів не чуть нам співу серця, 
Не чуть нам голосу його глибин . . . 
Життя-ж пливе, і день поволі погасає, 
І темні крила вечора тремтять. 

О дайте тиші нам прислухатись до світу 
І вічно-вічним душу напоїть . . . 
Життя цвіте зелено-білим садом. 
Не бачимо ми цвіту, як сліпі". 
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А раз : 
В моїй душі не сходе сонце 
І не горять над нею дні . . . 
В ній небо хмарами закрито, 
І всі погашені огні. 

У ній вовками муки виють, 
Та стогнуть рани, як сичі. 
По ній блукають тільки тіні 
І тихо плачуть, ідучі. 

Моя душа — моя країна, 
В диму руїн, в к р і в а в і й млі, 
Лежить вона з розбитим серцем, 
З вінком терновим на чолі. 

І так майже сторінка за сторінкою. 

Де-б ми й не стали слухати — трохи не скрізь сумовиті пісні 
томливо’# тут і там безнадійної самоти, самоти тим найпаче болючої', 
що не бачиться в неї ніде великих, визвольних овидів колишньої 
Олесевої поезії. Коли ось між давніми піснями нашого поета трохи 
що не друга захоплювала нас попри всю невидатність коротких лі¬ 
ричних строф такими великими обрисами свойого внутрішнього змісту, 
що цей зміст наче розривав узькі форми ліричного вірша, вражаючи 
нас іноді найживучішими згуками геройської* епіки або віршованої 
траґедіі, — то збірка „Чужиною" се тільки і виключно збірка лі¬ 
ричних віршів, з їхніми змінчивими химерними настроями, само¬ 
тніми радощами і смутками, зневірами та хвилями оживаючого з оту¬ 
піння життя. Хотілобся ось просто сказати, що це мандрівний поето- 
вий записник, який поет здебільшого веде для себе, нотуючи у ньому 
без строгіщого розбору усе те, що на чужині ворушило його душею. 
Правда — Олесь і тепер тут і там творить і дає нам лірики, подумані 
І викінчені поліні і справді великої думки. — („Ти-ж бачиш сам не¬ 
бесними очима,“ „Дивна містерія... дивна музика...", 
„Месіє, Месіє!“) — дає прегарні символи страдаючого люду та 
краю — („Народе-Страдн ику ...“ „Розбіглись ми по всіх 
світах усюди,“ „Вються над нею сови і круки“ — „Вона 
з мечем в руках боролась, як орлиця“) — і як колись чарує 
солодкою легкістю своїх любовних зітхань: 

Хтось мене ще памятає, 
Хтось покинути не хоче, 
І на крилах сну що ночі 
Хтось голубкою літає. 

І розвіює тумани 
Голосами слів чудесних 
І з очей своїх небесних 
Ллє бальзам мені на рани, — — 
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або: Ти моя найкраща пісня, 
Що ношу я у душі, 
Що боїться полетіти — 
Тільки крилами тремтить. 

Але чую я тремтіння 
Срібнобілих її крил . .. 
Чую я твоє зітхання, 
Що на зутріч їй летить, — 

Але все те — на мою думку — тільки скріпляє характер заву- 
ження внутрішних овидів нашої збірки. Великих сінтез нашого тепе¬ 
рішнього народовецького життя ось хоч-би в тому зачерку, в якому 
його „Яка краса—відродження країни“ —відтворює післярево¬ 
люційний час, Олесь поки-що не дає, вдоволяючися тільки ту і там 
воєнними картинами, яких драматична сила на мою думку більш зво¬ 
рушує, як прошибає („І знов страшні чутки", „Дрогобич наш 
упав підтятий," „Одступає війско,“ „Пішли! Хорогви 
р о з г о р н ул и.)“ — Треба навіть помітити, що становище поета до 
української справи як такої одвітно до податливо настроєвого тону 
цілої збірки не скрізь послідовне, іноді чується голос глухої, болючо 
вражаючої зневіри („Коли-ж над нами зійде сонце...а „Щю 
дня із прірв повзуть нові гадюки.. .") а там знову, де поет 
повен надії на кращу будучність народу, разить де-не-де чужий досіль 
Олесеві тон — тон реторики („Тепер лише над нами сходить 
сонце...") Тому й рішуче найкращими видаються мені тут з усіх 
віршів до України опять цілком малі, дитинячою тугою за рідною 
землею овіяні віршики, як ось: 

Жита!! пригадую . . . 
Як сон . . . дитячий, золотий . . . 
Схиляюся і падаю на землю 
І -серце біля них краду . . . 

О дорогі мої! 

Шуміть мені забуту казку, 
Пяніть мене своїм диханням, 
Що-б я упився і не знав — 
Де зараз я, — чи на чужині, 
Чи там, ах там, в краю коханім, — 

або: О, коли-б я міг тепер сміятись! . . . 
Але усмішку свою 
Я загубив в моїм краюц^ 
І зможу тільки плакати. 

А що, коли і там, в краю коханім 
Її вже більше не знайду, 
На камінь упаду 
І зможу тільки плакати ? 
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Правда — Олесевому читачеві трохи дивно зза того, що саме 
у тій з його книг, якій судилось побачити світ зі сходом Нової 
України, наш поет найбільш захоплює слухача маленькими, повними 
розніженої туги за краєм, віршиками, які головно в нашому писменстві 
не належать і мабуть ніколи не належали до небуденних, справді со¬ 
бою окремішних появ. Тому і приходиться все наново брати під 
увагу ті, насильним вигнанням з рідної землі спричинені, життєві обста¬ 
вини, серед яких Олесеві довелося сю збірку сотворити та помічати, 
що чужина яко така, яко жерело творчих вражінь — бо та¬ 
ким джерелом і найбільш болюча чужина проти поета все є — дала 
нашому співцеві, принайменше досіль — дуже мало. Я важуся сказати — 
дуже мало тому, що оскільки іде о своєрідні українські сюжети, то 
ні один зі зразців в найновійшій збірці не може рівнятися з тим, що 
Олесь дав нам у передвоєнних своїх збірках, а як-що-ж взяти під 
увагу вірші на мотиви з віденського життя, то се річи з ідейного 
згляду та головно і передовсім зі згляду на те справді' велике імя 
Олесь — невибагливої або таки просто сумнівної вартості!. Ще най- 
додатніше вражіння лишають по собі песи: „Гробниці лицарів 
і статуї над ними..." „Ах, як любив я в кірху С т е ф а н а ...“ 
„Весна, Шенбрун, і липові алеї..." „Пляж над Дунаєм...," 
менше переконуючий за те „Пратер," а вже таки в некорисному 
світлі являються вірші: „Вона приходе завжди в певний час“ 
„Сьогодні стрінемось" „Урбанікелєр" — та химерне: „Ах, 
чим загою прірву рану..." Я не перечу, правда, що такі кар¬ 
тини з великоміського нічного життя, се у нашому писменстві, у на¬ 
шій ліриці — новість, і що як показують отсі спроби, в Олеся 
справді хист — сотворити на тлі великоміської ночі елєґантну пів-глум- 
ливу, пів-відчуту еротику, склавши її з недбалою принадністю трохи 
пересиченого світовця. Все те в області штуки має своє відвічне 
право горожанства, і не добре було-б в імя якихсь громадянських 
кличів відклонювати поета від такої цілком свобідної, цілком індіві- 
дуальної творчости. Але тут, де говоримо про такі вірші у збірці 
„Чужиною"—у найновійшій збірці того нашого поета, якого давні 
твори треба без вагання назвати культурним добром нашої нації — 
тут кажу, не критик виступає проти поета, а він сам, той давній 
Олесь проти теперішнього Олеся. 

1 Давній Олесь творив такі чудові своїм непорочним почуванням 
любовні пісні, що ці дутливі, великоміські еротики таки недостойні 
станути поруч їх, а як щож нам конче приняти їх, яко дарунок пое¬ 
тового мистецтва, то вже краще окремою збіркою, — не тутки, де 
кілька сторінок далі читається про окровавлену Україну. 

Не тутки і може не під час, де сорок міліонів нашого люду на 
страшному розстаєві. 



64 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 2. 

К. Вишевич. 

Де нам мати столицю? 

На запитання — „як називається столиця Північно-американських 
Штатів?" — ви в девяносго девяти випадках зі ста почуєте в від¬ 
повідь: „розуміється — Ню-йорк“, і тільки той, хто пильно стежить 
за політикою, або той, хто не забув ще ґімназіяльних лекцій, назве 
вам Вашинґтон. Теж саме, що до Голяндії, де всі знають про 
Амстердам і далеко не кожний про Гаг у. Чому-ж це так? Тому, 
що й Ню-йорк і Амстердам є дійсні центри економічного і культур¬ 
ного життя країн; що до Вашингтону і Гаґи, — це є лишень центри ад- 
міністраційні, де життя йде порівнюючи тихо, де немає ні великої 
торгівлі, ні промисловости; це є не „великі міста" в загально¬ 
прийнятому розумінні цього слова, а скоріше те, що ми називаємо 
провінціяльними закутками. В Америці ви не почуєте: „їду порозва- 
житись до столиці", бо жадної розваги в тій столиці немає. Навпаки, 
там треба казати: „від столичної нудоти їду порозважатись до вирію 
життя — до провінціонального Ню-йорку." Треба думати, що жінки 
членів конгреси не доручають чоловікам, розуміється, до повного за¬ 
доволення останніх, коли ті їдуть на сесії, привезти їм „столичні но¬ 
вини" по части туалетів і дорогоцінностей, тай самі не дуже ви¬ 
магають взяти й їх з собою „подивитись на столицю". Взагалі всі 
поняття, що до цього предмету, навіяні Парижами, Льондонами, Бер- 
лінами, Віднями — в Америці, або Голяндії летять шкереберть. 

Але чому-сь ні Американці, ні Голянці не звертають уваги на таке 
перевернення до гори ногами загальноприйнятих понятть і не заявляють 
бажання перенести свої столиці в культурно-економічні центри своїх 
країн. Навпаки инші держави часто при важливих обставинах пере¬ 
носили і переносять иноді тимчасово, иноді назавжде, адміністративні 
центри столиць до инших міст. Так в Римській Імперії центр з Риму 
було перенесено до Царьгороду, потім в Західній Римсьюй імперії до 
Равенни. Так в новійші часи Французи переносили свій центр 
кілька разів до Версалю, Німці до Веймару. 

Причиною цього служило в більшости те, що в великому тор¬ 
говельному місті уряд не може працювати свобідно, особливо в часи 
яких-будь змін внутрішнього ладу в державі, бо велике місто має зав- 
жде безліч людей, які свідомо, чи несвідомо перешкаджають праці 
центрального державного аппарату, займають його своїми дрібними 
справами, які цілком можна б розвязати органам місцевого керування. 
Обивательська псіхольоґія по цілому світові однакова: „чого балакати 
з дрібними урядовцями, коли найкраще йти до голови: він все одно 
керує всім і може наказати кожному підвладному те і те зробити; 
як підвладний не зробить те, про що його просили, все одно доведеть¬ 
ся йти зі скаргою до голови." Сфера компетенції для обивателя річ 
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незрозуміла: йому чого-сь треба, а тому всяка влада забовязана йому 
допомогти. А йти що до підвладного, то й до голови — однаково близько. 

І от центральні установи заповнюються цими дрібними справами, 
які все одно передаються до розпорядимости компетентних орґанів, але 
вимагають зайвого, нікому і ні для чого непотрібного листування і через 
те зайвого штату урядовців. Голови відомств, замісць керування під¬ 
владними їм орґанами на місцях, займаються порожніми балачками 
з особами, яким треба доводити, що та або инша справа відноситься 
до компетенції не головної, але місцевої управи. Але ще гірше буває 
в часи яких-будь внутрішніх ускладненнь: в великому місті збі¬ 
гаються тисячі ріжнородних інтересів, борються тисячи ріжних пар¬ 
тій. Все це впливає на працю державних установ, як адміністратив¬ 
них, так ще більш і законодатних (парляментів, то що), робить її 
нервовою, нерівною, випадковою. Взагалі, наприклад, парлямент часто 
робиться голосом не цілої країни, а лишень головного міста, склад 
людности якого часто цілком не відповідає складу людности цілої дер¬ 
жави. Пригадаймо в давній Росії хоч-би Петербург — місто більш ні¬ 
мецьке, чим російське, або в Німеччині Берлін — місто чисто пруське. 
Відомо, що й Париж з цілою Францією по поглядам населення має 
багато ріжноманітного. 

Коли все це має значіння в багатьох країнах, то що сказати про 
Україну, де російсько-польсько-жидівське населення складає в цілости 
в порівнанні з Українцями дуже невелику меншість, між тим як в Київі 
воно є навіть в більшости. Тут до всіх згаданих вище невигідностей 
великого міста, як адміністративного центра, додається ще запекла 
національна ворожнеча, яка доходе до того, що наприклад київські 
росіяне мають нахабство вважати себе за господарів української землі 
а місцеве населення визнавати чужинцями. Коли пригадаємо тяжку 
і повну стражданнь історію української державности за останні два 
роки, то лишень глухий і сліпий не зрозуміє, що одною з голов- 
нійших перешкод для розвитку цієї державности було мійське київське 
населення. Воно робило все можливе, щоби розруйнувати цю дер¬ 
жавність: воно охоче приймало російських большевиків, воно вводило 
в облуду Німців, воно підтримувало навіть гетьмана Скоропадського 
в надії на те, що цим здискредитує українську державність і знову 
піддасть Україну під проклятої памяти московську владу. Українізація 
шкіл, заведення державної мови в інстітуціях, навіть така дрібниця, 
як вивіски, — все це викликало в київському населенні такий ґвалт, 
ніби-то хтось їх живцем різав. І все це лишень через бажання дер¬ 
жавної влади виконати волю українського народу — єдиного здавалося-б 
господаря на своїй землі. 

Але цього мало: Київ не надається на столицю України ще й 
тому, що по своїм життьовим умовам він занадто привабливий для так 
званої „російської інтелігенції*4, себ-то людей, що люблять солодко 
їсти і нічого не робити. Пригадаймо тільки ті лави нікому непотріб¬ 
ного сміття, які насунули за часи гетьманського панування до Київа 
з Петербургу і Москви. І ті лави людей з великими шлунками і ве- 
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биким нахабством заполонили цілком українські державні інституції, 
бо на иншу працю всі вони цілком нездатні, і неймовівно побільшили 
собою шереги ворогів українського відродження. 

Чи е надія на те, що в будучині, треба сподіватись — недалекій, 
коли знов запанує на цілій Україні українска влада, справа пере¬ 
міниться? — Сумнівно! Коли большевики перший раз (в 1918 році) 
нічого не навчили російське громадянству, то через що вони повинні 
були навчити його чого-сь другий раз? Як тільки війська Петлюри 
займуть Київ, з усіх закутків знов повилізають чірваки, що тепер 
заховались, і, користуючись добродушністю українського уряду 
і громадянства, знову почнуть свою руйнацьку працю. Знов воро¬ 
гами наповняться наші міністерства, знов почнеться розшукування 
шляхів, як-би неґативно вплинути на державне будівницто. 

Поступити річушо з цими темними силами, так, як поступо- 
вують большевики, ми не здібні: не поручусь навіть, що ми не 
займемось в першу голову забезпеченням прав меншостей, не за¬ 
безпечивши наперед своїх власних. Почнеться знов та .,казка про 
білого бичка“, яка вже стільки разів обовязково приводила до нових 
нещасть для української державности, і чим дальш, тим тяжчих. 

Ні, так не годиться! Треба знайти такі шляхи, при яких як 
найменш можна було-б користуватись ворогам мягкістю і добро¬ 
душністю українського уряду і громадянства. І одним з таких шляхів 
зявилось-би приняття до уваги прикладів Америки і Голяндії. Хай 
Київ залишається українським Ню-йорком. Нам треба для столиці 
здибати свій Вашінґтон, і Вашінгтон, як найбільш вільний від чужо- 
родних елементів, в якому можна було-б спокійно проводити працю 
державного будівництва, не боючись, що — дня якого-будь вибуху 
російського большевизму, або російської гетьманщини. 

Перш за все кожному прийде до голови Винниця, яка має за 
собою головнійше те, що це є місто майже найбільш центральне 
для цілої України. Але Винниця теж вже велике місто; хиби її менші, 
ніж Київа, але мають в значній мірі той самий характер. Ні, треба 
вибрати місто невелике, в якому місцеве поселення мало зросійщене 
і головне нечисленне, щоби відразу, коли туда перейдуть українські 
центральні державні інстітуції, воно дістало-б характер чисто україн¬ 
ського міста. 

І таким містом на мій погляд є Канів. Досить центральний, 
звязуючий собою західню Україну зі східною, положений на го- 
ловнійшій артерії України — Дніпрі, разом з тим має він нечислене 
і в більшості! українське населення. Перенести в Канів державні 
інстітуції і закласти там український універсітет — це вже досить для 
того, щоби місто зробилось чисто українським. 

А фундамент — річ найважнійша: збудувати на українському 
фундаменті російське місто буде також тяжко, як тепер будувати на 
російському фундаменті Київа місто українське. Думаю навіть, що в таке 
невелике місто російська інетіґенція навряд чи полізе. А як і полізе, 
можна її туди просто не пускати: ґрунт навкруги нового міста зро- 
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бити державним і продавати, або віддавати в довгострочну оренду 
під будівлю домів частками лишень Українцям, або українським то¬ 
вариствам, під погрозою того, що дальша передача ґрунту в не¬ 
українські руки поведе за собою повернення його у власність держави. 

Щоби забезпечити нове місто економично, треба провести 
дві, три нових залізниці; торговлю відразу дати нашим кооперати¬ 
вам, — і можна надіятись, що протягом десяти років Канів і пізнати 
буде не можна. 

Правда, саме положення Канева таке, що він скоро з Вашінґ- 
тоиа може сам перетворитись в Ню-йорк, особливо в разі, коли до 
його відбудовання будуть запрохані американські капітали. Але це 
буде український Ню-йорк з українським населенням, лунаючою пов¬ 
сюди українською новою, українськими науковими і комерційними 
закладами. Такий Ню-йорк для української державності не буде 
небезпечним. 

иА Київ хай залишається торговельним містом, як Одеса і Харь- 
ків. Його українізація піде, бути може, не такими скорими кроками, 
як коли-б він був столицею України. Але це, треба думати, ще 
й краще: поволі, але за те міцно: все* одно для всі* міст на Україні 
на сам кінець з’українізуватись—доля немінуча. 

Намор. 

Українська народня пісня. 
Ґенетичний процес, етична й есте¬ 

тична в а р т і с т ь. 

Давно читав я казку про арфу Еоля, гарну казку-правду про 
цей мертвий інструмент, який при найлекшому подуві вітру живими 
і ніжними тонами виспівував казку життя... 

Не буду гіперестетом, коли скажу, що музика — старша від 
людської мови, бо музика — це мова людської душі, — це мова 
могучого бога Діоніза, — це мова живої і мертвої природи. 

Величезний розвиток музики на протязі століть, як безпосеред¬ 
ній продукт всесвітньої цивілізації не вбив, не викорінив все таки 
з серця людей туги по чімсь вічним, по тім джерелі животворящім 
і цілющім, по тій музиці природи, музиці правди, яка робить людей 
щасливими і яка находить собі найкращий вираз в народній пісні. 
Народня пісня має в собі щось безпосереднього, якийсь елемент 
вічности, що робить її свіжою — бадьорою, а разом з тим і народ, 
що її творить. 

З природи консервативний, народ ховає пильно ці скарби сво¬ 
його почуття, і не раз приходиться перейти тисячі перешкод, щоб 
стати посвяченим і записати народню пісню. Народ не хоче відкри¬ 
вати своєї душі гїеред чужими, він не хоче співати, бо пісня це — 



68 Т. 3. Ч. 2. ВОЛЯ 

свята-святих його найтайнійших почувань, які він уважає негідними, 
малими перед лицем імпонуючої йому гладкої цивілізації. 

Коли йде мова про народ, то розуміється, що народом не є та 
вулична юрба-чернь „яка ніколи не творить і ніколи не співає, 
а тільки кричить і заглушує" — як каже Гердер. — Народ, це ти¬ 
сячі - міліони одиниць, яких лучить - звязує нитка однакових по¬ 
чувань, а які в цілому творять колектив психе, повний етичних 
і естетичних цінностей. 

Під тим кутом треба розглядати і Генетичний процес творення 
пісні. Безумовно, народню пісню творить десь - якийсь незнайомий 
автор, — вона є отже плодом творчої фантазії одиниці. Одиниця та 
є одначе нічим иншим, як частиною колективної народньої, психе і, 
творячи пісню, надає вже їй характер цілости. Цей народній творець 
вживає того, іцо є зжите з тим народом, він підходить під круг понять 
і послуговується засобами поетичної і музичної техніки, питомими 
цьому народові. Піс^я ця йде відтак в народ; вона переходить з уст 
до уст, її вигладжують, відкидають з неї те, що не відповідає духові 
цього народу або являється сміливим екстравагантом, і в такій народ¬ 
ній обробці вона стає власністю всіх. З цього процесу кристалізації 
видно ясно, що пісню творить в дійсности весь народ. Він витискає 
на ній печать свойого духа-генія і як дорогоцінну перлинку вкладає 
її в скарбницю своїх і загальнолюдських культурних цінностей. 

Дуже помиляються одначе ті, що під впливом ідей народолюбства 
хочуть і в музичному відношенню бачити в тім простім народі якийсь 
відірваний фантом, без звязку з загальним виром життя, якийсь святий 
ідеал, якийсь предмет безкритичного балвохвальства. Коли приди¬ 
витись ближче до ґенези й історії народньої пісні, то стане ясно, що 
народня пісня не така то вже елементарно-оригінальна, як думають 
примітивісти. Вони звичайно голосять, що народня пісня, — це щось 
так свіже, ґеніальне, без хиб, мов деревце, що росте з землі; — за¬ 
бувають одначе або не хочуть бачити, що деревце живиться ріжними 
соками, підлягає ріжним впливам, зміняє часто свою форму, а коли 
защеплять иншу галузку, то затрачує навіть свій природній характер. 

Народня нісня є перш за все незвичайно еклектична. Народ не 
пропустить ні одного випадку, щоб для своєї пісні не використати 
якоїсь готової мельодії, мотиву, напіву, — коли йому залежить більш 
на змісті, як на напіві. Це можна бачити головно в ліричних піснях, 
де предметом є по найбільшій части любов, зрада, розлука і т. д., — 
а де сама мельодія не грає у народнього творця домінуючої ролі. 
В тій областе можна навести багацько пісень, що співаються на один 
і той сам напів, або в мотивах, темах і т. д. виказують великі подіб¬ 
носте, — до того корня можна врешті підвести і наші коломийки, 
як яркий, впадаючий в очі, хоча й однобокий троха приклад. На 
цьому психольогічному підкладі виростає теж і явище ассоціяції. Коли 
народній творець не має готового напіву, то в уяві його виринають 
ті обставини, які товаришили даному сюжетові напр. церква, танець, 
представлення, вечерниці і т. д. і ці прослухані колись мотиви несві- 
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домо або підсвідомо входять в пісенний новотвір. Характерно, що 
декуди в Чехах — як каже проф. З Неедлі — співають народні 
пісні просто на мотиви Моцартових опер, а скілько ж то у нас є пісень 
з часів театральних впливів за польської панщини, або вояцьких і 
любовних з часів впливів російської салдатчини, які доказують засаду 
переймання й ассоціяції. Вище сказане свідчить гро величезний вплив 
штучної музики на народню пісню. Штучна музика черпає матеріал 
з народу, але і народ бере повними пригорщами матеріал від штучної 
музики, так що явище це можна сміливо зрівняти з енгармонічним 
колом, де зубок за зубок зачіпається, і все обертається в сфері взаїм- 
них впливів. Велика сила пісень складена була напр. невідомими 
авторами, — співцями панських дворів або капельниками двірських 
театрів, і як такі пішли вони в народ. 

Народ обробляв ці пісні по свойому так, що з часом вони 
затрачували навіть свій шляхетсько — панський характер і ввійшли 
в збірники, як чисто народні українські пісні (нпр. збірки Коціпін- 
ського) хоча правильні, симетричні форми вказували на властиве 
їх джерело і походження. З другого боку і капельники ці черпали до 
своїх пісепь матеріял з народу, часом брали просто істнуючі вже 
українські народні пісні і надавали їм тільки инший вигляд по свойому 
смаку і розумінню. Пісні нашої вічно молодої „Наталки Полтавки*' 
теж походять дебільше з часів кріпостних театрів. 6 там пісні чисто 
народні, є пісні, взяті народом від відомих авторів (Сковороди і ин.), 
а є пісні капельницькі, написані тільки в українському стилю, а вка¬ 
зують вони знов таки на взаїмний вплив народу на придворних ком- 
позіторів і навпаки. 

В льогічному звязку стоїть і дальше питання, а саме: взаїмні 
впливи музичних культур ріжних народів на народню музику в шир-, 
шому розумінню. Впливи ці відбиваються на народній пісні безпо¬ 
середньо, або посередньо через штучну музику. Незвичайно богата 
ріжнордність української народньої пісні є і найкращим прикладом. 
Досить згадати тільки про вплив грецької, польської, російської, 
орієнтальної, по части німецької (Галичина), ба навіть, — що дуже 
характерно — і норвежської музичної культури. При студіованню 
найстаршої англійської „пісні про Ролянда“ і англійських народніх 
пісень XII віку, вражає незвичайно в темах, мельодичних оборотах, 
многоголосности і багатьох инших ознаках подібність з українською 
піснею. Коли сягнемо в глиб історії і пригадаємо далекі походи 
Норманів, то це наведе нас на думку живих звязків лиж двома від- 
лєглими культурами і дозволить зробити висновок про вплив укра¬ 
їнської музичної культури на англійську, який відбився і зафіксу¬ 
вався найкраще в виразі тих давніх народніх пісень. — Коли говоримо 
про вплив музичних культур чужих народів на творчий процес укра¬ 
їнської народньої пісні і музики, то тим не заперечуємо впливу 
української музичної культури на инші народи. Взяти під розвагу 
Польщу, або Росію (головно в области церковної музики), то бачимо, 
що вплив цей подекуди відбивався ще сильніще, а це дає право поши- 
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рити попереднє твердження, про енгармонічне коло і сказати: не 
тільки внутрі народа відбувається вічний музичний круговорот впли¬ 
вів народньої творчости на штучну музику і навпаки, але й між 
народами йде безнастанний процес виміни культурних цінностей, — 
йде процес взаїмних впливів музичних культур. 

Ці міркування висвітлюють нам ґенетичний процес творення 
пісні а разом з тим дають і основи для оцінки її вартости. 

І коли Глинка і Лисенко говорили: „Музику утворює сам 
народ, а ми, композітори, її тільки аранжируємо“ — то, взявши на 
увагу те, що й композітор — це частина душі народа — я скажу: 
людство утворює музику, а народ її аранжирує. Музика — цеж 
мова душі людства, але мова ця — крім музичних — набирає без- 
посердніх етичних і естетичних вартостей тільки тоді, коли стає на¬ 
роди ьою. А тут не важний вже сам матеріял, мельодія і т. д., але важне 
те, як народ цей матеріял скажу загально — аранжирує, як перетво¬ 
рює його в своїй творчій душі, як перероблює цю мельодію по 
свойому, яку надає ритміку, структуру, який вкладає зміст, — щоби 
з теї пісні била живим ключем душа цього народу. І з цього погляду 
народня пісня має неоцінену вартість, бо в ній перш за все міститься 
прайда — як каже проф. Неєдлі — та музична правда, яка го¬ 
ворить до душі, яка обогачує, — та природня правда, яка ярко 
освітлює всі зверхні і внутрішні сторони життя цього народу, доз¬ 
воляє заглянути в глиб його душі і відчувати. 

Народня пісня, крім своії внутрішньої естетичної вартости, має 
й те значіння, що зберігає естетичні цінности народу. Творчий геній 
народу, який виявляється в народній пісні, є тим стимулом, що пара- 
ліжує чужі шкідливі впливи; він являється тим вогнем поглощаючим, 
що палить-нищить всякі наноси, які обезформлюють психе цього 
народу і можуть привести до викривлення його природніх духових 
богацтв . . . 

Народня пісня — це врешті скарбниця невичерпаних етичних 
цінностей і як така являється вона великим виховуючим чинником 
в першій мірі свойого народу, а дальше і всього людства. . . Згадаймо 
історію українського народу, яка може найкраще ілюструє силу 
народньої пісні у всіх проявах життя. Народ в пісні знаходив 
успокоєння, розбурханого почуття, радість надії, підтримку духа, 
клич боротьби. Вона зберігала самобутність, народність і, як чинник 
духового зросту й розвитку, стала тим самим закладним каменем 
відродження, а врешті й визволення українського народу. 

Льогічний висновок вище сказаного: народня пісня це алмаз, 
це дорогоцінний криштал природи, який скоплює в собі всі нерви, 
ВСІ проміні життя народу. ї коли ці проміні пройдуть крізь призму 
творчої душі композітора, коли він потрафить уловити той 
внутрішній зміст-нерв і видобути те специфічно оригінальне, 
що робить пісню народньою, тоді пісня така, — твір, може бути 
більш народня, як „народня“ (людова), бо вона є синтезом його 
музичного генія І творчої душі народа. Це не парадокс, але вилив 
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стислої аналізи. Я вкажу на Бетховена, якого симфонії не є чимсь 
відірваним, а живим народнім організмом, — вкажу на Сметану, 
якого правда музична проговорила найяскравіще свов слово підчас 
війни, та врешті на Ваги ера, який став новатором-революціонером, 
а разом з тим і всесвітнім велитнем-титаном, бо уловив нерв, — відчув 
зміст душі свойого народу. Той сам Вагнер сказав, що „народне* було 
все плодотворним джерелом мистецтва, і сказав велику правду. Тільки 
звязок з живим народнім організмом приносить музичні, етичні 
й естетичні вартости, які на засаді круговороту взаїмних впливів обо- 
гачують той сам народ і ціле людство. Зрозумів цю істину Лисенко, 
почав збірати розсіяні квіти-перлини і став першим революціонером 
на ниві української музики. 

Полонені Українці в Італії. 
(Від власного кореспондента.) 

З полками, які висилала Австрія на італійський фронт, відпливав і цвіт на¬ 
шого козацтва з цілої австрійської України. В численних операціях військових того 
вічно неспокійного фронту попало за цілий час війни поверх 100.000 Українців 
в італ. полон і в цей спосіб стратили ці люде щастя і нагоду віддати, в найгорячій- 
шій для нас хвилі свої сили на услуги України, іцо наповнило і наповняє їх по¬ 
стійно жалем, як довго доходять до них вісти про ворожі наїзди, катовання над 
українським населенням через ненаеитніх сусідів. 

Зараз же по спійманню тяжко було полоненому задержати нераз при собі 
найконечнійшу річ, не говорити вже про таке, як гроші, годинник і т. п. Зголодо- 
ваних і вичерпаних до краю жовнірів порозміщувано опісля по всіх закутинах 
Італії. Найбільша часть була поміщена в звичайних полевих шатрах, в яких і прий- 
шлося перебувати слоти і зими під одиноким накривалом серед найстудеінйших вітрів 
Так поміщених полонених уживано до робіт копалняних, полевих, до будови доріг 
і т. п. Можна було бачити сили наших жовнірів, як серед страшенної спеки лупали 
безупинно в поті чола тверде каміння (острів Азінара, Сардинія, Сицилія і т. д.) 
під строгим наглядом докучливої сторожі. Малярія валила з ніг еотки нашого люду 
а вкінці прийшли і пошести тифу (Саввіпо), іспанської горячки та инших недуг 
які у високім степені підірвали здоровля наших людей; поважне число з поміж них 
не видержали мук і улягли хоробі на місці, де й лежать поховані не то сотками, 
а тисячами (острів Азінара). Часте погіршення харчу (живлення гнилими оселедцями 
на Азінарі, в Саввіпо) і недостаточна лікарська опіка збогатили значно і так вже 
зависоке число недужих та померших. Серед таких прикрих обставин справляв 
нашим воякам гіркі муки і брак всяких вістей з вітчини га постійна безнадійність 
поліпшення долі ізза цілковитого браку якогобудь чинника, що був готов вислухати 
жалі полонених і улекшити їх терпіння. 

Так розпочали і проводять до нині свій побут в Італії наші жовніри та ожи- 
дають з нетерплячкою дня виїзду. Вже в перших місяцях полону зродилася серед 
Українців в неволі одна думка, мати в Італії свій окремий спільний табор. Ця думка була 
одна в усіх. Без попереднього взаїмного порозуміння (кореспонденція між таборами була 
заборонена) плили масово подання до італ. властей в справі утворення одного спіль- 
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ного табору для всіх Українців в Італії — але сього не дозволено. Лише полоненим инших, 
славянських націй утворено окремішні табори. Українців трактували і трактують Іта¬ 
лійці досі на рівні з Мадярами та Німцями та держать їх під строгим наглядом серед 
всяких можливих, злишних вже обмежень свободи ще і тепер, так начеб-то війна нині 
ще трівала в повнім розгарі. Но осягнувши дозволу на основання окремого табору, 
почали українці орґанізуватись кождий поменшний табор для себе, старалися всіма 
силами одержати наші часописі, обговорювали спільно події на Україні, гуртува¬ 
лися в хори і держали просвітні відчнти. Але часописі приходили з рідка (амери¬ 
канські), вісти були невнстарчаючі, а старання основати осібний орґан для полонених 
в українській бесіді були безуспішні. Навіть часописі з Франції, Швайцарії і самої 
Італії, що посвячені українській справі і писані в дусі прихильнім до держав Ан¬ 
танту, були і е до нині для полонених заборонені. Полонені инших славянських 
народностей були ежє давно в сполуці з їх національними иравительствамн і могли 
основати свої центральні Комітети в Римі а нашим на численні просьби о утво¬ 
рення в Римі українського Комітету навіть не давали відповіді. Що більше: висилати 
і висилають ще й тепер по наших таборах польських, румунських та московських 
аґітаторів, які, обіцюючи нашим жовнірам скорий поворот домів і инші удогіднення, 
стараються перетягнути їх на свою сторону, та на щастя завдяки непохитній витпе- 
валости наших вояків ці заходи знаходять всюди належну відправу. 

Серед таких злиднів на чужині зазнали наші полонені одної величезної розради, 
в день, коли дійшла до них вість про проголошення української републіки і полу- 
чення всіх укр. земель. Ся вість викликана серед полонених величезне одушевлення 
і зродила в них нову думку: добитись у Італійців повороту домів. Якраз тоді роз¬ 
тісувалися часописі Антанту про творення протибодьшевицьких леґіонів для інтер¬ 
венції в Россії. Знаючи з уривкових часопнсних вісток, що борба з большевізмом 
лежить в інтенціях українського правительства, а з другої сторони, чуючи про наїзд 
бодьшевиків на українську теріторію, постановили полонені підпринити другий важ¬ 
ний крок, а іменно, добитись у італійського правительства дозволу організуватися 
в українську протибольшевицьку армію з призначенням — вислати її на Чорно¬ 
морське побереже зі зброєю в руці, прямо на поле бою. Свідомі своєї чисельності!, 
загартовані в боях, з ббгатнм досвідом, наші полонені жовніри знали, що така ар¬ 
мія заважила-б поважно в дальшій визвольній борбі їх братів, які вже тоді зі всіх 

■сторін були нападені військами сусідниіх держав. Але і сеї просьби Італійці не ви¬ 
слухали і з одної сторони заявили, що така просьба повинна вийти від нашого нра- 
вигельства, з другої-ж сторони — заборонили полоненим всяку комунікацію з нашим 
правительством. 

Сі старання — утворити українську протибольшевицьку армію скінчилася серед 
загального огірчення наших полонених тим, що вони дальше мусіли остати серед 
злиднів в полоні, як перше, і власними очима гляділи на виїзд полонених Поляків 
і Румунів до протибодьшевицьких леї'іонів, утворених із полонених сих народностей. 
Якийсь час опісля польські і румунські комунікати розрублювали вже на весь світ 
похід сих леї'іонів на землі українські а наші жовніри гляділи з болем серця з да¬ 
лекої чужини, як їх бувші співтовариші полону, Поляки і Румуни, наїздять і теро¬ 
ризують наші землі та використовують завчасу нечисленність і утому наших військ. 

Наш жовнір, що читав в Ітатії такі сумні вісти, в тій самій Італії, що дер¬ 
жала його на силу з заложеними руками без найменшої користі! для себе самої 
і рівночасно вислала Поляків і Румунів до наїзду будьто на большевиків, а в дійсності 
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на українські землі, — цей наш жовнір стратив від тої хвилі всякі довіря до чувства 
справедливостн в Італії і від того часу до нині так козаки, як і офіцери не висту¬ 
пають навіть з жадними просьбами перед італійським правительством, яке з засади 
мало для Українців відмовну відповідь, о скілько взагалі хто коли відповіді діждався. 

Таке відношення італійських властей до Українців полонених триває до ни¬ 
нішнього дня. Однак сі полонені, які стратили всяке довіря до італійських властей, 
не стратили натомість повного довіря до своїх власних сил і ждуть нетерпливо по¬ 
вороту до своєї вітчини, якій вони тепер ще з тим більшим розмахом віддадуть 
свої сили на услугн України і підіпруть дуже своїх товаришів, які до нині держать 
кріпко до оборони свою грудь на всіх фронтах. 

Ол. Яворенко. 

Українське життя у Відні. 
Ще на кілька літ до війни заснувалося у Відні робітниче тов. „Родина" 

з напрямом радикальної партії. Колиж однак деякі члени Т-ва являлися завзятими 
ворогами поступу, багато членів було змушеними виступити з товариства і заснувати 
нове робітниче товариство ,.П о с ту п“. Товариство „Родина4, осталося в руках партій 
консервативних, під той час партії москвофільської, і до сьогодня остається в її руках. 
Програмою тов. „Поступ" була оборона клясовнх інтересів українського пролетаріату. 
ЇІрн товаристві згуртувався також місцевий комітет У. С. Д. П. залежний від Централь¬ 
ного комітету у Львові. 

В 1911. р. заснувалося тов. „Просвіта" на статутах, незалежних від львівсь¬ 
кої „Просвіти", в якім гуртувалися українські ендекн та христіянські еуспільникн 
під проводом Евгена Левицького. 

Всі ці товариства за час війни лиш животіли, а з них найбільше життя проявляло 
товариство „Поступ". 

Однак з днем 1. падолиста 1918, коли заблисла надія перевести клич самовиз¬ 
начення народів, українське робітництво віденське задумало згуртувати всіх членів 
згаданих товариств в одно товариство на програмі оборони інтересів українських 
трудових мас. Думка ця являлася тим лекшою до переведення, що у всіх товариствах 
членами були переважно робітники — треба було їх лиш обєднати. Думка ця виринула 
від тов. Василя Пирога, голови тов. „Поступ" і тов. Михайла Пасічника — голови 
тов. „Просвіта". Завдяки їх старань скликано виділових вище згаданих товариств 
і обговорено їх обєднання в одно робітниче товариство. Тов. „Просвіта" і „Поступ" 
злучилися в одно тов. „бдніс ть“, а голова тов. „Родина", рахуючи його старі традиції, 
традиції пролетарські, і історичні (читай „руські") на обєднання не згодився. 

Нове українське робітниче товариство „Одність" з програмою оборони інтересів 
українських трудових мас уконститувалося в мар ті с. р. До товариства вступили 
члени „Родини", так що мимо сего, що богато робітництва вернуло в рідний край 
товариство числило 150 членів. Сьогодня товариство має коло 300 членів і тут є 
обєднаний весь український віденський пролетаріат. 

В товаристві іцо-неділі і свята відбуваються відмити та реферати про сучасні 
події в гарній просторій залі товариства прн вулиці І. Ап сіег НііІЬеп. 4. Рада про¬ 
вадить товариство дуже гарно і вміло, і треба піднести як велику заслугу це, що підчас 
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найбільших хитань пролетаріату, мимо найбільших агітацій, український пролетаріат 
не дав пірватися ніяким филям, а пішов своєю наміченою дорогою. Тут збираються 
справді люде, в яких ціль ясна: національна і соціальна воля українського народу. 

При товаристві заснувався драматичний гурток, який приготовляє на найблн- 
щий час вистави, як також зорганізовано хор, а члени товариства користають 
обильно з гарної бібліотеки. 

По розпаді австрійської держави вертали з італійського фронту українські 
частини, де їх на Збірній Станиці формовано в боєві відділи і відсилано до краю. 
Переломовий момент переживала Збірна Станиця так, як і всі Українці, в червні 
і липні, в місяцях найбільшого пригноблення. Скрізь видно було нездарність коман- 
данта, всякі наємники правої чи лівої сотні агітували між козаками. Через цей 
тяжкий час до вертаючих з неволі ніхто з інтелігенції не заглядав, не заглядали 
і старшини, які, діставши жалування, пересиджували в місті по каварнях. До діла 
щойно взялися кількох придніпрянських старшин, які на короткий час перед тим 
утікли з Румунії. Вони пішли поміж козаків, зорганізували їх, а коли полк. Бахмач 
переняв команду цілого табору, настали кращі відносини. Заходом гуртка людей: 
полк. Бахмача, артиста Карпенка, сотникаГріненка та Сердюка з'орГанізовано 
драматичний просвітний кружок та хор. Що суботи відбуваються представлення та 
співи. Просвітний кружок під проводом сотн. Гріненка проявляє живу та дуже 
корисну діяльність: дає лекції для козаків по ріжним галузям знання, головно по 
агрономії, та впроваджує козаків по музеях. 

Останніми часами вертають старшини з італійського полону. Вертаючи 
з неволі, думали, що тут вже нема кордонів, що кипить спільна праця: яке ж здиву¬ 
вання обгортає їх, коли бачуть, що тут не одна, але аж дві Українські Народні 
Республіки. 

Інтелігенція тут від народу відірвалась, і між нею а масами велика пропасть, 
та ще й ту пропасть поглубшається. Пропасть ся так велика, що навіть ті партійні 
мужі, які опіралися на партіях пролетаріату, завдяки яких одержали портфелі, її не 
зуміли, чи може не схотіли оминути. 

Молодіж, повна енергії та охоча до праці, властиво є сей „зрігііиз гпоуєпз*, 

який розрухує широкі маси і між ними працює. Одна наша академічна віденська 
молодіж неначе в лєтарГу, ні в свойому товаристві, ні в класових організаціях не 
бере ніякої участи. Участь в свойому товаристві ограничується хіба до побору 
місячної допомоги. 

Колиж такий сумний стан в молодіжи, то що говорити про старших. Останні 
не можуть погодитися з новим духом часу, то їх само життя елімінує, вони вже не 
„од міра сего“: тіж знову, котрі пережили революцію, котрі брали активну участі», 
в ній, не уважають за відповідне працювати. Хоч їх революція винесла на своїх 
хвилях вони, сходяться по всякого рода „келлєрах" і студіюють їх зміст, замість 
цього, щоби пізнати життя свого пролєтаріяту. Вони являються зараз — в протистав¬ 
ленню до колишніх вигнанців-емігрантів чужих народів, яких огортала найбільша 
туга та любов на чужині до свого народу, любов, яка додавала їм найбільшої 
енергії до праці — гнилими колодами. 
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А. Б. 

Клясова та національно територіальна експльоатація. 
В сучаснім громадянстві, що базується па спільній співроботі його членів, 

істнують два роди поділу праці — громадський і теріторіяльний. Наслідком громад¬ 
ського поділу являється співучасть у виробництві всіх кол людности, яка веде до 
класових противенств і звязаної з ними класової боротьби при поділі спільного до¬ 
ходу. В цій боротьбі за панку у спільно витворених вартостях вигравали, звичайно, 
дужчі, тоб-то люде, узброєні освітою, а почасти більш обдарені природою. Опира¬ 
ючись на витворений віками устрій, підвалинами якого являються приватна власність 
і моногамний шлюб, з котрим звязане спадкове право, вони експльоатували слабіщих 
тоб то рабів, кріпаків, робітників і т. д., передаючи поколінням знаряддя свого 
панування. 

Весь дохід певної теріторії, тоб-то весь здобуток, одержаний од спільної чи 
звязаної міньбою праці поділяється, на чотирі головні частини: одна одходить влас¬ 
никам всяких природних вартостей — це земельна рента; друга — власникам вся¬ 
ких здобутих попередньою працею вартостей, —- це прибуток на капітал; 
третя припадає організаторам виробництва та обміну—це прибуток підприємця; 
і четверта — здобуток людей, яким участь у виробництві стала доступною тілько 
шляхом продажу своєї робучої сили — це заробітна платня. 

Хоча один чоловік може злучити в собі рентаря, капіталіста й підприємця, як 
напр. землевласник, що сам веде господарство; або рентаря, капіталіста й робітника, 
як ми бачимо в господарстві звичайного дрібного селянина: або підприємця й робіт¬ 
ника і т. д. все таки всі галузі доходу мають свої тенденції, умови і закони розвитку, 
вступають в трудно згладимі конфлікти, часто збільшуються один за кошт другого 
і взагалі мають кожда окрему тілько їй властиву економічну природу. Не треба 
гадати, що поділ спільного #вЯоду одбуваеться після того, як продукт витворений: 
він переводиться рівнобіжно з процесом виробництва і міньби. Візьмім такий здо¬ 
буток, як вагон пшениці, вироблений орендарем, що наймав на позичені гроші землю 
та робітників і купував знаряддя. Рентарь дістав свою пайку, коли оддавав у найми 
землю, капіталіст, позичаючи гроші, також одвоював під видом відсотка все, що 
йому з того вагона належить; робітник дістав своє під видом заробітної платні; 
нарешті орендарь, продавши пшеницю і повернувши позичені гроші капіталісту, 
отримує те, що йому лишиться під видом заробітку підприємця. 

З наведеного прикладу можна побачити, в чім полягає процес поділу доходу 
між класами. Властивість же і суть класової експлоатації стане видно тілько тоді, 
коли ми вияснимо, що таке надвартість праці, почавши з процесу нагромадження капі¬ 
талу і взагалі богацтв. 

По мірі культурного розвитку людини і завдяки використанню вигод од вжитку 
знарядь та поділу праці все збільшувалась продуктивність праці, тоб-то відношення 
між кількістю здобутого витвору та розмірами витраченої на нього працевої енерґії, 

Завдяки заведенню машин і поділу праці між людьми і цілими теріторіями 
продуктивність праці збільшилась у кільканадцять раз; виросли величезні богацтва, 
а тим часом суб’єкт праці робітник часто навіть не має змоги підчас свого життя 
задовольнять у повній мірі всіх необхідних потреб. Куди ж дівається надвартість 
їхньої праці, яка з огляду на збільшення продуктивності!, мала бути ще більша, ніж 
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у попередні часи ? При ближчім спостереженню виявляється, що вона на підставі 
цілого комплексу соціальних умов, які звичайно являються необхідним наслідком 
розвитку людства, переходить власникам всяких машин, знарядь і взагалі всяких 
богацтв і переважно, як відсоток на капітал. Капітал, продукт праці людини, знаряддя, 
для дальшої праці, піднявся до того, що став кермувати людиною. 

Хоч в дійсности капітал має стільки-ж сили, як і деревяний фетіш, якому пок¬ 
лоняються бусурмени. Єдиним творчим чинником як була так і лишилась праця, 
продуктивність якої, завдяки вжитку капіталу і поділу функцій між людьми, ще крім 
того надзвичайно зросла. Причина-ж панування капіталу лежить не в ньому самому, 
а в тих соціальних явищах, в тім ступні культурно економичного розвитку, який 
переживає людство. Одержуючи заробітну платню, робітник очевидно одержує не 
все, що він приробив: надвартість його праці, тоб то ріжниця між приробленим і 
тим, що необхідно для задоволення життьових потреб робітника, переходить другим 
колам людноети, які дістають кожен свою пайку не пропорціонально їх заслугам, а 
також на підставі неумолимнх іетнуючих соціальних умов. Це і є властиво класова 
експлоатація. 

Національна експлоатація в капіталістичнім господарстві дається також легко 
спостерігти. Пануюча нація привласнює в той чи иніпий спосіб природні богацтва 
країни експлоатованої і, таким чином, така значна галузь доходу певної нації, як 
земельна рента, переходить до нації завойовниці. Україна з польським поміщицтвом 
на Правобережью і в Галичині га з московським на Лівобережью може служить 
ідеальним прикладом. Нація, позбавлена такої великої части доходу, як земельна 
рента, не може буйно розвиватись; матеріальна та духовна культура її завжде буде 
анемічною і кволою. Становище згіршується ще тим, що цей дохід попадає до рук 
ворожої нації, яка його вживає не тілько для розвитку своєї культури, але й для 
пригнічення чужої. Така втрата остільки ясна в капіталістичнім господарстві, що не 
викликає ніяких сумнівів. 

Другим способом національної експльоатації являється опанування тими при¬ 
бутками на капітал, що повстають на теріторії даної нації. Другими словами це 
буде присвоєння надвартості! праці даної нації при допомозі капіталу. Явище це 
також не трудно спостерігти. Нація експльоататор шляхом концесій, чи утворення 
сприяючих умов засновує або кредитує на теріторії опанованої нації по більшості! 
торговельні, а часто промислові підприємства. З огляду на те, що поневолення націй 
фактично було і є упадком її пануючих культурних кляс, така „індустріалізація*4 
переводиться дуже легко без всякої участи і опору національної буржуазії. Коли 
місцева буржуазія і взагалі верхні кляси і беруть участь в доходах цих підприємств, 
то вони або чужі місцевій нації (наприклад у нас Жиди), або їм це вдалося шляхом 
прилучення до чужої нації (наше ополячення і русіфікація). Тоді як заграбований 
земельної ренти чужої нації вдається майже виключно шляхом завойованая, при¬ 
своєння надвартості! праці під видом відсотку на капітал, дається перевести в дер¬ 
жавах, які ще зберігають свою сувереність. Туреччина і Московщина були навіть 
великими державами, а народи їх все таки виплачували велику данину англійським, 
французьким та німецьким капіталістам. Коли нація не позбавлена земельної ренти, 
як це було з Поляками та Москалями, то така експлоатація їхньому розвитку знатно 
не шкодить; з часом їм удається поволі націоналізувати чужі капітали, тоб то зро¬ 
бити їх прнналежними своїм громадянам. Коли ж експлоагована нація позбавлена 
ще при тому й земельної ренти, як це було наприклад з нашим народом або з Ір- 
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ляндцямп і з усіх га лу зів доходу одержує тілько заробітну платню, то національне 
життя й культура її переживає повну руїну. 

Капіталістичній експльоатації можуть підпадати і суверенні нації. Згідно 
трьом родам капіталу: позичковото, торговельного і промислового можна розріжнити 
і три способи визискування. Країна при імпорті позичкового капіталу тратить ще 
порівнюючи не дуже багато. Залежність її од нації кредитора найменша. Імпорт 
позичкового капіталу виявляється в реалізації позик потребуючої грошей держави 
як такої, а також її приватних підприємств на ринку держави кредитора. Позаяк 
економичний звязок між такими державами дуже малий, а політичні обставини часто 
міняються, то держава кредитор часто стає залежною від держави довжника. Під 
нинішню хвилю наприклад дуже легко сказать, хто кому більше потрібний, чи 
Московщина Франції чи Франція Московщині. 

При імпорті торговельного капіталу держава кредітор не стїлько виграє тим, 
що забірає у експльоатованої частини таку значну частину доходу, як торговельний 
прибуток, скілько самим фактом міньби, бо при цьому вона дає невелику кількість 
високо кваліфікованої праці за дуже велику кількість праці некваліфікованої. Коли 
оцінювати експорт і імпорт на гроші, то держава експльоататор завжде ніби про¬ 
грає, бо вивозить краму на більшу суму, ніж ввозить. Коли ж оцінювати вартість 
ввезеного і вивезеного краму не грішми, а скажемо, такою одиницею, як день праці 
середнього робітника, то стане ясно, що експльоатуючі нації одержують багато 
більше, ніж дають. Так наприклад, коли оцінювати на гроші, то Анґлія перед 
війною що року вивозила краму у свої кольонії і другі країни на два з лишком 
міліарди повноцінних рублів більше ніж привозила до себе. При такій явній втраті, 
здавалося було б краще одмовитись від колоній і не шукать нових ринків, а тим 
часом одною з найголовніщих причим останньої війни було змагання за нові ринки 
для збуту. - 

Імпорт промислового капіталу дається перевести з більшими труднощами 
Позаяк тут необхідна витрата великих капіталів на будинки та машини, витрата, 
яка повертається тілько протягом десятків літ, для експортьора необхідна певність, 
що істнуючий стан скоро не зміниться. Через те експортуюча держава мусить бути 
звязана з державою імпортьором крім економичних також і політичними інтересами 
(союз), або експортуюча держава дуже міцно прибрала до рук свого контрагента, 
напр. Анґлія в Египті, або Московщина на Україні. Імпорт промислового капіталу 
не є такий шкодливий для слабої нації, як капіталу торговельного. Крім збільшення 
матеріяльних богацтв од урядження будинків, машин і т. д., в краіну все таки при¬ 
возяться й ріжні знаття, і цим дається спромога згодом орґанізувати промисловість 
власними силами. 

Тепер прослідкуємо, як виглядала б національна експльоатація в соціалістич¬ 
нім господарстві. До цього часу при імпорті позичкового капіталу державі кредітору 
переходила надвартість праці громадян держави довжника під видом відсотка на 
капітал. Відсоток на капітал являється доходом нетрудовим, і як такий, мусить 
зникнути. Уявім собі дві держави, які у внутрішнім життю перевели соціалістичні 
реформи. Всі знаряддя виробництва, не належачи нікому, служать до послуг працю¬ 
ючих: хто працює той має, хто не працює, той лишається без засобів до життя, бо 
других джерел доходу, крім праці і державного опікування, нема. Держави стоять 
на ріжних ступінях економичного розвитку: одна має надвишку капіталів, друга 
іх потріпує. Звичайно, що тут соціалізація перевести не дасться, і ті держави, що 
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потрібують капіталів, шляхом законодавства експропріювати їх у других не зможуть. 
Очевидно, що імпорт капіталів з-за кордону мав би припинитись. Але, позаяк це 
неможливо, бо привело б до дезорганізації Світового господарства, то він буде й на 
далі так само оплачуватись відсотком, як і в добі капіталізму з тею тілько ріжницею, 
що раніш відсотки йшли приватним капіталістам, а тепер би цілій експльоатуючій державі. 

Завдяки неодинаковости ґеоґрафічних умов і роспреділення природних богацтв, 
кожда терріторія виробляє те, що в ній дається виробити з меншими витратами 
праці, ніж у краіні з другими умовами. Це виробництво провадиться в багато більших 
розмірах, ніж це потрібно для самого населення. Надвишка міняється на вироби 
других країн, і в цім полягає територіальний поділ праці. Міжнародна міньба, чи 
зовнішний торг істнував би звичайно і в соціалістичнім господарстві. Висоту цін 
діктувало-б звичайно відношення економічних, а може й політичних сил. Слабкі 
та нерозвинені держави давали-б і на далі велику кількість некваліфікованої праці 
за малу кількість кваліфікованої. Було-б те, що тепер істнує між класами: повна 
свобода договору і юридична рівґйеть між підприємцем і робітником, повна платність 
всяких послуг, — і як результат — експльоатація, ґрунт для якої зник би тілько 
при рівности економічній. Так само, як пануючі кляси стоять за свободу діяльності! 
договору і повне невтручання держави в економичну боротьбу, так економічно 
розвинені держави стоять за свободу торговлі. Не дивно, що фрітредерство має 
своїм походженням і переведено на практиці іменно в Анґлії, а не в Московщині 
чи Румунії. « 

Таким чином навіть при усуненню класової експлоатації грунт для ексильо- 
атації національної лишається. Солідарність пролетаріату матиме реальне значіння 
тілько до усунення спільного ворога, себ то капіталістичного устрою, а потім кожда 
слабіща нація, що оддавала надвартість своєї праці пануючим клясам нації ворожої, 
в соціалістичнім господарстві шляхом міньби оддавала-б цю надвартість цілій 
ворожій нації. Втіха од цього звичайно дуже невелика. Засобом проти 
цього являється тілько глибока національна культура, яка з одного 
боку веде до національної консолідації і опанування всіх позіцій 
у власній країні, а з другою боку, як всяка культура, зміцнює еко¬ 
номічну міць країни. 

Можна собі уявити, як розумно з точки погляду національного еґоїзму, 
роблять представники соціалістичної думки пануючих націй, коли вони одсувають 
національне питання на другий плян, і як помиляються соціалісти пригноблених націй, 
коли вони шлях до визволення бачать не в поглибленню в першу чергу національної 
культури, а потім класової свідомости, а навпаки. 

Бресіаіог. 

Огляд закордонної політики. 
Монархії без монархів і монархії з монархами; 
мадярська реакція; Сан - Жерменський мир 
і нові держави; антантсько-румунські непо¬ 
розуміння ; польсько - українське перемиря: 

Денікін, Українці і Поляки. 

В нашім сусідстві повстало декілька республік, котрі тільки з назви є рес¬ 
публіками. До таких належить Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина. По-за тим є ще 
й королівства: Румунія і Югославія. Перші є властиво монархіями без мо- 
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нархів, другі монархії з монархами. І це цілком природно. Всі ті нові 
держави, або старі, а тільки побільшені, завдячують своє істнування ласці Франції, 
а відомо, що „свободолюбна французька республіка" була іцо до конституційних 
свобід, ґарантій недоторканости особи, свободи преси і зборів, далеко більш реак¬ 
ційною ,і по свойому духу монархічною, як стара Австрія (без Угорщини поіа Ьепе), 
або навіть німецький державний союз. Головною прикметою монархізму є перш за 
все до крайности посунений централізм і нищення стремлінь місцевої людности до 
самоуправи. Франція е тільки на зверх одноцільною з національного боку дер¬ 
жавою. На її території жиють малі і більші племена, на пр. Бретонці, Баски, котрі 
не говорять французькою мовою і мають свою прастару ще ґалійського походження 
культуру. Всі вони віддані на жир насильного офранцуження. Звичайно, що така 
націоналістична політика з боку французького уряду причиняється до того, що там 
ще дуже сильна феодальна аристократія і духовенство, які належать в цілости 
до роялістичного табору. І от тепер ми бачимо, що властивим диктатором Франції 
і також підпорою монархічного руху в Европі не є властиво „тигр" Клємансо, 
президент мирової конференції і військовий міністр Франції, але маршал Фош, 
клерикал і рояліст, і те все, що Клємансо робить, робить він під диктат 
свойого підчиненого. Тільки на реакційну постать Фоша покладає надії збанкро- 
тована монархічна ідея в Европі. 

І ось ми бачимо, що найбільшою прихильністю з боку реакційної Франції 
тішиться найбільш ретроградне румунське королівство, де маси ще не прийшли до 
слова, і всіми справами керує великоземельне боярство на чолі із своїм королем; 
дальше Польща, де ще не виросла демократія, дякуючи величезному впливові 
ультрамонтанського католицького клєру і слабости соціалістичного руху; ще дальше 
Юго-Славія, де Серби стараються зцентралізувати склеєну з племен о ріжній куль¬ 
турі й історичній минувшині державу; врешті Чехи, котрі станули аж до соціял-демо- 
кратів включно не на становищі самовизначення народів, але на історичнім становищі 
корони св. Вацлава, так само як Мадяри на становищі корони с в. Стефана. 
Розуміється, що таке „історичне" становище тільки годує реакцію і будить монар¬ 
хічні тенденції в тих сіє потіле республіках* а сіє їасіо монархіях без монархів. 
Для нас цілком не дивно, що польська преса і то не тільки консервативна 
(„Сгав"), але й — зеі уепіа уєгЬо — демократична („Мо\уа Кеїогта", „Иизію- 
шапу Киїдег Оосігіеппу") повітала монархічний переворот на Угорщині, як її від¬ 

родження. Нас не здивує також, коли Польща вибере собі якогось „кгоіа", бо 
там дужі монархічні симпатії. 

Ніби-то республиканцями є „демократичні" Чехи. Вони протестували разом 
з Югославянами проти монархічної реставрації на Мадяріцині, одначе не з прін- 
ціпіяльних мотивів, як переконані республіканці (протестувала-ж проти мо¬ 
нархізму на Мадяріцині і проти габсбурської реставрації на Мадяріцині також юго- 
славянська монархія), але тому, що вони в відреставрованім угорськім коро¬ 
лівстві бачуть цілком слушно небезпечного конкурента свойого власного імперіа¬ 
лізму. Тимчасом Чехи ведуть не республіканську демократичну політику, але по¬ 
літику імперіалістичну в відцошенню до тих народів, які з ласки реакційної 
Франції дісталися „під високу руку" Чесько-Словацької Реснубликн. Як відомо 
в Чесько-Словацькій Республиці знайшлося більше „інородців", як самих Чехів. 
Перш за все силою приєднано до республіки богемських Німців, котрі культурно 
й економічно стоять на дуже високому рівні. Дальше прилучено до республнкії 
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Словаків, народ, котрий має цілком осібну від Чехів мову, культуру й історичну 
традицію, врешті з горських‘Українців, котрі навіть в найдавніїцу давнішу ніколи 
не жили спільним історичним життям з Чехами й моравськими „гамаками*. До¬ 
даймо до того ще й шлеських Поляків і національну жидівську менцшість, то 
виробимо собі поняття, як с.ор окатим е з національного боку цей Державний 
новотвір, який називається Чесько-Словацькою Республікою. Не є вона національною 
державою, але державою національностей, з котрих кожна з них має замкнуту 
національну територію. 

Одначе Чехи не хочуть здати собі справи з фактичного стану річей. Супроти 
богемсьісих Німців вони иримінюють вже тепер політику насильної чехізації, супроти 
словацької національної окремішности воші відносяться неі'ативно, повторяючи 
Валуївську засаду: „Не било, нєт і бить не может словацькаго нар ода*. 
Замість ступити на одиноко-можливий шлях національно-територіяльних автономій, 
який одиноко вивів би Чесько - Словацьку Республіку з труднощів, які вона зараз 
переживає, Чехи в своїм шовіністичнім засліпленню поклоняються крайньому цен¬ 
тралізмові, що тільки будить і підживляє центрофуґальні сили в нутрі самої 
республіки. Словаки під проводом Глінки і Дворжака вислали до Варшави деле¬ 
гацію, яка домагається збройної інтервенції з боку Поляків. І ці сепаратистичні 
тенденції замість зменшуватися, будуть кріпшати, коли чеська політика не послухає 
ради німецько-богемських соціалістів, які в Теплицях винесли резолюцію в тім 
напрямі, щоби Чесько-Словацькій Республищі надати кантональну конституцію 
на швайцарський взірець. Не досить .називатися республікою, треба ще й вести 
республіканську демократичну політику, політику не централізації, а децентралізації, 
бо інакше тільки годується реакцію і підготовляється монархічну реставрацію. 
Останні події в Празі, велика монархічна демонстрація, що відбулася дня 5 вересня, 
повинні звернути увагу чеських політиків на небезпеку, яка грозить самому існу¬ 
ванню Чесько - Словацької Республіки, Не досить арештувати монархічних діячів, 
магнатів князів Льобковіц; треба усунути причини а перш за все оздоровити 
політичне думання. 

Імперіялізм малих народів тільки годує реакцію в Середній Европі. Вправді 
усунено, дякуючи Антанті, на Мадярщині „реепублйканського" ґувернера, Йосифа 
фон Габебурґ, одначе його реакційний уряд під проводом Фридриха лишився 
дальше, спіраючись на „христіянський народ". Ніякі спроби оздоровлення відносин 
на обезсиленій Мадярщині не помагають. Фридрих спірається перш за все на румунське 
окупаційне військо і при його допомозі виконує нечуваний досі білий террор, арес- 
товуючи, стріляючи й вішаючи немилих собі особ, котрих обвинувачує в больше- 
визмі і комунізмі. Реакція докотилась до того і стала то того нахальною, що уряд 
Фридриха позволив собі навіть арештувати кореспондента віденської ґазети „Оег 
Моіцеп“, в тім часі, як він телефоном передавав відомости до своєї ґазети про 
мадярський терор на німецькій Західній Угорщині, признаній Сан-Жерменським 
трактатом, як австро-німецьку територію. 

Довго стогнала ангантська гора, поки породила мишу в виді Сан-Жермен- 
ського мирового трактату з Авсіро - Німеччиною. Як виглядає цей „мир*, ми вже 
мали нагоду реферувати в однім з попередніх оглядів. Цей „мир* з боку політично- 
територіяльного уляг тільки тій зміні, що цілу німецьку територію признано, як 
інтеґральну частину Австро-Німеччинп, одначе німецький Тироль, німецька Мо¬ 
равія і Богемія лишаються при „національних" державах. З фінансового боку є де- 
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які полекші о стільки, що розділено кошти війни, хочь і не справедливо, а також 
старі державні довги колишньої Австро-Угорщини між сукцесійні держави після пев¬ 
ного ключа. Одначе в обгортковій ноті спихає Клємансо вину за війну не на 
чеських і польських і угорських магнатів, котрі верховодили на „ВаШіаизрІаіг'у*4 
за проклятої памятй Австро-Угорської монархії, не на „коїо роїзкіе", що вело 
воєнну політику, а на віденських соціалістів, котрі, треба це піднести з приз¬ 
нанням, ворожо ставились до війни від самого ЇЇ початку. Сан-Жерменський мир 
є твердий і несправедливий, ще більше твердий і несправедливий, як Версайський, 
бо в Німеччині підпірали в часі війни юнкерську політику навіть соціялісти-шай- 
цеманівці, ухвалюючи військові бюджети й військові внутрішні позики. 

Сан-Жерменський трактат забороняє австрійським Німцям навіть думати про 
приєднання до великої Німеччини. Що більше він забороняє називатись наддунай¬ 
ській німецькій реепублиці ..Оеиізсй-ОяіеггеісЬізсЬе Уо1к8гериЬ1ік“, яку 
то назву прийняло німецько-австрі йське наці о наль не зі брання, але 
наказує її назву: „НериЬІщие сі’АизігісЬе*4, щоби навіть німецьким духом не пахло. 

Ця карикатурна миша, Сан-Жерменський трактат, видається сукцесійним дер¬ 
жавам ще за мало карикатурною. Розігрались національні еґоїзми до того, що 
навіть цего некорисного і упокорюючого миру не хоче підписати Румунія, Чехо- 
Словаччнна і Юго-Славія. Перша подає причину відмови підпису. Вона не хоче 
згодитись на клявзулю, в якій на територіях бувшої Австро-Угорщини мировий трактат 
домагається забезпечення прав меньтости, добачуючи в тім нарушення суве¬ 
рени ос ти. Властива причина лежить, на наш погляд, далеко глибше. Вже тепер 
видко, що Румунія хоче створити з Угорщиною персональну унію і для того 
хоче повалити Сан-Жерменський мир, який редукує стару Угорщину до етноґра- 
фічної Мадярщини принайменьше на заході й півночі. Реакційна Румунія боронить 
свойого реакційного союзника, котрого тепер обдирає нечуваними реквізиціями, 
імперіалістичну Мадяріцину, захищаючи краї корони св. Сгефана, котрі, на погляд 
румунських імперіялістів, впадуть, як зрілий овоч, до рук румунської династії Гоген- 
цолєрнів. В кожному разі Румунія веде свою політичну лінію не без підтримки 
реакційного французького уряду, котрий тільки робить міну неначе-б то він гнівався 
на Румун за їх політику в відношенню до Угорщини. Чехи не хочуть підписати 
мира, а як причину своєї абстиненції, подають цілком посторонню справу. 

Парижська конференція склонюється до того, щоби віддати Цєшинський 
ІПлеськ Полякам. На Шлеську знаходиться більшість копалень, і їх відлучення від 
Чехо-Словаччини відбилось би дуже неґативно на економічній силі республіки. Юго 
Славяне знову хочуть забезпечення прав меньшостей не тільки на території бувшої 
Австро-Угорщини, але також на території довоєнного сербського королівства. Опріч 
того вони хочуть вимусити на конференції в Парижу признання Банату, як 
складової частини Юго-Славії, коли тимчасом конференція склонюється до того, 
щоби Банат “Прилучити до Румунії. Сан-Жерменський мир має бути підписаний 
дня 10 вересня с. р. в 11 годині ранку. В тій хвилі, коли це пишемо, доля цего 
миру непевна. Чи його підпишуть сукцесійні держави — не знати. 

Найбільше клопотів має Антанта із своєю улюбленою дитиною, Румунією. Ця 
дитина дуже вередлива і не хоче слухати своїх батьків, котрі її викохали. Проти 
постанов*умов перемиря з Угорщиною Румунія окупувала цілу Мадяріцину, вивозить 
і реквіруе все майно виключно для себе, що не може подобатись батькам. Грізні 
ноти з Парижа нічого неіїомагають. їх прямо іґнорує букарестенський уряд і врешті 
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приходиться, особливо Анґлійцям і Американцям, котрі знетерпеливились вже ру¬ 
мунським своєвілям, говорити гостріще з „дитиною". Антанта посилає до Букаресту 
свойого делєґата, Сер Джорджа Клерк аз дуже широкими повновластями. Як 
повідомляє „Іпїгаизі^еапі", антантський делєґат має загрозити Румунії зірванням 
приязних зносин, на випадок, коли Румунія: 1. не опорожнить мадярської території 
з румунських військ в означенім часі, 2. не занехає самовільних реквізіцій, 3. не 
віддасть досі реквірованих матеріалів до розпорядку репараційної комісії і 4. не 
піддасть румунських військ, які знаходяться на мадярській території і які лишаться 
для заховання порядку під антантське командування. Покй що Америка й Анґлія 
аґітує за з бльокуванням Румунії. Особливо ця бльокада має відноситись до військо¬ 
вих матеріялів. Чи дійсно маємо тут до діла з серіозним конфліктом, чи тільки з ґа- 
зетними чутками, годі розуміти. Одно тільки ясне, що Антанта на мировій конферен¬ 
ції, стараючись розломати ґордийський узол міжнаціональних конфліктів, щораз то 
більше його замотує. 

Чим дальше в ліс, тим більше дров. Чим дальше на схід, тим узол національ¬ 
них конфліктів стає більш замотаним. А замотався він на українській території. 
Старається його розмотати українське верховне командування, котрому приходиться 
боротися і з большевиками і з Колчаками і з Денікінами. ІДоби мати хоч один 
вільний фронт, українське командування заключило з польським командуванням 
чисто стратеґічне перемиря. Установлено демаркаційну лінію. Українське команду¬ 
вання домагалось виміни полонених так Галичан, як і Наддніпрянців, щоби побіль¬ 
шити свої сили в боротьбі проти большевиків. Також домагалось воно, щоби на 
окупованих Поляками українських територіях українське командування мало право, 
робити набор рекрутів з метою побільшення протибольшевицької української армії. 
Що до другої точки, то польське командування згодилось поки що увільнити поло¬ 
нених Наддніпрянців, Галичан увільнити не хоче. Розуміється, що не хоче воно зго- \ 
дитись на набір рекрутів в окупованих Поляками українських землях. Дальші пере¬ 
говори ведуться. Одначе „з Ляхом дружи, і ніж за пазухою держи." Вже після під¬ 
писання перемиря 1. вересня ц. р. Поляки нарушили демаркаційну лінію. І тільки 
тоді, коли проти них виставлено фронт і здорово побито, Поляки зачали респекту- 
вати перемиря. 

Польська політика в українськім питанню не знає, на яку ступити. Річ оче¬ 
видна, , що коли настав зворот в румунській політиці в відношенню до України, 
Україна, маючи з румунського боку забезпечений фронт, перевела внутрішню орґа- 
нізацію війська і тилу, українська армія очистила від большевиків майже ціле 
правобережжя, і врешті, здобувши 1. ц. м. Київ, перекинулаоь на лівий беріг, де їй 
приходиться зіткнутися з військами Денікіна і з большевиками. Українці одначе не 
можуть іти дружно з денікінськими чорносотенцями і тому Денікінові, раз він хоче 
серіозно боротись з большевиками, прийдеться очистити Україну і звернути всі свої 
сили на Московщину, або бути розбитим спільними силами большевиків і Українців. 
Инакшого виходу немає. Одначе польська політична думка, котра іґноруе силу укра¬ 
їнського визвольного руху, поділилась. Одні польські політики, більш ліві, бояться 
„єдиної і неділимої" Росії вразі перемоги Денікіна, а то тим більш, що Денікін 
витягнув з архіву тестамент Івана Кал іти, що до „собіранія русских земель", 
і підніс претенсії на Галичину і Холмщину, після здобуття яких дісталось би також 
на горіхи етноґрафічній Польщі, і тому вони радше хочуть мати сусідом демокра¬ 
тичну Україну, з якою навіть склонні заключити союз проти Московщини. Одначе 
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реакційним політикам польським не подобається українське демократичне сусідство, 
і вони хотіли б зліквідувати українську самостійну Республіку, думаючи, що польська 
реакція врешті решт якимсь новим а 1а Андрусівськіш договором погодиться з москов¬ 
ською реакцією. І відповідно до того фабрикується відомости з большевицького 
фронту. Річ певна, що Київ здобули українські війська і тримають його кріпко. Це 
і констатують польські ліві ґазети. Одначе реакційні фабрикують відомости, нена- 
чеб то Українцям відібрав Київ Денікін. Тимчасом помилилися в даті, фабрикуючи 
відомість. Українські передні сторожі були в Київі вже 27. серпня, а більша сила 
обсадила Київ допіру 1. вересня. Тимчасом польська відомість про взяття Київа 
Петлюрою подає дату ЗО. серпня, а Денікіном 31. серпня. Польська відомість 
імпутує навіть зраду командантові українського галицького корпусу, який неначеб то 
перейшов на бік Денікіна. Відомість та, котра серед закордонних українських кол 
викликала чимале заворушення, подана польськими реакційними ґазетами, показалась 
виссаною з пальця і являється тільки ріит сіезісіегіит польської реакції- 

оо Україна. <>чр 
Ватикан Секретар папи римського надіслав такого листа до Голови 
визнав Директорії: Ваша Ексцелєнція! Святий Престол одержав по- 
Україну. відомлення, в котрому Ваша Ексцелєнція повідомляє Його, що Дирек¬ 

торія Української Народньої Республіки призначила пана ґрафа Ми¬ 
хайла Тишкевича Головою Надзвичайної Дипльоматичної Місії до Святого Престолу. 
Висловлюючи подяку Вашій Ексцелєнції за це приємне повідомлення, я маю честь 
і приємність запевнити, що Святий Престол, оцінюючи як належить благородні риси 
щирого українського населення, вознесе свої найщиріші молитви за щасливу долю 
його і свято переконаний, що право самовизначення, признане вже иншим націям, 
які належали до бувшої Російської Імперії, буде признано і Україні. Дуже приємно 
також запевнити Вашу Ексцелєнцію, що пан ґраф М. Тишкевич, якому доручена ця 
трудна місія, працює з тактом, який признав весь світ. Я з радістю користуюсь цим 
випадкам, аби передати Вашій Ексцелєнції запевнення в моїй найвищій і достойній 
повазі. Кардінал Гас пар і. 

Після за- Польське Тел. Аґентство повідомляє: В Камянці По¬ 
няття Київа. дільському, в головній кватирі Петлюри та осередку над¬ 

дністрянської України, запанувало після заняття Київа велике за¬ 
мішання, тим більше, що роль галицької армії, що до відання Київа Денікінові не 
була ясна. Після офіціяльних українських повідомлень Київ занявЗО. серпня 
галицький корпус і один із запоріжських корпусів. В ночі 31. серп¬ 
ня ввійшли в місто відділи ґен. Денікіна, розпочали боротьбу з за- 
п о р о ж с ь ки м и військами, викинули їх з міста і усунули українські 
прапори та замість них вивісили російські. Відділи запорожські 
відступили до Фастова. Начальне українське командування вис¬ 
лало тоді делєґацію до ґен. фон Бредова, який на чолі денікінців 
заняв Київ з пропозіцією установити демаркаційну лінію і припи¬ 
нена боротьби. Делєґація повернула з нічим, бо Бредов заявив, що 
армії Петлюри не признає, а російських офіцерів, які служать в цій 
армії вважає зрадниками, а він признає тільки командування га¬ 
лицьких військ. Супроти такої заяви почались переговори між ґен. 
Бредовимаґен. Кравсом, який є командантом східньо-галицького 
корпусу. Переговори ці довели до порозуміння поза плечима Укра¬ 
їнського Головного Командування. Дня 3. с. м. почало Головне Українське 
Командування нові переговори з Денікіном однак вони не дали ніяких нас- 
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лі днів. Супроти цього війна між Петлюрою і Д єні кін ом є неминуча, (Не 
маючи змоги сконтролювати цієї вістки подаємо її на відповідальність Польського 
Тел. Аґ. — Ред.). 

Петлюра і Радіо з Москви повідомляє, що Петлюра обявив Денікінові війну, 
Денікін. з причини тої, що денікінські війська заняли Київ. (ІЯ. XV. ]оигпа1.)' 

Антанська Як повідомляє ,Доигпа1 8иІ55е“, на Україну їде велика антантська 
місія. місія, в якої склад входить багато офіцерів та ріжні експерти. 

Завданням цієї місії розслідувати на місці видносини а также До¬ 
вести до якогось порозуміння між Денікіном і Петлюрою. Правдоподібно, що 
буде утворено для Денікіна та української армії якусь окупаційну зону. В цій 
справі інтервеніювала вже в Катеринодарі антантська місія. Наслідком цього 
Денікін велику частину свойого війська пішле на Курськ, а Київ залишить 
Українцям. Рівночасно з тим буде розроблено експертами плян торговельних 
зносин між Антантою і чорно-морськими портами. 

Польсько- Польський Ген.-штаб повідомляє: Переговори про перемиря з Укра- 
українське їнцями вів в імені польського командування ґен.-лейтнант Дурський 
перемиря. а в імені отамана Петлюри полковник ґен.-штабу Липко. Ці деле¬ 

гати підписали перемиря. Договір цей заключено на 1 місяць з мож¬ 
ністю 5 дневного виповідження кожного часу. Договір цей чисто військового харак¬ 
теру, лінія демаркаційна відповідає тимчасовому угрупованню нашого війська, яке 
зарядило наше командування з військової точки погляду. 

Українська Укр. Пресове Бюро повідомляє з Копенгагена, що 29., ЗО. і 31. липня 
делегація пробувала в Вашингтоні делегація Українського Народного комітету 

в Вашингтоні, в справі Сх. Галичини. Всклад делегації входили: о. Поняташин, 
В. Лотоцький, Ол. Неприцький-Пановський та юридичні 

дорадники Народного комітету: Джеме Га міль і Вгяіям Керне. Делегацію приняв 
державний секретар Роберт ЛянсінГ, якому вручено меморіял Укр. Народ. Комітету. 
При цій нагоді ЛянсінГ заявив, що справа Сх. Галичини ще не є вирішена, 
і обіцяв меморіял У. Н. К. переслади американській делегації в Париж. Опісля 
делегація відвідала тов. міністра закордонних справ Б. Мілєся, голову статссекре- 
таріяту Б. Девіса і знатока східньо-цвропейських питань Ґ. Б а ля, який недавно 
повернув з Парижа. Крім цього делегація відвідала багатьох лідерів сенату і кон¬ 
гресу, яких просила о поміч та оборону перед польським імперіалізмом. 

Канадійські Канадійський мі ні стер президент вислав до ЛлойдДжоржа 
Американці таку телеграму: Пів міліона бувших австрійських і російських 

до Л. Джоржа. Українців в Канаді, з яких велика скількість боролася в рядах 
канадійської армії, звертається до Вас, що би Ви своїм авторітетом 

перешкодили анексії українських земель Поляками. Це прохання я піддержую як 
найгорячіще. (У. П. Т.) 

За самостій- Канадійські Українці звернулися до голови української мирової 
ністьУкраїни, делегації в Парижі з телеграмою, щоби делегація о бетою вала 

повну незалежність і суверенність усіх українських земель' 
в Европі. В Нюгавен 5000 українських і литовських кольоністів звернулося до 
Вільсона, державного секретаря і американського конгресу з до¬ 
маганням не ратифікувати мира з Польщею, аж доки не буде визнана не¬ 
залежність України, * (У. П. Б.) 

Заклик Укр. 
Черв.Хреста. 

Голова Українського Червоного Хреста А. Вязлов звернувся по 
радіо до Міжнароднього Червоного Хреста в Женеві 
і до всіх його організацій в Европі та Америці з проханням о поміч 

в боротьбі з пошестними хворобами на Україні. (ТгіЬипа.) 

Димісія. Як повідомляє „РусаГ“, члени української мирової делегації Мар- 
Голін і Шульгин подалися до димісії. Як причину подають не¬ 

погодження їх з політикою Гр. Тишкевича. 
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Зниження В Могилівському повіті, в наслідок жнив появилося значне 
цін на хліб, зниження цін на борошно. Так прим, кукурузяне борошно коштує 

тепер 260, гривень пуд замість 700 грив. На'Київщині теж ціни 
падають. „(У, П. Б.) 

Антантська До Камінця ГІод. прибула антантс-ька місія, зложена з французьких, 
місія. англійських і американських офіцерів. 

Лемківщина. Тижневик „Русская Земля", який виходить в Ужгороді, пише: 
Колиб навіть мирова конференція і признала Польщі Лемківщину, 

то Лемки не будуть ніколи польськими громадянами. Лемки вірять в те, що. повстане 
Росія і забере Лемківщину, а коли це буде неможлива то вона приєднається, як 
Карпатська Русь, до чехо-словацької республіки. 

З анґлійської Як повідомляє „Ьа Реиіііе" з Парижа, в Одесі повстало демократичне 
окупації. російське правительство під головуванням проф. Щепки на. Службу 

поліційну в Одесі сповняють анґлійські моряки. 

Румуни на Теї. Сотр. повідомляє: Румунські війська перейшли Дністер. Після 
Україні. розбиття червоної армії вони заняли Тираспіль а тепер стоять вже 

в тилі розбитої під Одесою большевицької армії. 

Румунський Як повідомляє румунське бюро преси, до Чернівець приїхав дня 
король 2. вересня румунський король Фердинанд. Мого повитала румун- 

в Чернівцях, ська влада, а населення зготувало йому велику овацію. Після' уро¬ 
чистого молебна в соборі король приняв представників усіх народів, 

що замешкують Буковину, і розмовляв з ними довший час. 

Румунія і Теї. Сотр. повідомляє з Букаресту, що румунський уряд згодився 
Україна. на перевозку через Румунію транспорту збруї на Україну. 

Румуни у Сх. Як повідомляє „Сга$“, під румунською окупацією осталась найдальше 
Галичині. висунена частинЯТСх. Галичини здовж горішнього бігу Чорного Че- 

ремоша від жерел під Командною через Бурвут, Шибени, -Явірник 
аж до Жабя, яке зістало перетяте в той спосіб, що село осталось під польською оку¬ 
пацією, а полонини, які належать до Жабйого — під румунською. В цей спосіб весь 
центр Гуцульщини є під румунською окупацією. 

У Львові Зі Львова повідомляють, що цими днями відновлено у Львові ви- 
вїдновлено дання українського дневника „Вперед", який закрили були Поляки 
„Вперед". в березні ц. р. Здоровкаючись з читачами, редакція пише, що „ми не 

тільки не впали на дусі, але навпаки дух нашого життя зміцнився 
так сильно, що немає такої сили, якаб його могла здавити. Придержуючись наших 
ідей, ми йдемо тим самим шляхом, яким шли й досі." В статті „На часі" редакція 
кличе громадянство до відновлення діяльності! освітних товариств та читалень по 
селах і місточках і до накладання громадянських комітетів. 

Під Пяні кавалерійські банди бешкетують по селах, забирають хліб, 
Денікінцями. немилосердно ріжуть худобу, бють населення нагаями, примушують 

варити самогонку, розшукують зовсім молодих дівчат. Молодиці 
поховалися по лісах. Пяне офіцерство співає „Боже царя храні" і, зігнавши 
слухати селян, силує їх виголошувати „Ура“ гетьману Денікіну. Неслухняних 
та' ставлячих опір розстрілюють. * ' (Від вл. кор.) 

Напередодні На останному засіданні Кубанської Краєвої Ради резолюція 
оголошення дальшої спільности праці з Денікіном пройшла лише більшістю 
Кубанню 5 голосів. Члени: Макаренко, представник кавказьких горців, Су л- 
війни тан Крім-Гірей — вийшли в Ради. Станичні Ради вимагають не- 

Денікіну. гайного відкликання Кубанців з фронту і звільнення Кубані від біло- 
гвардейців. В випадку незадоволення цих домагань, має бути оголо- 

шенно загальний національний похід' за звільнення рідного краю від чужеземців. 
(Від вл. кор.) 
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Нова жертва. Як довідуємося з Галичини, Поляки вбили в лісі б. державного 
секретаря 3. У. Н. Р, Мар тин ця. Вбили його в лісі підчас того, 

коли переводили його арештованого в тюрму. 

Жнива на „Сепігаї №\уз“ повідомляє, іцо жнива на Україні цього року дуже 
Україні. гарні. Вистане хліба і на вивіз в инші країни. Жнива всюди прой¬ 

шли в свій час. „Ь’йотте 1іЬге“ заявляє, що такий гарний стан 
жнив треба завдячити взірцевій управі країни. Тому належить негайно визнати 
незалежність України і вступити Франції в товарообмін. Большевицьке ста¬ 
тистичне бюро повідомляє, що свогорічний врожай на Україні має бути не менше 
1 міліярда 4 міліонів 144 тисяч 430 пудів хліба. 

Польща, 
З країни Як повідомляє „КаргхбсР, в Варшаві на 180 тисяч дітей, які обо- 
вищої вязані ходити до школи, в варшавських публичних школах вчиться 

культури. всього тільки ЗО тисяч дітей. 150 тисяч дітей не ходить до шкіл, 

„Пеое- Польським міністром торгу і промисловості! призначено Щеньов- 
біжчик". ського, відомого капіталіста, який був одним із стовпів „прото- 

фіса“ підчас Скоропадщини на Україні. 

Польська На днях має виїхати в Ростов н. Д. надзвичайна місія польського 
місія до уряду до головного штабу Денікіна в ціли упорядкований консулярних 
Денікіна. справ та навязання торговельних зносин. На чолі місїї стоїть Ф,} 

Скомиський, який свого часу видавав в Петрограді „Охіеппік Ріо(го_! 
£гасІ2кі.“ (Схаз.) 

З польсько- Польський сойм, який мав зібратися 7. вересня, відложено до ЗО. ц. м. 
го сонму. (Схаз.) 

Польсько- Дня 3. вересня в Парижі підписано польсько-французьку конвенцію 
французька в справі еміграції та імміграції робітників. (Схаз.) 
конвенція. 

Падеревський До Парижа виїхав Падеревський, щоби інтервеніювати в справі 
в Парижі. Горішного Шлеська й Сх. Галичини. 

Проти 3 Женеви повідомляють, що депутат Ляфен приготовляв спішне 
бльокади запитання в французькій камері, чому ще й досі союзні держави 
Росії. бльок ують Росію, яка була їх союзником, в той час коли 

бльокаду ворожих країн вже знесено. 

Напруження В звязку з відношенням Анґлії до Балтійських Держав, як до само- 
відносин між стійних політичних одиниць, відносини між Англійцями та Дені- 
Анґлією та кіним сильно загострилися, і сподіватися на який-небуть компроміс 
Денікіним. в цей час, коли АнГлія стоїть за повну політичну незалежність 

балтійських держав, а Денікін навіть за Фінляндією визнає право 
лише на автономію, не приходиться. (Від вл. кор.) 
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Боротьба Як повідомляють анґлійські ґазети, Анґлія має замір відкликати 
з большеви- свої реґулярні військ аз Росії а заступити їх добровольцями. 

Ками. Щоденно буде пересилатись 3000 англійських добровольців в Росію. 

Анґлія І Ро- Женевські часописи повідомляють, що Анґлія заключила з прави- 
сія. тельством Ліян оз о на договір, по якому вона обовязалася піддер¬ 

жувати Ліянозова матеріально і морально, а він визнати для себе 
обовязковими всі договори Анґлії з Денікіном і Колчаком. 

Мирові пе- Московське радіо з 9. вересня повідомляє, що естонський уряд роз- 
реговори. почав мирові переговори з большевиками. (АЬепсі.) 

Мобілізація За силою наказів Колчака і Денікіна, козаки повинні предста- 
з 16 літ. вити до армії мужеське населення з 16 літ. З місцевостей, які захоп¬ 

люють, посуваючися вперед, червоні війська, забирається населення, 
починаючи з 17 літ. (Від вл. кор.) 

Сауеапі еі 
„П08ІГІ“ 

СОП5І1ІЄ8 ! 

Естонія і 
Росія. 

Троцький в статті „Фінляндія* об’єктивно рисує перед Фін¬ 
ляндцями картину повної втрати своєї самостійності! в випадку спіль- 
ности політичних кроків з Денікіним. Він каже, — союз з Денікіним 
— це визнання його діктатури. Кубань — ясний приклад. 

(Від вл. кор.) 

Радіо з Карїнервон повідомляє, що естонський уряд відкинув 
пропозіцію Леніна, щоби Естонія навязала мирові переговори 
з большевицькою Росією. 

Большев. \\її А1і£. 2і£. повідомляє з Копенгагена, що большевики за- 
переговори пропонували литовському урядові перемиря в цілії навязання мирових 
з Литвою, переговорів. 

В Колчаків- Ставка Колчака і адміністрацій^ установи перенесені з Омську 
щині. до Іркутську. Лазарети Томська і 0 м с ь к а переповнені: медіка- 

ментів не вистачає. Дуто в поїхав до Чити переводити мобілізацію, 
але вона не вдалася. Партизанські відділи енергійно ведуть боротьбу проти біло- 
гвардейців вздовж всієї залізнодорожної лінії. Коло Томська переводить операції 
відділ Дубкова, коло 24 тисяч людей, і кільки дрібних відділів. В Омську 
англійський відділ рахує 500 людей, чеський 800. Орґаиизовані большевики 
в Омську дуже добре. Коло пристані Тара партизанами затоплено 2 пароплави. 

(Від вл. кор.) 

Ставка Кол- Як повідомляє большевицьке радіо, Колчак переніс свою ставку 
чака. з Омська в Ново-Миколаєвськ (600 верстов на схід від Омська). 

За кордоном, 'шь 
Хлібна карта 3 Парижа повідомляють, що там знову прийдеться завести карточ- 
в Парижі, ки на хліб, бо Гув ер заявив, що тільки тоді Америка буде по¬ 

стачати Франці пшеницю, коли вона обмежить її споживання. 
(Г^ома Кеїогта.) 

В Естляндії. Справи на естонському фронті, під Псковом стоять дуже зле. Прорив 
большевикам вдавався цілком. Латишське Правительство в негай¬ 

ному порядку висилає на фронт ландвер, після відправки якого для охорони ладу 
в тилу не має відповідної озброєної сили. В місцевостях, які звільнені Німцями, 
вибухли місцеві большевицькі повстання. Російські і латишеькі балтійські часописі 
становище вважають дуже загроженим. (Від влг. кор.) 

Вільна—сто- Теї. Сотр. повідомляє з Ротердаму, що англійський уряд признав 
лиця Литви. Вільну столицею Литви. 
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Литовський XV. А1і£. 2повідомляє з Берліна: Литовське пресове бюро 
зїзд. повідомляв, щ© в Іркутську відбувся конґрес Литовців, ЯКИ^-бу-Яр 

підчас царського режіму заслано у Сибір. З’їзд визловився за не¬ 
залежність Литви зі столицею Вільно. Теперішній литовський уряд визнано 
правшім правительством литовського народу. 

Строк пле 
бісціту. 

Само¬ 
стійність 
Египту ? 

З Б аз і л еї повідомляють, іцо Найвища Рада постановила вжити 
всіх заходів, щоби плвбісціт у всіх країнах і областях покінчити 
до 31 січня 1920 ро ку. 

^Оаііу Маі1‘ повідомляв з Каїро, що провідник єгипетської делєґації 
телеґрафував, що комісія закордонних справ американського сенату 
визнала незалежність Египту. 

Проти Трудовий конґрес робітництва в СНаз^ош висказався за те, що від- 
анґлійського повідь анґлійського уряду в питанні про соціалізацію його не вдо- 

уряду. вольняє. Принята 2,600.000 голосами проти 1,100.000 резолюція Смілі, 
в якій говориться, що обовязком народу повалити теперішний уряд. 

(Мог^еп.) 

Брешко- Тими днями прибула в Прагу „бабушка“ російської революції Б р е шк о- 
Брешковська Брешковська. Російські та чеські демократичні кола в Празі 

зготували їй сердечний прийом. 

Замах Як повідомляє „Оаііу Те1е§гарЬ“, на єгипетського преміера мі- 
в Египгі. ністрів в Каїро кинули бомбу. Настрій тубильців проти Анґлійців 

ворожий. Вулицями міста проходять товпи демонстрантів з кличем 
„Египет для Египтян*. Для наведення порядку Анґлійці пускають вход танки. 

Констітуанта Грузійська констітуанта ухвалила законопроект про утворення скре- 
в Грузії. мого фонду в висоті 2 міліонів рублів, на підмогу учням, які вчаться 

в Европі або Америці. Рівночасно асіґновано мі Ліон рублів, щоби 
уможливити робітникам поїздку в европейскі краї задля ознайомлення з робітничим 
рухом і удосконалення свойого звання. 

Студент- В першій половині жовтня відбудеться в Загребі конґрес південно- 
ський славянських студентів. На конґрес запрошені представники 
конґрес. усього славянського студентства. 

З українського життя на чужині. 
До Відня приїхали п. Порш, Мазуре нко, Матюшенко, Лось кий. 

З України приїхав проф. Кар майсь кий і Микитей. На днях має приїхати 
0. Бон. 

Як довідуємося з добре поінформованих джерел, український уряд рішив 
звернути більшу увагу на роботу Державного контроля. Рівночасно командіруеться 
за кордон окрема комісія, яка має познайомитись з діяльністю наших закордонних 
інстітуцій, закупочних комісій то що. 

Радником віденського посольства назначено п. Біленького, а другим 
секретарем п. В о в к а - В о в ч е н к а. 

У Вівторок відбулося чергове засідання Українського Громадянського 
комітету у Відні. Обговорювано питання про панахиду по всіх жертвах польської 
інвазії, про демонстраційне віче, видання матеріалів про польські звірства та ухвалено 
правильник комітету. Панахида одбудеться в четвер 18. IX. с. р. о 972 пер. пол. 
в церкви св. Варвари. 
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В четвер відбувся в залі „Мизікуегеіп“ пятий зряду концерт Україн¬ 
ської Капелі. Слідуючий концерт в суботу. Подрібний звіт з концерту подамо 
в слідуючому числі. 

В середу 10. IX. відбулися загальні збори українських журналістів. 
Явилися п. М. Лозинський, Евг. Левиць кий, В. Кушнір, А. Хомик, 
І. Фе дів, Ф. Слюсаренко, В. Мур сь кий, II. Кирчів, Сербинюк, 
А. Сербиненко, 0. Грицай, А. Баранів, М. Чечель, С. Баран, 0. 
Базяк. На зборих прочитано і ухвалено статута орґанізації, яка буде називаться 
„Союз українських журналістів і пісьменників*. Продовження загальних 
зборів відбулося в пятницю. 

Як довідуємося, член українського посольства в Берліні ґен. Шостак о в 
залишав працю в посольстві і подався на днях до Д е н і к і н а. Деякі члени 
посольства та російська колонія в Берліні сердечно пращали його на двірці 
і бажали йому успіхів на новій службі. (Ця вістка видається нам дуже неправдо¬ 
подібною і ми маємо надії, що її офіціально зцементують. — Ред.) 

На днях товариство „Вернигора" відправляє з Відня великий транспорт 
книжок на Україну. 

До румунського уряду послано перший список Українців, які проживають за 
кордоном, з проханням, щоби уможливлено їм поворот на Україну. 

і 

М. Лозинський, член української делегації в Парижі, складав в середу 
10. IX. в Національній Раді звіт з діяльносте парижської делегації. 

Огляд преси, 

Українська місія в 
Неаполі. 

Приїзд української дипльома- 
тичної місії в Італію викликав 
в Італійській пресі велике заінте¬ 
ресуй ання. Майже у всіх великих 
ґа :етах не тільки римських, але й 
неаполітанських і мілянських по¬ 
явилися великі інтервю з головою 
місії п. М а з у р е н к о м. Одно 
з таких інтервю, яке помістила 
„С о г г і е г е сі е 1 М а і і і п о“, по¬ 
даємо в перекладі: 

„Від двох днів знаходиться в Неаполі 
п. Мазуренко, бувший міністр фінансів 
а тепер голова українськоі місії до 
італійського уряду. В довгій і сердечній 
розмові, яку ми мали з п. Мазуренком, 
він висловив свій погляд на теперішню 
ситуацію в Росії, на Україні і Балканах 

і вказав на ці спільні політичні та 
економічні інтереси, які можуть устано¬ 
витися між Україною та Італією. 

Пан Мазуренко вияснив нам ціль 
приїзду місії — це заходи, — щоби 
італійським урядом була визнана само¬ 
стійність України. Голова місії звернувся 
до італійської публичної думки во імя 
національних прінціпів, які так добре 
зрозуміла Італія, яка іде в аванґарді 
демократизму. Він представив нам при¬ 
чину цеї боротьби, яку веде Україна з 
російськими большевиками і вияснив 
сучасне військове становище на ріжних 
фронтах: большевицькім, царськім і 
польськім. 

Поминаючи наші політичні питання 
на Сході, ми звернулися до п. Мазуреика, 
щоби він представив нам, як він уявляє 
собі стосунки українсько-італійські. Пан 
Мазуренко сказав: 

„Італія і Україна є призначені для 
того, щоби увійти в близші економічні 
стосунки. Між нами нема таких супереч- 
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ноетей, шоб їх не можна було усунути. 
Україна — правдивий шпихлір Европи — 
має величезну продукцію хліба і багато 
сирівців як заліза, вугля, марґанця і др. 
Рівночасно на Україні розвинена дуже 
слабо промисловість. Тому Італія може 
негайно дістати з України хліб і сирівець 
а дати Україні свої вироби. Через своє 
ґеоґрафічне положення Італія може 
статися посередником між Україною і 
Европою — бо природні богацтва цього 
краю далеко перевисшають запотрибу- 
вання самої Італії. 

Не можна забути того, що підчас 
російського панування Україну визиску¬ 
вала Росії в той спосіб, що ми мусіли 
купувати вироби московського і петер¬ 
бурзького промислу по дуже високих 
цінах. Щоби не допустити до розвою 
українського промислу, петроградський 
уряд через свою бюрократію не допускав 
до закладання на Україні фабрик, а весь 
сирівець, який добували на Україні, ви¬ 
силали в глубину Росії. Через довгий 
транспорт російських виробів залізни¬ 
цями вони були на Україні дорожчі ніж 
ті, які можна було спровадить з закордону 
морським шляхом. 

В цей час утворення постійної торго¬ 
вельної палати італійсько-україн¬ 
ської є питанням незвичайно важним 
для обох держав. 

Велику народову крізу, яка панує 
тепер в Італії можна хоч би в частині 
усунути через спровадженая з України 
хліба, цукру і т. п. з другого боку на 
Україні панує велика промислова крі^. 
і брак всякого краму, бо від самого 
початку світової війни не мала ніякої 
змоги дістати товарів з инших країн. 

Цукрова промисловість — гордість 
України занепадає через брак машин 
і спеціалістів. Тут вдячне пале до праці 
знайшлиб італійські хеміки. Українське 
хліборобство занепадає теж з причини 
цілковитого недостатки сільсько-госпо¬ 
дарських машин і знаряддя. Мірошничий 
промисл теж потерпів сильно, бо зіпсутих 
машин у млинах нема чим заступити 
новими ані нема змоги їх власними 
силами направити. 

Величезну потребу ми відчуваємо 
в мануфактурі. Усі українські села 
потрібують одежі, чобіт, і тут італійський 
суконний промисл міг би прийти най на 
поміч а за це отримав би вовну і шкіру 
— сирівець. 

Крім цього Україна має багато дерева 
а управа тютюну стоїть на Україні дуже 
високо. Ці всі богацтва є в великій 
скількости, і тому на Україну зазіхають, 
і Поляки і Румуни і большевики і росій¬ 
ські імперіялісти в роді Колчакай 
Де ні кін а — усі хотять мати таку богату 
країну. Україна вже від року бореться 
з ними усіма і тільки завдяки цій 
боротьбі Ле ні нові не вдалось з’єднатися 
з угорськими большевиками. 

Відкладати асі і п ї і п і і и т справу 
українсько — італійської торговельної 
палати — це на нашу думку підтриму¬ 
вати російських реакціонерів в роді. 
Вобрінських з їх панславізмом, який 
є ворожий Італії і може піти на руку 
усім її ворогам. А навпаки поборювати 
панславізм це для обох народів незви¬ 
чайно важне і зможе зміцнити тільки 
наші політичні іюзіції. 

В цей спосіб працюючи разом — 
закінчив п. Мазуренко — ми зможемо 
взаїмно піддержувати себе на економіч¬ 
ному полі і в цей спосіб унезалежнити 
себе від імперіалістичного бльоку. 

(Соггіеге сієї шаШпо 19. УІЦ.) 

Проти большевиків. 
Під таким заголовком містить 

„Ье Реіііе Рагізіеп" інтервію з 
головою української делєґації 
в Парижї п. М. Тишкевичем. 

„Україна — каже п. М. Тишкевич — 
це для звичайної смертної людини щось 
таке невідоме, як Ельдорадо, Камчатка 
або Куцоволоськс питання. Ця країна 
лічить однак понад 40 міліонів мешкан¬ 
ців і є півтора разів так велика, як 
Франція. Можливо, що від цієї країни 
залежатиме будучність світового мира, 
що власне цей народ, який увіходить 
в союз з Поляками, Румунами, Чехами 
і Кавказцями, щоби задержати наступ 
фанатичних большевицьких мас на 
захід, є тим, який має протиставити 
в будуччині чоло німецьким стремлінням. 
Поборювання болі шевизму і наша побіда 
над фанатичними масами, які веде Ленін, 
є власне тепер рішаючою підставою 
нашої апеляції, з якою ми звертаємося 
до Антанти. Большевики — то не є небез¬ 
пека, яку можна собі легковажити. Ца 
©рда, що зробила своєю доґмою морд 
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і катування, орда, яка не знає права 
ані моралі, яка підготувала нам тяжкі 
години, які можна порівняти хиба тільки 
з наіздами Монголів за давних віків, бо 
маючи в руках зброю, уміла її вжити. 
Коли культурні народи не хотять для 
себе смерти, вони мусять зорґанізуватись 
проти большевиків, бо страхіття терору, 
то дитяча забавка в порівнанні з боль- 
шевизмом. Ми пережили большевицьку 
неволю і, щоб від неї визволитись мусили, 
прикликати на поміч Німців. Та з одної 
неволі попали у другу, так само тяжку. 
Плянові реквізіції заступили грабіж, але 
результати вийшли однакові. Німці стали 
на Україні такі ж ненависні, як і боль- 
шевики. Тепер ЗО міліоків селян і біля 
10 міліонів представників инших кляс, 
роз’єднані всякими ріжницями політичних 
і соціяльних поглядів, обєднались думкою 
визволення своєї вітчини, і це горяче 
бажання мусить бути приняте під увагу 
Найвищим Трибуналом Мира. Ми не 
є ані Поляки, ані Росіяне. Наша мова, 
одна з мов славянських, однаково ріж- 
ниться від російської, як і від польської. 
Наша країна є багата. Це шпихлір, 
який сам може вигодувати цілу Европу. 
Ми також маємо великі ліси і богаті 
копальнії, а наша земля є незрівняна 
в своїй родючості. 

Хоч від 1654 р. ми находимося в 
тяжкій неволі, де забороняли нам навіть 
вживати рідної мови, коли забороняли 
всяких видань в українській мові, ми 
заздрісно плекали наші старі співи і 
нашу народню поезію. 

Київ, святе місто Ярослава Великого 
і Мазепи, має Університет, Академію, яка 
налічує 207 членів, товаристо мистецтва, 
товариство, архітектів і 7 театрів, які 
грають переважно українські п’єси. 

Петро Великий визнав нас, як нарід, 
так само Катерина II. Навіть Столииін, 
коли про нас говорив, то тільки як про 
„інородців", а мимо того всі хотять зробити 
нас Росіянами. 

Ні, ми не Росіяне, так як Альзаси не 
Німці а белґійські фламандці не Французи. 
Венізельос сказав, говорячи про Крит, 
„що національна свідомість творить нарід." 
Ми хочемо те національне самопочуття 
ввести в життя, бо ми не хочемо бути 
ані Поляками, ані Росіянами, ані Німцями, 
а тільки Українцями. Тепер ми мусілн 
з’єднатись з Кавказом, Румунією, Польщею, 
Чехословакамии і Литовцями, щоби ут¬ 
ворити єдиний фронт проти болшевизму. 

Коли цей фронт буде чесно збудований, 
він дасть найпевніщу ґарантію трівалого 
мира і буде непоборимою перешкодою проти 
німецько-російського порозуміння. Ми най¬ 
краще зуміємо боронитись проти німець¬ 
ких впливів, коли здобудемо незалежність. 
Тоді від Балтійського до Чорного моря 
стане міцна барієра народів, звязаних 
бажанням волі. Ми зуміємо подбати про 
мир в Росії і про те, щоб не здійснилися 
німецькі пляни. Але ми не захватчики. 
Ми хочемо жити мирно з усіми нашими 
сусідами. Але ви поможіть нам. 

Віддайте нам наших 40.000 полонених 
Українців, які мучаться в Італії, і 20 тисяч, 
яких забрали Поляки, а ми Вам покажемо 
богацтво нашої землі. Будьте нашими 
вчителями. Дайте нам промисл, аґрономів, 
інжинірів, вчителів, а ми готові взяти 
на себе 00% російського боргу Франції: 
„Це я маю иредложити французькому 
правительству. Але чи захоче воно мене 
вислухати?“ 

Україна і большевизм. 
Прихильні УкраїнцЯхМ статті 

починає вже містити навіть польо- 
нофільська „О а г е і і е сі е Ь а и- 
5аппе“; в 220 числі містить вона 
під заг. „Україна і больше- 
в и з м“ слідуючу статтю: 

„Від якогось часу в пресі обговор¬ 
юється питання про відношення України 
до большевиків. Обвинувачують Україн¬ 
ців в большевизмі, див. „Ьа Саизе 
Сошшипе" з 2. VIII. орґан п. Бур- 
цева тому, що ніби то армія Петлюри 
є большевицька, то знову через тс, що 
вони воюють з Поляками. 

Рівночасно Раковський розкидає 
прокламації, в яких кажеться, що Пет¬ 
люра це „буржуй" і антантський аґент, 
бо він воює з червоними, і через те 
Раковський відмовився зєднати свої 
війська з совітськими військами для 
спільної боротьби з Польщею та Руму¬ 
нією. Щоби дізнатися правди, треба 
нагадати деякі факти. 7. листопада 1917. 
Ц е н т р а л ь н а Р а д а проголосила У к р а- 
їнську Республіку. В грудні 1917. 
Франція і Анґлія прислали своїх дипльо- 
матичних представників, ґен. Та буї та 
п. Баґе. Того самого місяця совітська 
республіка ставить Україні ультіматум. 
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яким і починає ворожі виступи. З цього 
часу з короткими перервами ведеться 
війна на смерть і життя. 

Від кількох місяців прилучилася 
війна з Польщею. Невже Українці тоді 
•гали большевиками? Правда, що 
польське військове становице, на російсь¬ 
кому фронті не є таким, яким воно 
моглоб бути, колиб Поляки не мусіли 
воювати з Українцями. Однак і Укра¬ 
їнці мусіли обмежитися тільки де- 
фензівою, бо Поляки наступали на них 
ззаду. Це факти правдиві, однак було 
Ін наївним з цього думати, що Поляки 
або Українці стали большевиками. Як 
що придержуватися цеї думки, що всі 
мротивники Поляків є большевиками, то 
чому не залічують в їх ряди Литовців* 
які з ними воюють, або Чехів, які є 
з ними майже на воєнній стопі? 

Головою Українців є Петлюра. Він 
завше був в контакті з Аліянтами 
і скинув германофільський дежім геть¬ 
мана Скоропадського. Його пред¬ 
ставником в Парижі є ґраф М. Т цін¬ 
не ви ч, а союзники запропонували йому 
зєднати свої сили з иротибольшевицькою 
акцією Денікіна. Невжеж він теж є боль- 
іаевиком? Завдяки його акції вдалося 
відбитй майже половину національної 
української території та викликати пов¬ 
стання в другій половині так, що Раков¬ 
ої, кий збіраеться покинути Київ. Чи-ж 
є де-небудь друга країна, якаб без чужої 
помочі могла щось подібне вчинити? 
Гарний приклад ми мали на Угорщині... 

Скажуть нам, що це все — заслуга 
Денікіна. Ні, бо боєва сила Денікіна 
датується від вчорашнього для. Від січня 
до липня його армія була на Кавказі та 
на Дону, і тільки один Петлюра затримав 
російський похід на захід. Коли Веля 
Кун в останньому свойому маніфесті 
каже, що справу пролетаріату на Угор¬ 
щині занапастив повільний похід росій¬ 
ської армії, то це Українці загородили 
московським ордам дорогу і захистили 
Румунію та Угорщину від страхіття боль- 
■евнцької інвазії. 

Та чогож то Українці домагаються 
для себе Сх. Галичини? Це для цього, 
що там мається 62% Українців (25% По¬ 
ляків, решта жидів). А пан Бурцев, гарячий 
прихильник „єдиної неділимої** Росії, не 
хоче погодитися з тим фактом, іцо 

Українці не хотять уступити своєї країни 
Росіянам, які на лівому березі лічать 
тільки 13% населення, а на правому 
березі 4%. Невже і це треба вважати 
большевизмом ? 

Підчас війни Українці боролися за 
свою незалежність в Австрії так само, 
як і в Росії. Щоби їх скомпромітувати, у 
Відні їх денунціювали, як русофілів, 
а в Петрограді, як австрофілів. Тепер 
їх знову обвинувачують в большевизмі. 
Міняється форма, а остаються брехливі 
наклепи. 

Однак мимо цієї брехливої кампанії 
Українці не виречуться своєї незадеж- 
ности і мають після пятилітної війни 
доволі енерґії щоби цю незалежність 
здобути. “ 

„СахеПе сіє Ьаизаппе" 14. VIII.) 

За український хліб. 
„РеШе КериЬ1іс“ обговорюючи 

в своїй статі користі французько- 
українського торговельного трак¬ 
тату пише: 

„Чи ми хочемо, чи ні сьогодня істнує 
Естляндія, Латвія, «Литва і істнує теж і 
Україна. Заперечувати довше її існу¬ 
вання, — це продовжувати аж до нескінче- 
ности цей хаотичний стан, який хочеть¬ 
ся довести до якогось порядку. 

Цим републікам, коли хочеться дійсно 
скріпити їх незалежність, треба достарчити 
грошей, збруї та амуніції. Треба приняти 
нам до відома готовість України сплатити 
частину довгів і навязати з нею торго¬ 
вельні зносини, які для Франції були-б 
дуже бажані. 

Це справді неймовірне, що ми в цей 
час, коли нас визискують американські 
доставці і ми тратимо багато не тільки 
через збільшення цін, але й через валю- 
тову ріжницю, — відкидаємо ті всі корисні, 
які може нам достарчити визнання україн¬ 
ської незалежности і заключення з нею 
торговельного договору. 

Відносно Америки ми є довжниками, 
а відносно України можемо бути креді- 
торами. Відкинути від себе те все з лю- 
бовп до царя, Кодчака чи Денікіна — це 
«правді божевіля.“ (РеМе РернЬІіс 2.VIII.) 
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Огляд світових подій. 
4. вересня. Ультіматум Антанти до Німеччини в справі заборони обеднаная 

з Австрією. — На Шлеськ прибула міжнародна комісія. — Вольшевики запропо¬ 
нували Естландії перемиря. — Закінчення страйку залізнодорожників у Відні. — 
Вуличні заворушення в Празі. — На Угорщині утворено кабінет Гайнріха. 

5. вересни. Вольшевики запропонували Литві перемиря. — Комісія амери¬ 
канського сенату для заграннчних справ обявила незалежність Египту. — Австрій¬ 
ське Національне Зібрання рішило підписати мировий трактат. — Конфлікт фрам- 
цузько-анґлійський в справі Сирії. 

6. вересня. Американський робітничий союз ухвалив через 0 місяців не до¬ 
пустити до страйків. — Страйк в Марселі. — Мобілізація в Японії. 

7. вересня. Нові вуличні заворушення в Празі. — Естляндія відкинула пре¬ 
позицію большевиків що до перемиря. — Німці почали евакуацію Курляндії. 

8. вересня. Парижська слідча комісія вирішила, що не має ніяких правиш: 
підстав, щоб поставити Вільгельма. перед суд. 

9. вересня. Нове повстання в Ірландії. — Викрито монархічний заговір в 
Празі. — Антантеькі дипдьомати покинули Арханґельськ. 

10. вересня. Австрія підписала мировий трактат. Не підписала його Руму¬ 
нія та Югославія. — Поляки концентрують війська на гор. Шлсеьку. 

На фронтах. 
Офіціяльне звідомлення Головної Кватири Українських Військ з дня 

1. вересня 1919. Війська Української Народньої Республіки по довгих і кріваввх 
боях заняли столицю Української Народної Р е с п у б л ики місто К и ї в, прм 
обосторонніх великих стратах. Старшину і козаків української Армії привітало насе¬ 
лення столиці вітчини при в'їзді зі сльозами в очах. Під гуком армат та тарахко¬ 
тінню машинових крісів витали мешканці Київа вїзд військ до столиці з великим 
одушевлениям при співі національного гішну та окликах „Хай живе Українська 
Народна Республіка, хай живе Петлюра". 

В Київі на головнім двірці здобули наші війська велику скількість рідшого 
матеріалу а то: багато зелізничих возів, паровозів, обозового матеріалу, куль, аму¬ 
ніції, та ин. В тяжкій битві за Київ взято рівнож велику скількість большевиків 
до полону. Наш наступ успішно розвивається, а большевицькі банди в переполосі, 
переслідувані нашою кавалерією, утікають в північнім напрямі. 

Большевицьке звідомлення з дня 3. вересня. В околиці Мур мана мм 
підстрелили англійський літак. На Фінському побережжі наш підводний човен 
затопив ворожий міноносець. В околиці Двинська ми стоїмо в '8 верстах від 
місцевості! Д р і с с а. В околиці Б о б р у й с ь к а наші війська відступили до ріки 0 л я. 
На південному фронті наш наступ продовжується. В 20 верстах від Воло- 
ч Енська і в 25 верстах на схід від Валь ник а ідуть завзяті бої. В околиці Цари¬ 
цина наші війська стоять в 35 верстах на півн. захід від міста Валь. На схїх¬ 
ньому фронті наші війська є в 50 верстах на південь від Орська. В околиці 
Орська ми взяли 5000 полонених. Тепер ми стоїмо в 10 верстах перед їїетро- 
иавловском. 

Большевицьке звідомлення з дня 5. вересня. Ворог обстрілював беріг 
Каторського саливу. В околиці Динабурґа на березі долішньої Двини і під 
Полоцьком великі бої. На південно-західньому фронті наші війська зали¬ 
шили Київ і заняли позіції біля Чернигова. На південному фронті чаші 
війська наступають в напрямі на Новий-Оскол. На всьому східньому фронті наїж 
наступ продовжується. — Південний фронт. Наступ на Новий-Оскол продов¬ 
жується успішно. В Дестратівському напрямі ми захопили 200 полонених, 2 кулеметі, 
багато рушниць і набоїв. Бої 50 верстов на [південний схід від Богучара. —• 
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Східний фронт. Усть Медвідійський напрям. Наш наступ успішний. — 
Цар ніжинський район. Ми все блище зі всіх боків підходимо до Царицина 
— Операції против Колчака. На всьому фронті наш наступ продовжується. 

Большевицьце звідомлення з дня 6. вересня. Південно захід, фронт. 
Ми покинули Олевськ. В Коростенському -напрямі бої. — Південний 
фронт. Наступ в Субринському і Обоянському напрямі йде успішно. Ми 

-зайняли Новий-Остро в. Бої на схід від Валуєк. В Доненько-Цари пін¬ 
сько му районі, бої. — Східний фронт. В напрямі Царицина, бої йдуть ус¬ 
пішно. — На Колчаківському фронті. Ми зайняли Якубінськ, взяли 4.000 
полонених, гармати, аеропляни і паровози. На всіх инших напрямах ми наступаємо, 
беремо полонених й иншу добичу. 

Критика і бібліоґрафія. 

Нові книжки: 
В. Винниченко. Між двох сил, драма. 

Відень 1919. Видання „Дзвін". 

В. Винниченко. Твори. Том X. Відень 
1919. Видання „Дзвін". 

А. Сербиненко. Українська споживча 
кооперація і центральний споживчий 
союз. Стор. 20. Відень 1919. Вид. 
Дніпросоюзу. 

А. БегЬіпепко. Оіе икгаіпізсЬеп Копзит- 
уегеіпе ипсі сіегеп ХепігаїуегЬапсІ. 
Шіеп 1919. Уег1а§ с!ег „Опіргозо]из„. 

Листування редакції. 
Лист до Редакції. 

Пане Редакторе! 

В цілі виявлення правди дозвольте мені освітити бодай один факт з наведених 
П. Н адд ні пр яйцем в статті: „Як ми втратили Галичину" (Т. 2. ч. 4 „Волі"). 

В тій статті, на мою думку, дуже тенденційно і однобічно освітленій, загаду¬ 
ється між иншим галицькому Секретаріатові, що ніби з його наказу висилано на 
теріторію Наддніпрянщини Українців, які звідти наїхали до Галичини. 

Яко один з тих, що в числі перших дістали наказ про виїзд, що дістав осо¬ 
бисті пояснення в тій справі від коменданта м. Станиславова — сотника Гар а б ач а, 
нарешті, що був на засідані „Національної Ради", коли там трактувалося це 
питання, я в інтересі справедливості!, не можу не подати до відома громадянства 
— як фактично стояла справа. Отже: 

1. Наказ про виселена з Галичини утікачів-наддніпрянців видано урядом 
наддніпрянської У к р аї н и. 

2. Списки тих, що мали висилатися, складалися при участи військового заступ¬ 
ника Наддніпрянського Уряду п. Самій лейка, а також декого з присутніх Укра¬ 
їнців з Наддніпрянщини, що мали там високі посади (між ними памятаю п. Мацюка). 

3. Між п. Самійленком і тими наддніпрянцями на ґрунті складання списків 
виник конфлікт, так що п. Самійленко аж мав роспочати судовий процес, для чого 
від декого (в тім числі й від мене) взяв оріґінали повідомлення про виселення. 

Правдивість наведених мною фактів готовий я в усякий час посвідчити перед 
яким би то не було судом. 

При сій нагоді мушу з подякою зазначити надзвичайно добре, коректне й доб¬ 
розичливе відношення Галичан як до мене, так і до тих, мені відомих наддніпрян- 
ців, що пробували в Станиславові з січня до квітня с. р. За те відношеня почуваю 
за мій обов’язок висловити мою найщирішу подяку братам-галичанам. 

Відень, 27. VIII. 1919. р. Віктор Андрієвський з Полтави. 
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П. Андрієвськ ий, більше поінформований в справі висилки надціпрянців 
зз Галичини, ліпше від мене освітлив сей факт. 

П. Андріевський посилається на роспорядження в цій справі уряду Директорії 
і разом з тим вказує, що була комісія для складання списків надніпрянців. Але 
самий факт утворення такої комісії свідчить про те, іцо уряд Директорії не вимагав 
масового повороту громадян, як це пробували зробити. Йому певно ходило лише 
об урядниках. 

Участь в згаданій комісії панів Мацюків, та росхождення їх в думках з п. 
Самійленком, як це свідчить і п. Андрієський, яскраво вказує на характер 
праці тієї комісії, 

П. Андріевський посилається на обговорення в Національній Раді цієї справи, 
але через щось замовчує, як віднеслись до неї демократичні групи Ради, як 
критично вони поставилися до урядових пояснень. 

П. Андріевський дякує галичанам за добре до нього відношення, зазначаючи 
іцо галичане — зачеплені моєю статьею даремно. Але очевидно п. Андрієвському 
не було часу вчитатися в статью, де яскраво підкресленні добре відношення і моє 
до галицького народу, як такого, де виразно проведена критика лише маленької 
купки галицької інтеліґенції. що випадково стала у влади і зіпсувала народні 
справи. 

Коли п. Андрієвському, Мацюкам та ин. бажано узнати думки галицького 
народу відносно діяльности тієї купки людей, то не треба було усім раптом тікати 
із Галичини, ліпше було б -— послухати безпосередньо від того самого народу, що 
зістався покинутий як своєю, так і надніирянською інтелігенцію. 

Надніпрянець. 

Задля обосторонного освітлення справи, зачіпленої в статті п. Надніирянця. 
ми дали слово одній та другій стороні і тим самим вважаємо дальшу полеміку в цій 
справі закінченою. 
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ВОЛЯ 
ТИЖНЕВИК 

А. Хомик. 

Дві психольоґії. 

Не дасться заперечити факту, що від якогось часу почало щось 
псуватися в нашій національно-визвольній справі, особливо від того 
часу, коли розпалася стара Габсбурська монархія, під якою живо¬ 
тіла, а не жила віддана на жир польської олїґархії десята частина 
нашої великої землі і нашого великого народу. Може це згучати па¬ 
радоксально, а одначе факт лишається фактом, що з хвилею, коли 
в державнім українськім будівництві почали брати живу й кермуючу 
участь галицькі політики, щось почало, як каже Шекс пір, псуватися 
„іп ійе зіаїе оі Бапетагк". 

Як саме почало псуватися, про це ми вже мали нагоду читати 
в нашім журналі. Та одначе в статтях: „Дві України" й „Як ми втра¬ 
тили Галичину" сконстатовано тільки провірені факти, котрі де¬ 
кого навіть дратували; не виясненою одначе остається проблема, 
чому так діялось і діється. Обовязком публіциста, — не тільки 
сконстатувати факти, але їх з’аналізу вати, бо тільки після аналізи 
можна зрозуміти кожне соціяльне явище. 

Революція має те до себе, що не тільки змінює соціяльно-полі- 
т.ичний і соціяльно-економічний устрій, але паралельно з цілими пе¬ 
ремінами, які популярно називаються здо бутками революції, 
перемінюється також психольоґія мас і їх керовників, психо- 
льоґія інтеліґенції. І кожна механічна переміна соціяльного й полі¬ 
тичного ладу була-би нетрівкою, так сказати-б, ефемерною, 
як би вона не мала впливу на переміну світогляду. Раз ці переміни 
пустять глибоке коріння в людських душах, можна на певно сказати, 
що здобутки революції закріпилися. Темою оцеї статті є— представити, 
як паралельно з погубленням російської і потім української револю¬ 
ції, перемінювалась також і психольоґія наддніпрянських мас з одного 
боку, й українських інтеліґентних керовників з другого. 
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Наддніпрянські маси селянські і робітничі були до вибуху пер¬ 
шої російської революції далеко меньше активні, як галицькі. Царський 
режім не допускав не тільки жадних політичних, але навіть культур¬ 
них й економічних орґанізацій на території України. Поліцейське 
й жандармське „недреманное“ око пильно стежило за тим, щоби 
український інтеліґент не наблизився до широких мас зметою 
їх орґанізації. І тому перший вибух революції 1905 р. показує 
масові рухи незорґанізовані, спонтанічні. Так званий великий аграр¬ 
ний страйк, який був на цілій Україні і в Росії, вилився в форму 
дикої жакерії з усіма її страхіттями, з підпалами, грабунками, 
„червоним півнем," так само, як це ми пізніїце бачили в румунській 
жакерії. І коли порівняти цей наддніпрянський аґрарний страйк 
з галицьким з 1902 р., то другий стоїть в ціле небо вище, бо він був 
знаменито зорґанізований і, як такий, приніс аґрарному українському 
пролєтаріятові реальні користи. Що -ж до елементарного масового 
селянського руху 1905 р., то він не тільки не приніс ніякої користі 
масам, але навпаки, велику шкоду. Жакерію придушив царський ре¬ 
жім збройною силою, і це тільки скріпило його становище й стано¬ 
вище тих, проти котрих рух був звернений; в покараних масах він 
викликав зневіря, резиґнацію і глуху й тупу розпач. 

Одначе перемога реакції була тільки недовго трівалою. Вона ще 
більше поглубила в свідомості широких мас ненависть до експльоа- 
таторів, а невдача переконала їх, що методом елементарної револьти 
нічогісінько не осягнеш. І от ці маси почали орґанізуватись з разу 
в кооперативах. З ними боровся царський режім, одначе не осмі¬ 
лився душити його азійськими методами, стидаючись Европи. З по¬ 
ширенням кооперативів на цілій території України поширювалась 
також національна й класова свідомість серед наддніпрянського се¬ 
лянства. Цю свідомість поглубила ще більше війна, і ось, коли вибухла 
друга велика російська революція, то як озброєне, так і неозброєне 
селянство, в більшій навіть мірі, як робітництво, було до неї підгото¬ 
ване, далеко більше підготоване навіть, як трудова українська 
інтеліґен ці я, котра з відомих причин не могла знати настроїв се¬ 
ред мас на самім початку революції. 9 

Українська трудова інтеліґенція ставила в березні і квітні 1917 р. 
тільки дуже несмілі кроки. На першім всеукраїнськім педаґо- 
ґічнім з’їзді, що відбувся в березні 1917 р., верховодили такі 
українофільські іхтіозаври, як Науме нко і Василенко. І недиво, 
що цей з’їзд поставив тільки дуже скромненькі домагання: народної 
української школи, причім навчання російської мови мало в тих шко¬ 
лах починатися з третього року науки. Таку резолюцію й ухвалив 
з’їзд, хоч що правда незначною більшістю голосів, що показувало 
на те, що українська справа не програна, бо навіть серед трудової 
інтеліґенції русифікація не пустила так глибокого коріння, щоби ре¬ 
золюція була принята чи то одноглосно, чи то подавляючою 
більшістю голосів. Рішучий протест меньшости давав також дуже бо- 
гато до думання. 
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Так званий перший національний конґрес від 8—10 квітня 
1917 р., на якім переважала трудова інтелігенція і який виділив 
Центральну Раду, поставив також дуже скромненькі домагання 
політичної натури до тимчасового уряду в Петербурзі, ще тоді ка¬ 
бінету кн. Львова. І це цілком природно. Українська трудова інтелі- 
ґенція не могла знати, як поставляться до цих домагань широкі се¬ 
лянські маси. Та вже селянські, робітничі і військові з’ізди 
ясно показали, в якім напрямі йтиме дальша будова української дер¬ 
жавносте Хитро, „не пориваючи звязків з Росією44, на цих з’їздах 
були ухвалювані такі резолюції, що переведення їх в життя рівня- 
лося-б повній суверенности українського народа на українській землі. 
Це прекрасно розуміли московські інтеліґенти навіть соціялістичні 
і вони називали весь визвольний рух „ножем в спіну русской рево¬ 
люцій44, поборюючи його усіма силами і засобами. Ми пригадуємо 
собі, що в Київськім „Совєті солдатскіх і рабочих депутатові Таск 
і Незлобін поставили внесення, щоби український конґрес 
розігнати б аґнет а ми. Це внесення а також дальше поборювання 
українського руху при допомозі преси, а також урядовими засобами 
— досить згадати тільки діяльність київських сатрапів Оберучева 
й Кірієнка — показує, серед яких тяжких обставин приходилось 
класти перші підвалини для державного будівництва над Дніпром. 
З особливою ненавистю відносились вороги українства до того 
малого гуртки Галичан, яких доля загнала над Дніпро. 
І тоді Галичане трималися дуже правильної тактики. Вони не висо¬ 
вувались на перші, керуючі місця, але, як технічні робітники, 
працювали чи то на учительських курсах українознавства, чи то 
в канцелярії зразу Центральної Ради, опісля в державних українських 
установах. І ця правильна тактика дала великі результати. При допо¬ 
мозі інтеліґентних Галичан научено читати і писати по- українські 
більше як сто тисяч трудової і нтеліґенції, котра із знанням 
української історії і літератури почала скидати із себе ту росій¬ 
ську шкарлупу, в яку одягнула її російська школа і російські дер¬ 
жавні установи. І от показується, що саме тому, що державному бу¬ 
дівництву на демократичних підвалинах ставлено такі нечувані пе¬ 
решкоди, серед української інтеліґенції ідея тої державности стає 
що раз, то більше дорожчою. 

Паралельно з пізнанням самої природи українства, яка проявляється 
в українській історії і літературі, ширшає також політичний світо¬ 
гляд української інтеліґенції. Коли ще українська інтеліґенція не вміла 
читати і писати по - українські, то вона не могла навіть допустити 
тої думки, як може Україна жити, як самостійна держава. Проти 
так зв. „самостійників4* боролась ще в літку 1917 р. більшість укра¬ 
їнської трудової інтеліґенції, бо вона стояла ще під переможним 
впливом російської преси, котра характеризувала „самостійників44, як 
аґентів пруського мілітаризму і посуджувала їх в австро- і ґермано- 
фільстві. Не треба забувати також, що українські соціялістичні партії, 
котрі на початку революції прийшли до голосу, мали тісні звязки 
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з загально-російськими соціялістичними партіями, і ті звязки відразу 
пірвати було трудно. Та коли виявилось правдиве обличча соція- 
лістичного московського імперіялізму і централізму, котрий 
противився навіть федерації в межах Росії, то українська тру¬ 
дова інтеліґенція переконалася, що з імперіялістичними російськими 
соціялістами їм не подорозі. Історичний висказ Керенського на мос¬ 
ковськім з’їзді про „тридцять сребренників," які ніби то мали дістати 
провідники українського руху з пруської й австрійської каси, оста¬ 
точно переконав їх, що федерація з Росією не можлива, бо вона не 
є здібною до федерації. Здавалося дальше, що одинокою російською 
партією, з якою ще можна українським провідникам порозумітися, 
була партія большевиків. Большевицькі аґітатори, яким ходило о по¬ 
валенню уряду Керенського, вжили до цего українського питання. 
Вони називали надання петербурським урядом автономії тільки пя- 
тьом ґуберніям, а відібрання її чотирьом — південним і східнім імперіа¬ 
лізмом і заявляли, „що український народ має право на самовизна¬ 
чення аж до відділення". Ці симпатії до большевизму з боку укра¬ 
їнських провідників — це вже остання дуже, що правда, тонка 
шкарлупа українського русофільства, яку прийшлося скинути дуже 
скоро. Показалося, що большевицька теорія іде в розріз з больше- 
вицькою практикою в відношенню до Українців. Голосючи самовизна¬ 
чення, большевики рівночасно йдуть походом на Україну, щоби при¬ 
брати її до своїх рук і експльоатуватш її на користь моськовського 
народу і на некористь українського. 

За весь час революції українська трудова інтеліґенція, котра 
взяла провід в масовім українськім рухові, тільки те й робила, що 
шукала приятелів серед московського громадянства. Показалося, що 
там у нас приятелів немає, і що в відношенню до України усі 
партії від крайньої правої (Пуришкевич, В. В. Шульґин, 
Родзянко) до крайньої лівої (Т р о ц ь к и й), погоджуються на 
однім: „України нє било, нєт і бить нє может.“ І власне свідомість 
того, що співжиття з Росією не можливо, свідомість, набута кріва- 
вим революційним і воєнним досвідом, так глибоко вкорінилась в ду¬ 
шах наддніпрянців, що на Наддніпрянській Україні не має вже ані 
одного русофіла, ким би він не був чи у. с.-ром (правим і лівим), 
чи ес-деком (правим і лівим), чи навіть ес-ефом. І власне те, що 
в душах наддніпрянських Українців вкорінилась думка про необхід¬ 
ність української самостійної Республики, треба уважати най¬ 
більшим здобутком революції. В цілім українськім на¬ 
роді збудилась державна воля, яка, ми твердо в це віримо, поборе 
всі перешкоди і, кінець кінцем, об’єднає всі українські землі. Та воля 
гартувалась в огні дуже глибокої революції, і її не гідні зломити ні 
большевики, ні денікінські добровольці, ні антантські інтриґи. С а м о- 
стійна Україна буде, бо її хоче весь український 
народ, і хоч суверенна Україна, Українська Народня Республіка, 
окружена з усіх боків ворогами, переживає дуже гостру крізу, 
вона стоїть в душах всіх наддніпрянських 
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Українців, а раз стоїть в душах, стоїтьтвердо 
і непохитно. 

Історична доля поділила український народ на дві частині: за- 
хідню і східню і то як раз по лінії російсько-нїмецько-австрійського 
фронту. Коли на Наддніпрянській Україні міг цілком свобідно роз¬ 
виваться ґрандіозний масовий, революційний рух, Галичина, Холм- 
щина, Підляшша і частина Волині стогнала під чоботом пру¬ 
ського мілітаризму. В окупованих частинах і в Галичині не могли 
відбуватись військові, селянські й робітничі з’їзди, маси не могли 
орґанізуватись і проходити шляхом орґанізації політичну і соціяльну 
науку. Коли врешті зусиллями Антанти вдалось зломити пруську 
мілітарну силу, західньо-українські землі опинилися відразу на сво¬ 
боді. Вони відразу все дістали без боротьби. Що більше Західню 
Українську Народню Республику декретував уступаючий 
австрійський імператор. На Наддніпрянщині державність 
виборювалась, будувалась, що правда дуже скоро, революційним 
шляхом, на Наддністрянщині українську державність декрето¬ 
вано з гори. 

Звичайно, що галицькі провідники, не маючи під час окупації 
змоги орґанізувати маси, не могли змінити своєї старої довоєнної 
психольоґії. Основним почуванням Галичанина являється цілком 
оправдана ненависть до Поляків. Одначе це почування — неґативне. 
Ненавидіти Поляків — не значить ще любити рідну країну. 
Сліпа ненависть виключає навіть позитивне почування любові, 
і коли ворогові удається затріюмфувати, хоч би й тимчасово, 
то вся воля і вся думка іде в тім напрямі, щоби навіть із шкодою 
для себе пошкодити ворогові. Позитивна любов до рідної країни 
не позволяє ніколи зневірюватись невдачами і труднощами. Хто не 
тільки ненавидить ворога, але й любить рідний край і вірить в дужі 
сили рідного народа, той дивиться на світ тверезо і ясно. Він знає, 
що приятелів в Москалях і Поляках український народ не має, і тут 
приходиться тверезо розсудити, хто більший ворог: чи Поляки, чи 
Москалі. Що до інтензивности ненависти до України, то оба вороги 
собі рівні. Однаково ненавидять нас Поляки і Москалі. Одначе поль¬ 
ський ворог числом від нас менший, а московський біль¬ 
ший. ГІольсьіФму малому народові не вдасться з’їсти цілої Україні, 
бо на це заслабі його сили. Московський народ, числом в двоє від 
нас більший, є для нас найбільшою небезпекою, бо він на стільки 
сильний, що може нас поневолити. Отже шукати в ньому союзника 
на те тільки, щоби досолити Полякам, є, висловлюючись мягко, по¬ 
літичним нерозумом. 

На жаль одначе, ми бачимо, що частина галицьких політиків, 
які тепер опинились на Наддніпрянщині, зачинає вести русо¬ 
фільську лінію і навязує навіть зносини з Денікіним. 
Щоби рятувати частину української землі від, ми твердо віримо 
в це, тимчасової окупації, ці політики гублять цілість, гублять всі 
від разу здобутки української революції. 



102 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 3. 

Ми звичайно, сит £ г а п о з а 1 і з оцінюємо ті інформації про 
останні події на київському фронті, які подає польська преса. А вона 
повідомляє, що Київ заняли денікінські війська тільки за поро¬ 
зумінням з галицьким командуванням осадного 
київського корпусу. Ми не допускаємо зради цілого 
галицького війська, яке неначе-б то мало перейти на бік 
Денікіна, але зрада одного корпусу, коли ще на його чолі стоїть 
чужоземець, дуже можлива, особливо, коли узглядниться 
ті настрої зневіри в сили власного народа і в силу Інтернаціоналу, 
що тепер будується і кріпне, настрої зневіри, які даються заува¬ 
жувати серед частини (на щастя тільки частини) галицької делегації 
на парижську конференцію і частини галицького громадянства в краю 
і за кордоном. 

На одно треба звернути тим панам увагу. Польська окупація 
українських земель докотилась тільки до лінії давнього німецького 
фронту, то є до лінії, до якої докотилась революція. По за цю 
лінію не важиться перейти польський імперіялізм, бо знає, що 
загубив би свою державність, так само, як німецький імперіялізм на 
Україні загубив свою мілітарну силу. Не Денікінам і Колчакам поне¬ 
волити український народ і рівночасно повалити московський боль- 
шевизм. Входження в спілку з московською реакцію, галицька коопе¬ 
рація з ярим ворогом не тільки української суверенности, але навіть 
автономії в межах „відновленої" Росії, компромітує український рух 
в очах світової демократії і дає знова козирі в руки большевиків. 
Через кооперацію з Денікіним частина галицьких провідників пере¬ 
ходить на бік світової конт р-р еволюції, і коли-б ми в ці- 
лости прийняли цю денікінську орієнтацію, то на довгі літа загу- 
били-б українську справу. 

Маємо надію, що так не є, маємо надію, що політичними кро¬ 
ками більшости галицьких провідників керувати буде не нега¬ 
тивна ненависть до Поляків, але позитивна любов до рідного краю. 
Маємо дальше надію, що в огні жорстокої війни, яку приходиться 
вести Галичанам над Дніпром, вони дорешти загублять свою окрему 
психольоґію, а тоди буде одна велика Україна, бо буде одна 
національна душа і одна національна воля. 

Думаємо і віримо, що денікінська орієнтація — це тільки один 
з прикрих епізодів, котрий дечому навчить деяких галицьких політиків. 

6, Сокович. 

Економічне відродження. 
Між всіма тими новими державами, ідо збудувались за послідні 

часи, як наслідок цієї страшенної війни, Україна має найбільш під¬ 
валин бути самостійною державою. 

Дійсно, що мусить мати країна для своєї самостійности ? — Ра- 
нійше всього економічну незалежність. Инакше самостійність буде 
фікцією. 
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Чим же будується ця незалежність? — Або високо-розвиненою 
промисловістю, як наслідок загальної культурности населення, як напр. 
Швайцарія, — котра усе, починаючи з вугілля і кінчаючи шматком 
заліза та горіхами какао, — мусить привезти до себе, або присут¬ 
ністю тих сирівців, що являються ґрунтом для економічного життя 
— а саме: вугіль, залізна руда, хліб. 

Природні богатства України — великі, і вугіль, залізна руда, 
хліб — у нас єсть. 

В той час, коли еспанська залізна руда майже вся вироблена, 
наші найкращі залізні руди в добичі своїй ще не досягли повного 
розвитку — 400 міліонів пудів, а це не є річна кількість, вище котрої 
ми не можемо піти. 

Безумовно перші часи будемо ми оддавать свої сировці більш 
культурним народам. Щоби поставити на ноги економічне життя, напр. 
Німеччини, Німцям потрібні сирівці, бо переробка їх дала б їм можли¬ 
вість забезпечити робітництво і придбати продукти виробництва для 
вивозу за кордон. Віддача наших сирівців закордон хоч і — не бажана, 
але це буде так і, щоб скорійше вибитись з цього положення, 
треба починать працю планомірно по раніш наміченим точкам. 

Потреб буде дуже багато і, як не буде складено загального 
плану — то буде така плутанина, як і ранійше була. Одно Міністерство 
вихопиться з будівництвом цілої низки елеваторів, що безумовно по¬ 
трібно. Другий почне доводити, що перше всього потрібно будувати 
школи і т. д. Ціла низка таких дійснихпотреб створить таке становище, 
що в життя перш всього буде переведено, можливо, не те, що най¬ 
більше потрібно, а те, що випадково комусь удасться найшвидче 
провести. 

Між ріжноманітними галузями економічного життя держави є 
одна, котра сама по собі не може служить метою для себе, але 
цілком необхідна для загального економічного розвитку — це дер¬ 
жавні шляхи: залізничні, водяні, шосейні. Перше, що треба буде 
зробить, це виправить всі розруйновані шляхи, поладити мости, від- 
будовати рухове майно. Ні один шматок заліза не повинен 
нікуди іти — доки не буде виконано це державне завдання 
— налагоджена коммунікація. Це той перший крок, без котрого 
дихать не можна, але на ньому зупинятись не можемо. 

Не треба підкреслювать, що все те, що робилось ранійше в 
економічному напрямку, робилось для України тільки остільки, оскільки 
це допомагало центру (Москві). Напр.: Державний (рос.) Банк буду¬ 
вав цілу сітку елеваторів (Грязі, Сімбірск, Єлец, Самара). На Україні 
не збудовано ні одного. Елеватори миколаївський та одеський — це 
елеватори залізничі. Усі залізничні лінії спроектовані в тім напрямку, 
щоб допомагати вивозу на північ. Сама схема тарифу була збудована 
так, щоб штучно розвивать центр Росії за рахунок окраїн, головним 
чином України. 

Відомий російський економіст, проф. Чупров, не передбачив 
розвитку півдня; він гадав, що центр економічного життя сходу пройде 
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через Москву і піде на порти Балтийського моря і тому своїм впливом 
допомагав будувати ті напрямки залізничних ліній і складати тарифні 
схеми так, щоб все йшло через Москву на балтийські порти. Але 
життя показалось міцнішим професорських думок. Великий централіст 
і ворог України проф. Менделєєв, в своїй книжці „К познанію 
Росії** мусів признати, що центр економічного життя пересунувся на 
південь (Катеринослав, Харків, Ростов). Таким чином ті залізничні 
лінії, котрі ранійше будувались, або малось на увазі будувати, по 
суті не відповідали дійсним інтересам України, бо вони, або буду¬ 
вались, як уже підкреслювалось, для допомоги центру, або в страте- 
гичних напрямках. Все ж таки біля 17.000 верст доріг на Україні є, 
і ними треба користуватись, треба раніш усього їх налагодити так, 
щоб вони могли добре працювати. 

Зробивши цей перший крок, треба йти далі. Залізниць і шосей¬ 
них доріг у нас мало: — як не буде тепер дорого у нас будівництво, 
але всеж таки будувати треба. Але треба передивитись устави старих 
залізничних товариств і ті концессії, котрі вже видані за часи царсь¬ 
кого режиму і поки що невиконані, але про які товариства гадають, 
що мають право їх виконувати. 

Директором Комерційного Департаменту Міністерства Шляхів, 
Макаренком, був вироблений законопроект про скасування старих 
концесій, та перегляд уставу залізничних товариств, але на жаль 
проект цього закону, як почалась Гетьманщина, не міг пройти. 

Виникає питання про ширину колії: яку будувать, чи стару ро¬ 
сійську, чи європейську. Приймаючи на увагу, що будівництво залізниць 
з європейською колією трохи дешевше наших, і що перші часи нам 
прийдеться руховий склад та запасні часті брать з закордону, і те, 
що однотипність колії дасть можливість ввозити і вивозити товари 
без перегрузу — лінії, що будуть іти на захід, треба будувати з колією 
європейською. 

Кому будувать залізниці — чи державі, чи допускати приватний 
капітал? В той час, коли навіть в Америці і Анґлії робітництво ви¬ 
магає „націоналізації4* залізниць, — гадалось би ці думки навіть 
зайві. Але нічого не зробиш, прийдеться допустить „приватний** 
капітал, — прийдеться заплатити дань міжнародньому капіталу, 
і через те, що у Держави буде дуже багато инших потреб, за¬ 
лізничне будівництво треба буде вести прискореним темпом, а головне, 
що на цю галузь закордон дасть гроші. 

Будівництво шляхів тісно звязане з розвитком метялюрґічної, 
а значить, і вугільної промисловости. На кожну верству колії (не 
лічучи великих мостів) потрібно 5000 пуд. заліза; на кожний пуд 
заліза обробленого треба Г8 пудів руди — виплавка ж метала 
з руди знов потрібує вугілля. Таким чином, будівництво залізниць 
викликає цілий цикль: потрібен металь, для того потрібно мати руду 
і вугілля. Ці сирівці у нас єсть, і це вже наше діло використувати 
щасливі обставини. 
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Отут то ми й підійшли до того питання, котрим займається за¬ 
раз уся західна Европа, — а саме питання про залізну руду та 
вугіль. Підраховано було, що в середині цього століття німецькі руди 
будуть цілком вироблені і вся Німеччина буде без руди. Значить, 
18 мілліонам німецьких робітників, що зараз зайняті в металичній 
промисловости, загрожує величезна небезпека. А Німеччина що-річно, 
ще перед війною, потрібувала 36 мілліонів тон залізної руди; 21 мілліон 
тон вона добувала з Льотарінґії, що зараз відійшла до Франції; 
7 мілліонів тон купувала у Люксембургу; 7у2мілліонів брала в Шлезку. 

Окрім того треба сказать, що німецька руда дуже бідна по 
кількости заліза — 32%, (наша Криворожська — 64%), так само, 
як і польські руди. Польща що-річно купувала в Кривому Розі до 
7 мілліонів пудів руди, щоб підбавляти до своєї бідної. Значить, авто¬ 
матично, з переходом Ельзас-Льотаринґії до Франції Франція явиться 
розпорядником залізних руд і, розуміється, вона Німеччині буде давать 
готові фабрикати, а не сирівці. 

Скільки ж у нас на Україні є руди? Гадаю, що ті 18 мілліярдів 
пудів, що вже обслідувані, не уявляють усіх мінеральних богацтв 
України. Я певний, що повториться історія, як з Жовтою Рікою — де 
увесь час селяне спокійно орали землю, та сіяли пшеницю, не підозрі¬ 
ваючи, яке велике богацтво лежить під землею.Як хочете, а Німці до 
нас за залізною рудою мусять звернутись, щоб не дати загинути 
своій металичній промисловости. У Французів є теж біля 5000 кільо- 
метрів залізниць, зруйнованих війною, на відбудовання котрих також 
потрібен металь. 

Переходячи до вугілля, маємо ще гіршу ситуацію. Раніше для 
цілої Ебропи потрібно було що-річно 750 мілліонів тон вугілля; — по 
підрахункам до кінця року, як справи не покращають, буде здобуто 
450 мілліонів тон, — Америка, уважаючи на недостаток тонажу, 
може підвезти тільки 40 мілліонів тон, — де ж взяти остатні 
200 мілліонів тон вугілля? 

За послідні часи Швайцарці та Французи, а за ними і Німці, 
дуже багато роблять в напрямку утілізації водяної сили (здобича так 
званого „білого вугілля"), але добрі наслідки це дасть тільки через де¬ 
який час, а зараз все таки зіма страшна: — не буде палива. 

Бувш. голова харківського порайонного комітету, Лукашевич, 
казав мені, що як би в Донецькому басейні збудувати коло 600 верст 
залізниць, котрі б краще комунікували шахти поміж собою та до¬ 
ставляли продукти, — то легко можна було б значно підняти здобич 
вугілля. 

Скільки вугілля потрібно залізницям, цукроварням, металюрґічним 
заводам, пароплавам, — це все достоту відомо. Відносно залізничних 
руд также добре відомо, куди вони йшли, — чи морем через Мико¬ 
лаїв за кордон, чи в Польщу, чи на наші власні металюрґічні заводи. 

Згадаймо ще і про чернигівський коалін і про волинську та 
бахмутську „огнеупорку" — найкращі глини в світі. 

6 
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Однак, щоби не допустити знову до орґанізації „Протофіса“, 
особливим законом усі підземні богацтва мусять бути 
обявлені державною власністю. 

В Анґлії та Німеччині питання про націоналізацію копалень по¬ 
ставлено вже давно на денну чергу, і наслідки діяльности комісії вже 
єсть. В Анґлії голова особливо комісії, Шенкей, дав уряду доклад, 
де він пише, що бажано-б на протязі 3-х літ націоналізувати з від- 
шкодованням приватним власникам вартости затрат, всі вугільні ко¬ 
пальні. Робітництво згожується з докладом, — власники ні. 

В Німеччині комісія навіть виробила проект закону (122 пара- 
ґрафа), але життя висунуло стільки питань, що прийшлось тимчасово 
затримати проведення цього закону. 

Розуміється, справа ця дуже важна, складна, але всеж таки 
її вирішити треба. 

Таким чином, відбудовання старих та по можливости будування 
нових шляхів залізничних та шосейних, націоналізація копалень вугіль¬ 
них та залізних руд, — ось ті перші кроки, котрі на сам перед 
потрібні для початку економічного розвитку. 

М. Лозинський. 

Спомини про Дмитра Вітовського. 
Пізньої осени або з початком зими при кінці 1906. р. явився 

в мене у Львові ученик вищих кляс ґімназії. Сказав, що приїздить від 
орґанізації українських ґімназистів міста Станиславова, просив рево¬ 
люційної літератури і поради: в їх орґанізації виринула думка аграр¬ 
ного терору проти польських політиків, щоби примусити їх уступити 
перед домаганнями українських народніх мас. Цей ученик був — 
Дмитро Вітовський. 

Пригадаю, що в Галичині від 1895. р. народні рухи піднімалися 
все вище й вище: кріваві вибори до австрійського парламенту й га¬ 
лицького сойму, сецесія українських студентів з львівського універ¬ 
ситету, яка була дуже популярна в народніх масах, масові аграрні 
страйки, масовий рух за виборчу реформу. А рівночасно селянські 
рухи на російській Україні і революція в цілій Росії. Все те хвилю¬ 
вало старих і молодих і довело Вітовського і товаришів до думки, 
з якою він приїхав до мене. 

Я йому очевидно пояснив, що аґрарний терор, це не діло їх 
гуртка. Коли народній рух підніметься на відповідну висоту, тоді їх 
думку здійснить сама народня маса. При тім звернув його увагу, що 
справа народньої революції в українській Галичині безвиглядна доти, 
доки або революційна хвиля з російської України не перекотиться 
й на Галичину (а тоді російська революція вже упадала), або доки 
не буде революції в цілій Австрії, на що годі надіятися. Инакше 
військова сила цілої габсбурської монархії знищила би просто всю 
нашу народню масу. 



Т. 3. Ч. 3. воля 107 

їх гурткові треба очевидно як найближче брати до серця по¬ 
треби народньої маси, студіювати соціальне питання, при тім кінчити 
шкільну науку, щоб особисто не зломитися, а там кождий сам поба¬ 
чить, де і як йому ставати до громадянської праці. 

Не знаю, чи.мої слова розчарували молодого хлопця, чи на це 
вплинули инші, зовсім припадкові причини, — досить, що після цього 
я з Вітовським не стрічався — аж до жовтня минулого року. 

Тимчасом він скінчив ґімназію й університет, живучи майже весь 
час в Станиславові, працюючи в адвокатурі й беручи живу участь 
в громадянській праці. Як студент львівського 
університету брав участи у демонстрації 1. липня 
1910. і був опісля засуджений в процесі 101 
українських студентів. Був членом української 
радикальної партії. Брав визначну участь 
в організації „Січей". Дуже вдатно зорганізував 
утечу Мирослава Січинського з тюрми 
в Станиславові. 

З початком війни був одним з перших ор- 
ґанізаторів Українських Січових Стріль¬ 
ців. Більшу часть війни перебув на фронті. Підчас 
австрійської офензиви проти російської армії 
в 1915. р. в Галичині його відділ знаходився на 
самім переді. Памятаю, як в пресі описували вхід 
його відділу до його рідного села Медухи під 
Галичем.*) Потім якийсь час повнив військово- 
адміністаційну службу на Придніпрянській Україні. 

В останніх днях жовтня 1918. р. приїхав 
він до Львова, щоб обняти провід у військовій 
орґанізації, яка мала в відповідній хвилі заняти 
Львів в імени Української Національної 
Ради. Коли ми тут зустрілися і представилися, 
від додав: „Ми знаємося. Я ще учеником при¬ 
їздив до Вас учитися робити бомби." 

Показалося, що йому не остало богато часу на підготовлення 
його задачі. Львів треба було взяти або в ночі з 31. жовтня на 
1. падолиста, — або його взяли би Поляки. Нас був тільки невелич¬ 
кий гурток, що рішив це діло. Не всі львівські члени Національної 
Ради знали про наш плян: деякі визначні політики, що знали про це, 
відраджували. Рішучість Вітовського рішила справу. 

Дня 1. падолиста 1918. р. мешканці Львова побачили на ратуші 
синьо-жовтий прапор Української Держави. 

Не буду тут оповідати день за днем боїв у Львові. Вітовський 
перші три дні не спав. Потім — занедужав. Тоді оборону Львова 
зложив в инші руки. Ще не зовсім здоров обняв теку Державного 
Секретаря Військових Справ і виїхав на провінцію для орґа¬ 
нізації військової справи. 

*) В Медусі уродився Вітовський в 1887 р., як син селянина-шляхтила. 

V 6* 

Дмитро Вітовський. 



108 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 3. 

Що ми Львів утратили, на це склалися ріжні причини, — хоч 
найважнійшою була все таки польська чисельна перевага. Та що ми 
його взяли і в нім проголосили утворення Західньо-Української На- 
родньої Республики і її з’єдинення з Великою Україною, — це в 
великій мірі заслуга Вітовського. 

Коли наші війська уступили зі Львова, я лежав недужий і опісля 
три місяці мусів ховатися від рук польських властей. Ховаючися 
й укладаючи пляни на тоді, як наші знов прийдуть до Львова, я мріяв, 
що вулицю, при якій лежить Народний Дім, де була наша головна 
кватира, назвемо вулицею Вітовського. 

Нашим не судилося прийти до Львова, а Вітовського вже нема 
між живими. Але я таки міцно вірю, що вулиця Вітовського буде 
у Львові. 

Коли я зі Львова дістався на український бік, Вітовський уже 
був уступив зі становища Державного Секретаря Військових Справ. 
На тім становищі зорґанізував галицько-українську армію. Його по¬ 
літичні противники вказували на' його похибки. Одначе їм треба 
протиставити його діло — армію. 

В марті ц. р. Державний Секретаріат ухвалив вислати нас обох 
до Парижа, як делеґацію для заключення польсько-українського перемиря. 

Памятаю чудовий весняний день з початком цвітня, як ми їхали 
зі Станиславова по військові інформації до Головної Кватири в Ходо- 

. рові. Поля, на яких видніла перша весняна зелень, були залиті сонцем 
і такі тихі-спокійні. А ми .говорили про те, як нам удасться спинити 
війну, і ці поля оживуть животворною працею селянина-хлібороба. 

Дня 17. цвітня виїхали ми в нашу дорогу. Вітовський прилучився 
до нас в Рожнітові, де жила його сімя. „Сподіюся, що приїдем до Вас 
на зелені свята!“ — сказав я на прощання його дружині. Тоді ми 
були такі певні, що перемиря буде заключене. Адже справою занявся 
Вільзон і Рада чотирох . . , 

Дозвіл на приїзд до Парижа ми добули без перешкод. В перших 
днях мая переїздили через покриті цвітом дерев долини і гори Швай- 
царії. Я оповідав Вітовсічому про цю країну те, що знав з особистого 
побуту в ній. Як це вже давно було! А його очі — з сяєвом 
Селянської любови до Матері-Землі — світилися серед розмов-мрій 
про те, яким цвітущим огородом може стати наша плодюча україн¬ 
ська земля, коли ми насадимо в ній таку культуру, як швайцарськї 
хлібороби на своїй землі. Говорили ми також про військову органі¬ 
зацію Швайцарії — народню міліцію. Він снував думки про те, щоб 
тоді — коли вже спокійно буде на Україні — простудіювати цю орґані- 
зацію, при тім доповнити свою військову освіту, а потім працювати 
для української військової орґанізації. Одначе не позволили собі 
оглянути Швайцарію, спішилися до Парижа. Як будемо вертати — 
казав я — тоді вже позволимо собі на який тиждень часу і оглянемо 
красу цеї країни. Та їдучи з Парижа, поспішав він знов, щоб як 
найшвидше дістатися до Директорії. А більше їхати туди — не су¬ 
дилося йому. 
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В Парижі зразу неначе все йшло гарно, а потім все заломилося. 
Вітовський ходив, як з хреста знятий, — такі мав хвилі розпуки, що 
буде далі. 

Перед від'їздом Вільзона з Парижа написав до нього рішучий 
лист, в якім представляв, що [український нарід з польським ярмом 
ніколи не погодиться. Цей лист в порозумінню з президентом деле¬ 
гації Сидоренком ми підписати оба й вислали Вільзонові. Заміт- 
ний також його лист до ґенерала Ля Кроа, військового спів¬ 
робітника „Ье Тетр5“, якому відповів у тім листі на його виводи 
про протибольшевицький фронт. Взагалі в Парижі переконався я, 
що в Вітовського був визначний публіцистичний талант. Згадуючи 
про його діяльність в Парижі, хочу ствердити, що він стояв рішучо 
на становищі державної самостійности і едности всіх українських 
земель і був рішучим противником тих осіб, які в сій справі не йшли 
зовсім ясною дорогою. 

Поза ними позискав собі щиру прихильність цілої делегації, і 
вістка про його смерть просто всіх убила. 

Париж його не привязав до себе, — хоч подивляв артистичні 
скарби сього міста. Все рвався до дому, до своєї військової праці. 
Вкінці виїхав 7. липня, щоб дістатися до Директорії зі звідомленням 
про положення в Парижі. Планував вернути ще до Парижа з ін¬ 
струкціями від Директорії, а тоді їхати до праці на Україні. 

Ми в Парижі планували, що вдасться нам дістати для нього доз¬ 
віл на переїзд через Румунію. Та коли справа затягалася, він 
рішився поїхати літаком, щоб як найшвидче сповнити задачу, яку 
вважав для нашої політики в Парижі дуже ажною. 

Більш ніж чотири роки війни обминала його куля. А літак завів. 
А може — йому таки належалася найпочесніша в часі боїв за рідний 
край смерть вояка при сповненню обовязку? . . . 

Згадуючи про нього, нехай мені вільно буде сказати також те, 
чого за його життя я публично не сказав би: як ‘ він любив свою 
дружину й діти — півторалітню дочку, яку так мало бачив (він одружив¬ 
ся підчас війни) і ще тоді, підчас нашого побуту в Парижі,* ненаро¬ 
дженого сина. Иноді ходимо по Бульонськім лісі, тай виривається в нього 
туга: „Чому тут зі мною не може бути моя жінка й діти?“ 3 якою 
любовю купував він ріжні річи, щоб завезти їх своїм рідним, скупо¬ 
вував ріжні артистичні малюнки, щоби прикрасити свою хату, якої 
властиво ще не зазнав, бо все був тільки гостем дома. 

* Очевидно, що уряд Української Республіки і вся Україна под¬ 
бає^ щоби дружина Вітовського могла без жури виховувати його діти 
на дітей України, гідних памяти батька. 

І тіло Вітовського буде очевидно перевезене на Україну. 
І вулиця Вітовського таки буде у Львові. 
А йому на останнє прощання нехай буде мені вільно сказати 

те, що в важких хвилях говорив йому в Парижі: „Щоб не прийшло, 
треба дякувати долі, що призначила Тобі жити в такий момент, що 



110 воля Т. 3. Ч. 3. 

поставила Тебе на таке становище та що Твої діти можуть поклика¬ 
тися на такого батька." 

Тепер, коли шлях його життя скінчений, можна це з тим біль¬ 
шим правом сказати. 

Величне вражіння робила на Вітовського гробниця Наполеон а. 
Ходив частійше її оглядати і все говорив тоді про могучу силу істо¬ 
ричної традиції в будуванню держави. Нехай-же його імя буде істо¬ 
ричною традицією дня українських поколінь. 

Відень, 12. вересня 1919. _ 

Вол. Залозецький. 

Кнут Гамсун. 
Літературний нарис в 60 літній ювилей. 

,,Чи ж стрічаємо в нашім століттю, століттю так глибоко поши¬ 
реної матеріальної культури правдивих романтиків ?“— запитав мене 
мій знакомий підчас розмови про романтизм в літературі. Я поду¬ 
мав дещо, бо питання, так зручно поставлене, видавалося мені на пер¬ 
ший погляд парадоксом. І шукаючи за дійсними романтиками в но¬ 
вітній літературі віднайшов їх я много більш, як мені в перший мент 
видавалося; противно, при ближчім перегляді я переконався, що но¬ 
вітня всесьвітня література, вихопившися з під ярма натуралізму, 
звертається швидким рухом в напрямі романтизму — в цілком ана- 
льоґічний спосіб, як у XVIII. стол. романтизм став опозицією кля- 
сицизяа. Прояви сего новітнього романтизма, коли його можна так 
називати, є цілком відмінні від романтики кінця XVIII. і початків XIX. 
стол. а щоби дещо ближче з них запізнатись, пригляньмося до 
одного з найвизначнійших модерних романтиків, котрий як-раз святкує 
свій 60 ювилей до Кнута Гам су н а, імя котрого нині звісне у цілім 
світі. 

Не лише літературна творчість, але ціле життя Гамсуна — навіяне 
романтизмом. Уже замолоду пориває селянську дитину в Бодє (Вобб) 
охота вандрівки. Він залишає родинне містечко і пробує всіх професій, 
вандруючи з краю до краю: в північній Скандинавії пробуває довший 
час, як желізничний робітник; десять літ жиє в Америці, яко фармер; 
опісля — яко зелізничний вартівник коло Чікаго та рибалка в Ню 
Фавнленді. Аж тепер під старість поселився у своїй вітчині і жиє 
здалека від світового гамору у тихій скандинавській закутині. 

З сего короткого огляду пізнаємо життя Гамсуна, але те саме 
вичитуємо з його власних творів. І як-раз у тім лежить цілком нове 
значіння модерної романтики! Гамсун не належить до письменників, 
котрих життя пливе спокійним руслом, здалека від дневного гамору 
у затишнім спокою гармонійно улаштованих буржуазних відносин. 
Він стоїть посеред життя, бере у нім активну участь, глядить йому 
сміло в очі, переживає злидні і залицяння судьби і як-раз у тім без¬ 
посереднім зітканню поета з життям лежить його творча оріґіналь- 
ність і велич. Бо сей контакт з життям улекшує йому добір моти- 
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вів. Гамсун не шукає „цікавих" мотивів або мотивів гідного змісту 
з історичною стафажею, яких шукали романтики XVIII. стол. Гамсу- 
нові само життя подає у своїй ріжноманітности і у свому богацтві 
теплі та свіжі мотиви. І так живчиком його творчости стає власне 
особисте переживання дійсности, світа та окруження, а не літератур¬ 
ний матеріал або суха літературна конструкція чи оживлення істо¬ 
ричної минувшини. „Тож Гамсун є реалістом" — перебив мені мій 
нервовий слухач ... в чім же полягає його романтизм ? 

„Як раз у способі, як він віддає свої переживання" — почав я 
дальше — Гамсун не описує обєктивно епічно-оповідаючим тоном 
події — він віддає лише рефлексії подій на „я" його героїв, і цілий 
світ і ціле окруження є власне субєктивним переживанням 
його героїв — котрих він не аналізує психольогічно, як це робив 
І б с е н, тільки оставляє їм вповні їх природно-динамічний розвій. 
Це не суть конструовані схеми — а як-раз люде повні життьового 
імпульзу, подібні до тих, які драматично проектував Шекспір. 

І сей життьовий імпульз, котрий перемінюється в бючу УІІа 
асііуа його героїв в ряді його романів: „Голод," „Пан," 
„Містерії" „Під осінніми звіздами," Послідня утіха" 
„Діти часу" прибирає все иншу стать, инший вид, він розвивається 
і переходить еволюцію разом з внутрішним обрієм самого поета. 
Пригляньмося до його героїв, котрі є в дійсности лише метаморфо¬ 
зою одного і того самого прототипа. Найяснійше зарисовані є четар 
Глян в „Пані" і ексцентрична постать Наґеля в „Містеріях". Зга¬ 
дані герої визначаються передовсім тим, що вони є асоціяльними 
явищами особливо в значінню товарискім, причім характери їх нез¬ 
вичайно чутливі, некористолюбиві, і слабим та приниженим вони 
все спішать з помочію і то з нараженням власних інтересів. І тим 
вони вихоплюються з під конвенції нинішнього товариства, з котрим 
попадають в неминучий конфлікт. їх ніжні, повні чутливих афектів 
душі відзначаються притім дивною гордістю, котра примушує їх окру- 
жати тайною свої добрі вчинки. Шляхотність почування у Наґеля спо¬ 
нукує його видумувати всякі брехні на себе самого, щоби лише не 
вийшли на яв його добродійства, якими обсипує прибитого фізично 
і психічно блазня Мінутту. І таких примірів далося-б навести без¬ 
ліч. Цим ексцентричним людям — брак часто позитивної ціли. 
А коли мають яку, як укохану жінку, чи побільшення майна, або 
улаштовання господарства — то звичайно вони не осягають її — а в їх 
душах грають глибоко-відчуті — не змальовані, а радше подихом 
натхнені туги . . . 

Сілюети Гамсуноих героїв — облиті дивною атмосферою. 
Нераз стоїмо під вражінням, що межи небом і землею, котру так 
грандіозно випаровує поет-лірик, гине та мала людина з своїм марним 
життьовим чуттям. Це — паіига паїигапз в повнім слова того 
значінню. Рідко малюються такими ніжними чертами і в кільких по¬ 
черках пера, як змальованний у Гамсуна схід сонця, („Пан", „Діти 
нашої землі)", чар лісу — в котрого описі пробивається глубокий, 
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пантеізм письменника („Послідня утіха“) скалисті побережжя 
Скандинавії, свіжий подих моря .. . мальовничі фіорди — або демонічна 
сила міста („Голод"). Це злиття людської душі з природою. . . ця 
туга людини за безконечним краєвидом товаришить, як глубоко- 
ліричний акорд гамсуновім постатям. 

Ще оден послідний момент промовляє за романтизмом у Гамсуна. 
Це — дивна і непонятна все лиш легко начеркнена релігійність. Над 
всіма річами, які Гамсун малює, спочиває наначе якась тонка пово¬ 
лока тої релігійности, котра в обожанні приводи перемінюється 
в дивний пантеізм. Послухаймо: 

,,Піднесенність, релігійність самотня і темнота спричинюються, що 
це все вкруг нас є необхідне. І не для того, що можна лише себе са¬ 
мого перемогти, шукаємо самоти. То є містичне щось, що манить; 
всьо шумить коло нас здалека так, як би воно було близьким: ми 
сидимо неначе посеред вічности. То є певно Бог, — ми є певно 
частію цього всього .. . Романтика? — Так. Ніщо инше, як сентимен¬ 
тальність, настрій, і вірші, і більш нічого — так. Це є послідня 
радість." 

Мій інквізитор хитає головою і питає: ,,не гнівайтесь" це останнє: 
чи ми мазмо в українській модерній літературі подібне явище? 

Я не довго думав. — Коцюбинський! 
— Чи є безпосередні впливи? — запитав він. 
— На це тяжко відповісти . . однак подібність обох письмен¬ 

ників така велика, що тяжко їх не поставити поруч. Причому зарисо¬ 
вуються рівнож глибокі діференції, які лежать не лише в індівідуальній 
творчій відмінности обох артистів, але в їх приналежности до двох 
цілком відмінних етнічних комплексів. Хто відчув глубоко „Тіні за¬ 
бутих предків" — той безумовно мусить признати споріднений 
Гамсунові романтизм. Але не лежить цей романтизм у змальованню 
героїв. У Коцюбинського він иншими керується творчими законами, 
а передовсім полягає у змальованню окруження, сценерії, природи! „Тіні 
забутих предків"—це-апотеоза природи гір, природи Карпат 

—- подібно як „Місто Зеґельфос" або послідній роман Гамсуна 
„Благословенство Землі" є апотеозою скандинавської фарми . . . 

Созвучність лірика з природою — ця суґґестія настрою вечера 
серед гір, темноти, ліса, яру, безкраїх піль, степу, моря — ця лірична 
симфонія, що вється срібною стяжкою через всі новелі Коцюбинь- 
ського, це: 

,,Ти мені дозволив, не лиш хвилеву гостину 
Заглянуть в грудь твою, 
Як в серце друга ти поміг мені", 

Вічне Ґетове слово—вирите на творчих обличчах обох письмен¬ 
ників : 

І це з’іграння гармонії душі з природою перетворює обох 
письмеників впантеістів: 
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„І з жалем дивлюся на воду; мов дзеркало одбивае вона красу 
світа і коли невдоволена навіть — ламає всі лінії й фарби і творить 
своє .... 

І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива 
земля, як вода, як ростина? 

Спитати. 
Не хочу . . втомився" . . (Коцюбиньский. У то ма). 
Однак підчас, коли гамсунівский пантеізм є радісним звеличанням 

природи ... є піснею похвальною в честь краси світа, пантеізм 
Коцюбинського має у собі елєґійну ноту смутку, утоми життьової та 
песимізму. Се два відмінні темпераменти, котрі відбиваються також 
у з’ображеню героїв у обох артистів — і виявляють одну з поміж 
ріжниць, котрі сягають глубше а котрих основи лежать в етнічних 
масах — з яких виишли оба письменники. 

Відень 9. вересня 1919. 

Лист з Парижа. 
(Від власного кореспондента.) 

- Що таке Мирова Конференція. — Ґрупи деле¬ 
гацій на Мировій Конференції. — Міжнародньо- ' 
правне положення Делегації Української Рес¬ 
публіки. — Мирова Конференція і українська 
справа, — Справа Східної Галичини. — Вигляди 
на будуче. — „ЛєГенда" про федеративну орієн¬ 

тацію в українській делегації. 

Здається мені, що в нашім громадянстві панує деяка неясність 
що до того, що таке саме Мирова Конференція в Парижі. Коли хто 
думає, що Мирова Конференція — це збір делегацій усіх тих держав, 
які заінтересовані в заключенню мира і в впорядкуванню міжнародних 
відносин, той дуже помиляється. Мирова Конференція в Парижі — це 
тільки трибунал, зложений з делегацій тих держав, які віднесли по- 
біду в світовій війні, отже в першій мірі з делегацій Франції, Англії, 
Америки, Італії і Японії; далі з делегацій цілого ряду менших держав, 
які або дійсно вели війну по стороні вище названих великих держав, 
або формально прилучилися до них, не маючи нагоди вести дійсно 
війни; вкінці — з делегацій тих нових держав, які повстали наслідком 
побіди Антанти, та які Антанта признала своїми союзниками (Чехо- 
словакія, Польща Югославія). Цей трибунал і тільки він творить 
Мирову Конференцію і рішає про всі справи, звязані з миром і но¬ 
вим упорядкованням міжнародних відносин, причому треба мати на 
увазі, -що і в цім трибуналі рішають тільки вище вичислені великі 
держави. 

Другою Групою делегацій є — делегації побіджених держав, отже 
Німеччини, Німецької-Австрії, Болгарії і Туречини (з Угорщиною 
Антанта не вдається у властиві мирові переговори доти, доки не на¬ 
ступить бажане для Антанти упорядковання внутрішних відносин цеї 
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держави). Ці делегації — покликані до Парижа тільки на те, щоб одер¬ 
жати диктат Мирової Конференції і підписати його. Вони інтерновані 
в призначених на це поміщеннях (прим, делеґація Німеччини— у Версаю, 
делєґація Австрії — в Сен-Жермен). Мирова Конференція не входить 
з ними в ніякі особисті зносини, не відбуває з ними засідань, не веде 
дискусії, а тільки подає їм на письмі свої предложення. Вони мають 
право на ці предложення відповісти, але як показує досвід з Німеч¬ 
чиною і Австрією, ці відповіді мали дуже невеликий успіх. Одинокою 
особистою стрічею між Мировою Конференцією і цими делегаціями 
є акт підписання мира. 

Вкінці, третьою ґрупою делєґацій є делєґації таких держав, яких 
держави Антанти, що правда, не уважають за ворогів, але також не 
уважають їх за держави в значінню міжнародного права. До цеї ґрупи 
належать делєґації держав, які повстали на території бурілої Росії. 
Ці делєґації мають свободу пухів, містяться в льокалях, які собі самі 
повинаймали, одначе не мають офіціяльного признання в значінню 
міжнародного права, їх урядові зносини з Мировою Конференцією 
полягають на тім, що во^и висилають до Мирової Конференції мемо¬ 
ріали, ноти і т. п. в сво.< справі, на що дістають звичайно з секре¬ 
таріату Мирової Конфер щ"' п~ штення що нота одержана і буде 
предложена Мировій Ь лфереь щ. ііоза цим представники ціх делє¬ 
ґацій відбувають конференції з представниками делєґацій держав 
Антанти. Конференції ці мають на половину офіціальний, на половину 
приватний характер. Взагалі Мирова Конференція вважає ці делєґації 
радше за політичні комітети, які заступають певні політичні інтереси, 
ніж за дипльоматичні представництва держав. 

В такім положенню знаходиться також Делеґація Української 
Республіки. Це треба мати на увазі, коли оцінюється діяльність цеї 
делєґації і її успіхи чи невдачі. В такім важкім положенню осягнути 
якийсь успіх дуже важко, а невдачі приходять самі собою. 

На питання, чому таке положення Делєґації Української Респу¬ 
бліки, відповідь ясна. Український нарід будує свою державу з земель, 
до яких підносять свої імперіялістичні претензії Польща і Росія, обі 
— союзниці Антанти. В таких обставинах осягнути щось перед три¬ 
буналом Антанти дуже важко. Очевидно, коли-б власть Директорії 
Української Республіки розтягалася на всі українські землі, тодї Ми¬ 
рова Конференція ставилася-би до нас зовсім инакше. 

Переходячи до праці Мирової Конференції в українській справі, 
треба зазначити, що української справи, як цїлости, Мирова Конфе¬ 
ренція ще не рішала, а займалася тільки в звязку з иншими питан¬ 
нями окремими частими українських земель. Так рішила вона справу 
Угорської України, призначуючи її Чесько-словацькій Республіці; далі 
рішила тимчасово справу Східної Галичини; обмірковувала справу 
Буковини, якої не віддала в цілости Румунії, так що українська часть 
без Чернівців, має остати поза границями Румунії; вкінці радила над 
справою Бесарабії. В усіх цих справах — з виїмком справи Східної 
Галичини — Мирова Конференція навіть не вважала за відповідне 
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запитатися української делєґації про її думку, — знаменита ілюстра¬ 
ція, як Мирова Конференція розуміє право самоозначення народів. 

В галицькій справі Мирова Конференція, що правда, питалася 
думки Делєґації Української Республіки. Вона не тільки установила 
окрему комісію для перемиря між Польщею і Україною, яка тракту¬ 
вала обі сторони — польську і українську зовсім рівнорядно, але на¬ 
віть Рада Чотирох, найвищий орган Мирової Конференції, поклика а 
Делєґацію Української Республіки для вислухання її в справі польсько- 
українського перемиря. Є це одинокий випадок, де делєґзція непри- 
знаної Антантою держави, мала вповні офіціальні зносини з Мировою 
Конференцією. 

Одначе в дійсности Мирова Конференція не зробила нічого, 
що-б довести до польсько-українського перемиря. Коли Поляки від¬ 
кинули проект перемиря, предложений обом сторонам згаданою ко¬ 
місією Мирової Конференції і принятий Українцями, Мирова Конфе¬ 
ренція нічого не зробила, що-б заставити Поляків приняти її власний 
проект, і тільки спокійно ждала, аж Поляки — при допомозі Франції — 
зайняли оружною силою майже цілу Східну Галичину. А тоді Най¬ 
вища Рада Мирової Конференції апробувала довершений Польщею 
факт насильства над Українською Республикою і дала мандат Польщі 
— задержати Східну Галичину в окупації, нібито „що-б забезпечити 
мирне населення перед большевицькими бандами". Дальше рішення 
Найвищої Ради Мирової Конференції уповноважило Польщу завести 
в Східній Галичині цивільну управу. 

Хоч як ці рішення Мирової Конференції в справі Східної Гали¬ 
чини несправедливі, болючі і просто руйнучі для цеї части Україн¬ 
ської Респуліки, одначе зовпм неправдивий є погляд, який ширять 
особливо польські круги, нібито Східна Галичина має вже належати 
до Польщі. В згаданім останнім рішенню Найвищої Ради Мирової 
Конференції говориться дослівно: „Польське Правительство буде 
уповажнене завести в Східній Галичині цивільну управу після того, 
як буде між державами Антанти і Польщею заключений договір, 
який запоручить автономію території і політичні, особисті та реліґійні 
свободи населення. Сей договір буде опиратися на право сомоозна- 
чення, яке населення виконає пізніше — що до своєї політичної 
приналежносте Час, в якім те право самоозначення має бути вико¬ 
нане, означить Мирова Конференція, або инша орґанізація, яку дер¬ 
жави Антанти до цього уповажнять." 

З цього рішення Найвищої Ради Мирової Конференції ясно ви¬ 
пливає: 1) що Мирова Конференція не вважає Східної Галичини за 
часть польської держави, а тільки дає Польщі мандат від імени дер¬ 
жав Антанти — завести тимчасово цивільну управу в Східній Гали¬ 
чині; 2) що основи цеї цивільної управи будуть означені в окремім 
договорі, який буде заключений між державами Антанти і Польщею; 
3) що сей договір має запоручити Східній Галичині територіальну 
автономію і політичні, особисті та реліґійні свободи мешканців; 
4) що Польща буде звязана цим договором і не матиме права вийти 

\ 
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■— що до своєї політики супроти Східної Галичини — поза його гра¬ 
ниці ; 5) що це управильнення справи Східної Галичини є тільки тим¬ 
часове, та що пізнійше має відбутися в Східній Галичині плебісцит, 
який рішить дефінітивно про її державну приналежність. Словом, 
Східна Галичина зовсім не є частю польської держави, а тільки пред¬ 
метом міжнародного права, який стоїть під охороною держав Антанти 
і якого державна будучність має бути рішена пізніше волею його 
населення. 

Це міжнародно-правне положення Східної Галичини треба все 
мати на увазії і висувати на перший плян, бо воно може послужити 
підставою для визволення цеї части Української Республіки з під 
теперішнього фактичного польського пановання. 

Очевидно, що переведення цього міжнародньо-правного положення 
Східної Галичини в практиці може випасти ріжно. Не відомо, яка 
має бути західна границя Східної Галичини від Польщі, які основи 
складу і яка компетенція східно-галицького сойму, який правний вплив 
польського правительства на Східну Галичину, які гарантії, щоб Польща 
не надуживала свого мандату, одержаного від Антанти і т. п. Все те 
може бути рішене для нас менше або більше корисно або некорисно. 
Але все - таки остається та міжнародньо-правна основа, що Східна 
Галичина не є частю польської держави, та що її населення має право 
рішити про свою державну приналежність. 

Власне тепер підкомісія для польських справ при Мировій Кон¬ 
ференції працює над статутом для Східної Галичини, який має бути 
основою вище згаданого договору між Польщею і Антантою. Факт, 
що цю справу Мирова Конференція віддала власне комісії для поль¬ 
ських справ, а також та обставина, що до участи в нарадах над цею 
справою запрошено українську делегацію не як представницю Україн¬ 
ської Республіки, а тільки запрошено галицьких членів делегації, як 
представників українського населення Галичини, — ці обставини унемож¬ 
ливили делегації взяти участь в працях над внутрішним статутом для 
Східної Галичини, бо це на думку делегації значило би — зійти з того 
становища, що Східна Галичина є частю Української Республіки. 

Праці над статутом для Східної Галичини мають уже доходити 
до кінця. Коли статут буде готовий і опублікований, тоді буде можна 
оцінити його зі становища українських інтересів. 

В кождім разі, коли б він випав для нас навіть найгірше, не 
треба думати, що це вже є невідкличне рішення. Дальша наша акція 
зможе його змінити, а. користне положення справи української дер¬ 
жави взагалі може вплинути на цю справу навіть дуже радикально. 

Покищо українські організації в Злучених Державах і Канаді 
ведуть інтензивну акцію, щоби вплинути на американське і англійське 
правительство в користь Східної Галичини. 

Недалека зміна французького правительства, яка наступить най- 
далі в осени по виборах і яка доведе до власти французькі політичні 
Групи, прихильні українській справі, — зможе вплинути як на долю 
Східної Галичини, так на українську справу взагалі. 
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Справи української держави взагалі Мирова Конференція властиво 
ще не обмірковувала. Черга на це прийде цеї осени в звязку з об¬ 
мірковуванням питань на території бувшої Росії. Покищо Антанта 
офіціяьно стоїть на становищі відбудови Росії, додаючи притому, що 
ця відбудова повинна бути оперта на автономічно-федеративних ос¬ 
новах. В цілях відбудови Росії Антанта підпирала Колчака. В тих 
самих цілях підпирає вона (особливо Анґлія) тепер Д е н і к і н а. Та 
Денікін, — це мабудь остання карта Антанти в ціли відбудовання 
Росії. Коли ця карта заведе, — політика держав Антанти супроти 
території бувшоі Росії певне зміниться в напрямі признання націо¬ 
нальних держав. 

В звязку з цим може бути корисно рішена також справа само¬ 
стійної Української Республіки особливо, коли Директорія буде по¬ 
ширювати територію своєї власти і укріплювати на ній орґанізацію 
правильного державного життя. 

Представивши політичне положення, хочу кі іькома с овами зга¬ 
дати ще про одну внутрішну справу української делегації, щоб ви¬ 
яснити ріжні „лєґенди“, які ходять на цю тему. Маю на думці поголоски 
про те, що часть делєґації нібито схиляється до думки федерації 
з Росією. Фактичні основи сеї поголоски такі: в половині мая члени 
делегації Марголін і Шульгін, представники української партіїсоц.- 
фед., до яких прилучився в цій справі також віце-президент делєґації 
п. Панейко, звернули увагу на те, що з огляду на безуспішність 
заходів в справі признання Української Республіки Антантою треба 
змінити дипльоматичну тактику в ось якім напрямі: треба звернути 
увагу Антанти на те, що домагання признання Української Республіки 
не пересуджує справи федерації, що Установчі Збори Української 
Республіки, порозумівшися з Установчими Зборами инших національ¬ 
них держав на території бувшої Росії, можуть заявитися також за 
федерацію. З другої сторони до федерації нема иншого шляху, як 
тільки через признання самостійности національних держав, які опісля 
можуть будувати федерацію з долу. Накинення федерації з гори по 
лляну Колчака чи Денікіна, чи кого иншого, означає тільки дальший 
пролив крови і засуджене на повну невдачу. На думку згаданих 
членів делєґації, з такою плятформою треба підійти також до росій¬ 
ських політичних ґруп. Президент делєґації Сидоренко і вся деле¬ 
гація були противні цій тактиці, думаючи, що вона з одної сторони 
не осягне своєї ціли, а з другої ослабить нашу самостійницьку позицію, 
бо наведе і держави Антанти і російські політичні круги на думку, що 
ми може вкінці помиримося і з федерацією, накиненою з гори. Одначе 
на домагання згаданих членів делєґації президент Сидоренко поручив 
їм в необовязуючих розмовах вияснити, на скільки їх становище має 
якісь вигляди. По якімсь часі п. Марголін на однім засіданню делє¬ 
ґації заявив, що до плятформи будовання федерації з долу через при¬ 
знання самостійности національних держав і круги Антанти і круги 
російські відносяться неґативно. 
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Отце фактичні дані, які послужили до утворення „лєґенди“ про 
федеративну орієнтацію в делєґації. Може бути, що згадані члени 
делєґації висловлювалися занадто широко і тим дали осйову до таких 
поголосок, а може бути, що це просто тільки маневр ворогів само¬ 
стійної Української Республіки. 

Та треба рішучо зазначити, що делєґація як така стоїть твердо 
і рішучо на самостійницькім становищі. Инакше і не може бути, бо 
делєґація є тільки висловом становища найвищої державної власти, 
а доки найвища державна власть Української Республіки стоїть на 
становищі самостійности, доти це становище є законом для делєґації. 

Тимчасова зміна в проводі делєґації нічого тут не змінила. Як 
відомо, президента делєґації Сидоренка покликала Директорія до себе 
для особистого звідомлення про положення на Мировій Конференції, 
а на час його неприсутности назначила президентом делєґації Тиш- 
кевича, який — це підносимо з натиском — стоїть так само на 
самостійницькім становищі, як Сидоренко. 

Париж. Серпень 1919 р. 
* * 

* 

Найвища Рада Мирової Конференції в справі Східної Галичини. 
(Телеграма.) Париж, 11. вересня 1919. 

Найвища Рада Мирової Конференції відкинула польський проект, 
щоби Східню Галичину признати дефінітивно частю польської дер¬ 
жави. Справа внутрішного статута для Галичини має бути пола¬ 
годжена в цих днях. Провізоричний характер цього статута є 
запевнений. 

* 

Ця телєґрама вповні потверджує вище подані виводи нашого парижського ін¬ 
форматора про міжнародньо-правне становище Східньої Галичини. На цій основі 
стверджуємо з особливим натиском, що Найвища Рада Мирової Конференції стоїть 
на тім, шо Східня Галичина не має бути частю польської держави, а тільки само¬ 
стійною автономною провінцією, населення якої має всенароднім голосованням (пле¬ 
бісцитом) рішити про свою державну приналежність. 

Роля Польщі супроти цеї самостійної автономної провінції полягала би з між- 
народньо-правного становиша в тім, що Польща в імені Антанти мала би вер¬ 
ховний нагляд над управою Східньої Галичини в тім переходовім часі, доки не 
відбудеться плебісцит. 

Очевидно, що Польща, яка є історичним ворогом україньського народу і його 
державної самостійности, до виконування вище означеного мандату зовсім не на¬ 
дається. Її дотеперішнє поведення в Східній Галичині служить яскравим доказом, що 
її одинока мета — винищити український нарід. 

Тому всі наші зусилля на арені міжнародньої політики треба звернути в тім 
напрямі, щоби держави Антанти переконалися про ту страшну несправедливість, 
якої вони допустилися, віддаючи Східню Галичину під опіку Польщі, та щоби увіль¬ 
нили цю часть Української Республіки від польського ярма. 

Лежить це в інтересі самих держав Антанти, які мають і політичний і госпо¬ 
дарський інтерес в тім, щоб великий український нарід не уважав їх своїми во¬ 
рогами. Редакція. 
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Сучасна політика українського уряду. 
(Від власного кореспондента). 

В українському уряді наступили малі переміни. Голова Ради 
Народніх Міністрів Б. М а р т о с подався до димісії з причини пере- 
утомлення працею, а на його місце призначено Г. Мазепу. На днях 
має бути переміна ще в кількох міністерствах, однак цей факт не 
треба вважати якоюсь крізою кабінету, а тільки ці зміни намічалися 
вже раніще. Український уряд визнав потрібним обеднати усі демо¬ 
кратичні сили України без огляду на національність. Згідно з цим і 
має бути переведене поповнення кабінету новими силами з демокра¬ 
тичних кол так українських, як і неукраїнських, які живуть на Україні 
і стоять на плятформі уряду. Правительство тримається тої думки, 
що тільки шляхом єдиного, демократичного фронту всі народи, що 
замешкують Україну, зможуть забезпечити собі демократичне життя 
і вільний культурний розвиток. 

Найближчим завданням уряду є — скликати український п а р - 
лямент з установчими функціями. Робляться заходи задля підго¬ 
товки виборів, і як тільки буде увільнено Україну від ворогів, буде 
скликано парлямент з установчими правами на підставі всенароднього, 
безпосереднього, рівного, таємного і пропорціонального виборчого 
права. Цей парлямент має вирішати всі найголовніші питання дер¬ 
жавного устрою, а також основні політичні та соціяльно-економічні 
реформи. Міжнародне становисько України стає чим-раз кращим. 
В наслідок довгої і невпинної боротьби з большевиками держави Ан¬ 
танти, а також цілий світ починають приходити до переконання, що 
визвольний український рух має глибоке коріння в народніх масах і 
уявляє з себе реальну силу для поборювання большевиків. Тому то 
й вдалось навязати добрі взаємовідносини з Румунією, а тепер ве¬ 
дуться переговори в справі торговельних зносин. Рівночасно заклю- 
чено перемиря на один місяць з Польщею. Чи вдасться навязати 
ближчі стосунки з Польщею, невідомо. Все буде залежати від ^ того, 
наскільки польський уряд не захоче робити насильства над волею 
українського народу. 

Що до Ден і кін а то відношення нашого уряду до його в звязку 
з останніми київськими подіями — вороже. Та уряд до цих подій 
великої ваги не прикладає. Вихід українського війська з Київа — це 
безумовно моральний удар, але серіозного якогось значіння це не 
має. Навпаки ганебним* поводженням з нашим військом денікінці 
викопали між собою а українським народом ще більшу пропасть та 
тим фактом піднесли авторітет нашого війська серед селян. В Білій 
Церкві і дооколичних селах біля Київа почались вже селянські пов¬ 
стання проти Денікіна. Відношення уряду до Денікіна було з’ясовано 
в окремій відозві. *) Український Уряд поки-що — в Камянці. 
В залежности від боєвих операцій та положення на фронті наміча¬ 
ється переїзд міністерств до Винниці. Та це станеться доперва через 
2—3 тижні. 

*) Відозву цю подаємо на другому місці. Ред. 
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Р. Романський. 

Українське студентство у Відні. 
Сірі, глухі часи переживає усе українське студентство під цю пору. Холодна 

резиґнація безнадійности осідає на всіх й здається вже хвилями зневіри, що це не 
звичайний антракт, не звичайна ніч, за якою безсумнівно й нехибно прийде рух й 
день, а якась зачарована хмара, якась кінецвітня пітьма, з котрої нема ні виходу, 
ні просвітку. По однім боці Збруча по стороні польського наїзду стоптано українське 
життя під пятою польської реакції. А що торкається українського студентського 
життя, то факт, що Поляки у своїм вандалізмі заборонили українським студентам 
вступ на університетські й технічні виклади, говорить усе. І польські лицарі-хижаки 
ділають це нарошно, гаразд розуміючи, що у боротьбі за культурну самостійність 
студентство являється саме керманичем у тій борбі. 

Такі самі події відграваються й в окупації румунського реакційного елементу 
на Буковині, де українська інтеліґенція між ним й студенство вже 9. місяців жи¬ 
вотіє у військових арештах. А по тамтій стороні Збруча йде важка боротьба проти 
інвазії й геґемонїї червоних російських армій на українські землі, й против реакці¬ 
онера чистої крови Д е н і к і н я, який під претекстом борби з большевизмом змагає 
до віднови царизму й військової диктатури. І тому зовсім природно, що на Собор¬ 
ній Україні іпіег агша зііепі тизае. 

І ці злидні українського студенства вражають тим болючіще, коли зважити 
на те життя, рух й енерґію, які запанували були в українськім студентськім життю 
кілька літ тому; а тепер на їх місце пустка. 

Осталось усього у Відні 24 студентів й студенток частиною інвалідів, а реш¬ 
та нездатних до військової служби й кілька українок, „із запалом" студиюючих 
музику, штуку і т. д., не хотячи із ?а буржуазних традицій взятись до завдань тяжчих, 
складніших, але далеко важніїцих в боротьбі з сучасним польським пануванням, от хоч- 
би до фільозофії, яка у Відні не є репрезентована на жаль ні одним слухачем, чи 
слухачкою. 

Таке зникаюче число 24-ох студентів й студенток разом з усеї України. І пев¬ 
не думав-би хто, що їм тут на віденському ґрунті гаразди. Але думаючи так, кождий 
фатально помилявся би. 

Незмірно малий гурт того українського віденського студенства духово розби¬ 
того, перенятого почуттям отцього критичного моменту, без контакту ніякого з ро¬ 
динами 8. місяців, без помочи ні від кого, у важкій щоденній непевности, що ста¬ 
неться завтра, одним словом — матеріальна руїна?*/ 

Дорожнеча у Віднї й брак всяких матеріальних средств — отце вірні невідлучні 
приятелі студентствта. > 

І хоч як високо цінить українське студентство запомогу із сторони посольства 
західньої частини України і хоч як вдячне воно в першій мірі послові п. Сінґале- 
вичеві, то одначе годі сказати, щоб ця підмога справді могла вистарчити при тепе¬ 
рішній дорожні на прохарчування студентові. На прохарчування не стає! І кождому 
відомо, іцо умова праця вимагає якого такого харчу й що той хронічний невидатний 
для орґанізму харч є причиною власне великого занепаду фізичних сил студенства 
й консеквентним нахилом до сухіт. — Гарна гиґієна т. зв. „духового пролетаріату".— 
Але кождому прийде на думку: 
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Не вжеж українському студентові поза нужденним харчем нічого не треба?— 
А деж одежа, біле, обуте, видатки на ріжні такси, підручники, скрипти і инше ? Чим 
має покрити сей бідолашній студент отсі видатки? А коли до цього візметься під 
розвагу, що той студент трівожиться на вид наспіваючої зими, яка поважно загрожує 
його орґанізмові із браку одіжі й обуві, то не треба дивуватись, що душа того сту¬ 
дента болить, а до цього, коли другі дивляться на його злидні через вигнуті шкла 
своєї вдоволеної душі. А до цього знамений факт, що мимо рішучої волі значна час¬ 
тина українського студенства не може навіть здавати іспитів із браку найконечній- 
ших до сього підручників. 

Одним словом, злиденний матеріальний стан й безнадійна найближча будуч- 
ність студенства, й описувати його ярко на отцьому місці із самих естетичних огля¬ 
дів тут непригоже! 

І на отцьому місці Студенство кличе о поратунок, звертаючись в першій мірі 
до представництва Посольства Великої Соборної України, якої ми синами, й до нев¬ 
молимого й глухого на наші просьби Українського Запомогового Комітету, які — вірні 
давнім методам уважають студенство яиапШепе£Іі§еаЬ1е й безцільним інте- 
ресуватися студенством, не кажучи вже зовсім про яке небудь зближення до цього 
забутого студенства. 

Роззираючись на ширші лани далобся подбати про те, щоб найближча ця мала 
грядка українського студенства у Відні, з котрим звязала його доля, була плекана 
як найкраще — щоб була справді добре справною грядкою, а не складом перено¬ 
шеного й ні до чого здатного лахміття. 

Г. П-й. 

Робітничий рух в Еспанії. 
Головні течії. — Загальна спілка робітників. — 

Сіндікалісти. — Гуртки спілок. 

За останні часи війни і російської революції робітничий рух в Еспанії зміц- 
нявся не по днях, а по годинах. Ватажки робітників користувались всіма засобами, 
що-б удосконалити свої орґанізації, поліпшити умовини життя. Робітництво виявило 
багацько розуму й тактовности, не забуваючи разом з тим і тої частини своїх ви¬ 
мог, які мають значіння не стільки на сьогодня, скільки для будучини. 

Весь робітничий рух в Еспанії можна розбити на дві категорії: на рух: 
си н д и кал і тс ь к ий і рух с о ці ялістичний. Перший керується „Загальною 
Конфедерацією Праці", —(„Соп їебегаіі оп Оепегаї беї ТгаЬа]о“), 
а другий — „Загальною Спілкою Робітників" („ІЗ пі о п Оепегаї бе 
ТгаЬа ] а б о ге з"). Правда є ще одна ґрупа так званих незалежних чи като¬ 
лицьких синдикатів, але їм не довотиться надавати великого значіння, бо вони 
ніякої самостійної ролі не відіграють, а уявляють собою робітничо-клерикальні ор- 
ґанізацїї, які були засновані хазяями та їх попівськими наймитами з метою страйк- 
брехерства. В Еспанії їх називають „жовтими спілками". Майбутність їхня без¬ 
сумнівна : боротьба клясів є сильніша за все, і? вони мусять вмерти, 

Загальна Спілка Робітників є представницею марксового соціалізму в Еспанії 
і на чолі з своїм старим ватажком соціал-демократом Павлом Іглезіасом 
вже давно провадить агітацію серед робітників і користується досить поважним 
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успіхом. Партія має кількох, представників в конґресі, видає свій орґан „ЕІ 5о- 
сіа1ізіо“. Головні сфери вплйву лежать в гірничих паланках Астурії й Біскаї 
серед залізничників і будівничих робітників. Партія, звичайно, стоїть за парля- 
ментські засоби боротьби, й на цьому ґрунті друга синдикальна орґанізація відірвала 
від неї не мало прихильників ; може тепер вона саме через це почала трохи міняти 
свої погляди в сьому питанню. Партія посилає своїх представників до так званого 
Інституту Соціальних Реформи і взагалі* виявляє не мало ;ріжноманітної 
діяльности. Разом з синдикалістською орґанізацією вона повела широку боротьбу 
проти католицьких спілок, як страйколомних і хазяйських орґанізацій; може це по¬ 
части й було причиною того, що ці останні почали виявляти иноді свою солідар¬ 
ність і позбавлятись своєї чисто-зрадницької фарби. 

Але самою знаменитою славною пролетарською орґанізацією в Еспанії треба 
вважати орґанізацію Барцелонських синдикалістів, або „Загальну Кон¬ 
федерацію Праці". Після останнього липневого з’їзду місцевої краєвої Конфеде¬ 
рації Праці ця орґанізація досягла надзвичайної зовнішньої сили й внутрішньої 
сдности. Секретарі, орґанізатори й ватажки синдикатів з дивовижними подробицями 
студіювали питання тактики клясової війни й почали переводити в життя пляни, які 
вони накреслили підчас конґресу. Синдикалісти Каталонії являються одвертими 
прихильниками саботажа, простої акції й бойкота. Вони не вірять в парлямент, 
лише в орґанізовані сили пролетарів та їх безпосередні виступи проти хазяїв, капі¬ 
талістичної кляси. Першою точкою статута є така: „метою спілки є — привчати до 
солідарности й згоди всі орґанізації робітництва для того, щоб осягнути повне виз- 
^ олення праці від капіталістичної монополії." Конфедерація кожної хвилини готова 
простягнути руку допомоги пролетарській революції в яку угодно частину Еспанії» 
або Европи. На самому конґресі комітет норекомендував заснувати так звані „я і п- 
сіісаіоз ипісоз", або „гуртки спілок", з метою найбільш досконалої дісціпліни 
й централізації, чи краще сказати, об’єднання всіх галузів праці. Для цього комітет 
поділив всіх робітників на тринадцять ґруп, які всі в цілости охоплювали б всі роди 
праці. Приміром, до ґруппи N. 2 входять всі робітники комунікацій й перевозок, 
залізничники, моряки, візники, грузчики, шофери, кондуктори, взагалі робітники 
транспорту. До ґрупи N. 13 входять хеміки, акушерки, сестри госпітальні, шкільні 
вчителі, артисти, журналісти, музиканти. 

Розуміється, величезне значіння такої сістеми відразу кидається ввічі. Така 
дісціплінованість була вже помічена двічі під час загальних страйків, один з яких 
кінчився повною перемогою робітників, а другий хоч і не дав перемоги, але виявив 
чудову орґанізованність робітників. Не дивлячись на те, що характер страйку не 
міг дати ніякої безпосередньої користи, бо був так званим страйком солідар¬ 
ності, всі галузі пролєтаріята вийшли на страйк, і протягом кількох днів все 
життя в Барцелоні абсолютно завмерло, 

Так велика була сила впливу, що навіть, слухаючись загального страйкового 
наказу, дзвонарі перестати дзвонити на церковних дзвінницах, застрайкували пала¬ 
марі й дівчата-співачки перестали співати. Два тижні тягнувся страйк; правда на 
цей раз він скінчився поразкою, але всі, як один, знов стали на роботу. Тут, як 
скрізь, панувала орґанізованність: іспанський пролетаріат що-дня дістає нові лекції 
в класовій боротьбі і тим наближує день своєї повної перемоги. 

ч 
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Від Правительства Української Народної Республіки. 

Наступом обєднаних Наддніпрянських і Наддністрянських українських військ 
ЗО. серпня була взята столиця України м. Київ. 

Російські большевики-комуністи, обороняючи Київ від наступавших україн¬ 
ських частин, відкрили фронт для рідних їм по національності! військ Генерала* 
Денікіна. 31. серпня частини російської добровольчеської армії ввійшли в 
Київ, при чім без попередження напали на українських козаків. 

Народне Правительство Української Республіки знало про бо¬ 
ротьбу військ Денікіна з комуністами на території України і вважаючи, іцо обовяз- 
ком всякого правительства е берігти народню кров, хотіло вірним шляхом розвязати 
справу з військом ґенерала Денікіна, 

З відома Правительства, ще до взяття Київа, нашим Вищим Командуван¬ 
ням була вислана військова делєґація до команди добровольчеської армії в справі 
встановлення взаємовідносин між військами, які боряться проти комуністів-больше- 
виків на території України. 

Заходи Правительства не мали успіху. Командування частин добровольчеської 
армії заявило, що війська, які бються під .командуванням Головного Отамана Пет¬ 
люри, є большевиками і що добровольчеська армія буде вести війну з військами 
Народної Республіки. 

Правительство Української Народної Республіки заявляє всім 
громадянам України, що воно вело боротьбу з чужоземною силою російських кому¬ 
ністів заземлю, волю та добробут нашого народу в Незалежній та Самостійній 
Українській Народній Республіці. Коли тепер командіри добровольчеської 
армії після довгої нашої крівавої боротьби з большевиками нас, всю нашу славну 
Армію, весь український нарід називають большевиками і нахваляються, що будуть 
вести війну з нами, то Народне Правительство мусить голосно заявити свій 
протест проти таких намірів командуючих кругів добровольчеської армії. 

Нехай знають всі, що Правительство Української Народної Республіки не до¬ 
пустить до порушення найсвятішого права вільного самовизначення Укра¬ 
їнського Народу. 

Український народ має закріпити вже не раз висловлену свою волю у все¬ 
народно вибраному Парламенті (Установчі Збори) України, і тому ніхто з 
чужинців не сміє накидати нашому народові свою волю. 

Народе України! Настав рішучий час, коли має вирішитись на довго твоя 
доля. Чи буде український народ вільним і рівним з другими народами — чи стане 
він бесловесним рабом-невольником своїх сусід, гноєм, на якому ростимуть пишні 
квітки чужої культури і розвиватимуться багацтва російських поміщиків. 

Українське Народне Правительство хоче бачити свій народ визво¬ 
леним з під ярма чужинців. Всі сили покладає, щоб зробити це мирним шляхом. 

І коли проллється кров, — то не по нашій вині, а по вині неситих імперіа¬ 
лістів і поміщиків бувшої Великої Росії, які, не покінчивши навіть боротьби з кому- 
ністами-больіпевиками, для своїх еґоїстичних інтересів нападають на наше військо, 
бажаючи запанувати над українським народом. 
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Народне Правительство вірить, що весь український народ без ріжниці 
клас і вся щира демократія инших національностей, які заселяють Україну, піддер¬ 
жить своє Правительство в його стремлінні добитися визволення української землі 
і оборонитися від тих наших сусідів, які захотіли-б установити свою вдасть на тери¬ 
торії Української Народної Республіки. 

Голова Ради Народних Міністрів І. Мазепа. 

Державний Секретар А. Шрамченко. 

5ресіа1ог. 

Огляд закордонної політики. 
Московщина, Україна, Польща; вибір Гендер- 
сона до англійського парляменту; ліонська ро¬ 
бітнича конференція; самостійна Україна — 
історична необхідність; справа Галичини; га¬ 
лицькі „політики" і їх орієнтація на „політичні" 
трупи; Америка і Версайський мир; авантюра 
д’Аннунціо в Фіюме; справа Цєшинського 
Шлеська; з мирової конференції утікають. 

Для європейської науки й публіцистики європейський схід був до недавнього часу 
іегга іпсо^піга. Вправді Елізе Реклюв своїй капітальній праці „Ьа іегге" ста¬ 
рався познайомити учений світ із цею цікавою країною, одначе його твір, писаний 
перед трьома десятками літ на підставі перестарілих матеріялів хоч і являється досі 
найкращою книжкою, всеж таки перестарілий. Елізе Реклю, співробітником якого 
був Михайло Драгоманів, прекрасно бачив ріжниці, які заходять між трьома 
найбільшими народами європейського сходу: Москалями, Українцями і Поляками, 
одначе йому приходилось сконстатувати, що Українці, етнічно і расово ріжні від 
своїх імперіалістичних сусідів, не є нічим иншим, як тільки етноґрафічною 
масою, в лоні якої знаходяться невичерпані запаси потенціальної енерґії; коли 
одначе ця енерґія переміниться в кінетичну, цего тоді передбачити не можна було. 
В часах Елізе Реклю не істнувало ще українське питання принайменше як питання 
світового інтернаціонального значіння. Та не минуло ЗО років з того часу, як 
приспана етноґрафична маса пробудилась до нового життя, і своїм дужим рухом 
заявила голосно своє право на національно-державне самовизначення. Не дасться 
заперечити факту, і це особливо треба повторяти галицьким політикам, 
котрі з розпачі скочили в москвофільську гречку, що царат був повалений 
головно військовою силою зреволюціонізованого українського народа. Це ґвардейські 
полки в Петербурзі, рекрутовані майже виключно з українських, потрохи литовських, 
і латишських земель, приєднались до зреволюціонізованого петербурського робі¬ 
тництва і тим вирішили долю імперії. Не треба забувати, що в робітничих органі¬ 
заціях в Петербурзі і в полках вели пропаганду українські революційні партії і що 
в перших днях революції з’орґанізованим був тільки український пролєтаріят і укра¬ 
їнське військо в Петербурзі. Московські соціялісти підчас війни займались тільки 
зайвими балачками. Вони були типовими московськими інтелігентами, нездібними до 
орґанічної роботи. 

Петербурська революція удалась. Росія, як одноцільне політичне поняття, пере¬ 
стала існувати, розпавшись на ряд поки-що не зорганізованих націй і племен. 
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котрі що до ступіня свойого культурного розвою* що до своєї чисельности, є дуже 
неоднородні. На східньо-европейській арені все-ж таки першу ролю грає три великих 
славянських націй: московська, українська і польська. Сотня других націй і племен, 
розсіяних на далеких просторах бувшої Росії, мають тільки другорядне значіння 
І ці три нації виступили до боротьби за свої національно-державні ідеали. Москов¬ 
ська і польська нація одначе, висвободжена з під царського гніту, вступила в нову 
історію, як обтяжена історичним наслідством: перша — з імперіалістичним 
тестаментом Петра Великого, друга — з ідеєю ніколи не зреалізованої Польщі 
„від моря до моря." Обі ці ідеї, „єдиної і неділимої", як також Ягайлонії, виключають 
саму ідею самовизначення народів і тому вони мають в собі елементи реакції, 
контрреволюції. Одинокою великою східньо-европейською нацією, яка без застере¬ 
жень і без зайвого крутійства, яке дається зауважити у большевиків, станула з самого 
початку на прінціпі самовизначення народів і почала це самовизначення пере¬ 
водити революційним шляхом, являється українська нація. Тому не диво, 
що революційним центром сходу Европи став від трьох років не Петербург, не 
Москва і не Варшава, але Київ. На Київ почали орієнтуватись усі меньші 
народи, котрим приходилося терпіти від московського і польського імперіалізму. Це 
прекрасно зрозуміли представники і оборонці імперіялістичних ідей: „єдиної і неді¬ 
лимої" і Ягайлонії, і вони всі свої сили звернули на те, щоби зліквідувати укра¬ 
їнське питання, бо вони прекрасно знають, що раз удасться їм спільними силами 
поневолити Україну, то поневолення других меньших націй таких, як Литовці, 
Білорусини, Естонці, Латиші, Татари, Азербайджанці, Грузини, Вірмені і кавказькі 
малі верховенські племена, піде дуже гладко. 

Україна одначе, яка опинилась в тисках .цих двох імперіялістичних, на наш 
погляд, перестарілих і тому утопійних ідей, вже третій рік бореться з подиву- 
гідною енерґією за своє самовизначення і високо підносить стяг інтернаціональної 
справедливосте і правдивого демократизму. І це починають по трохи розуміти все¬ 
світні демократичні і особливо соціалістичні кола, симпатії котрих зверта¬ 
ються в бік України й Українців, як про це свідчать останні голоси європейської 
преси, а також конференції соціалістів. Тепер всесвітній пролетаріат займається 
справою відбудови дужого , Інтернаціоналу, в нутрі пролетарських мас іде процес 
внутрішньої орґанізації і, кінець кінцем, скрізь в культурних країнах захо¬ 
плять владу в свої руки представники інтернаціонального пролетаріату. В осені 
ц. р. мають відбутись вибори до анґлійського і французького парламенту на підставі 
нових виборчих законів. Вже тепер, при часткових виборах в Анґліі, в найбільш 
реакційнім виборчім окрузі, котрий досі давав до анґлійського парламенту тільки 
консерватистів, вийшов провідник анґлійського робітництва Гендерсон, і це 
показує, під якими кличами відбуватись будуть загатьні вибори. Анґлійські робітничі 
орґанізації на своїй конференції в Ґлєзґо винесли ряд дуже радикальних резолю¬ 
цій і пірвали зносини з колами ліберальної буржуазії, з котрими давніще входили 
в виборчі коаліції. Те саме бачимо також у Франції. На останній конференції соціа¬ 
лістів в Ліоні постановлено також не входити в бльок з радикально-буржуазною 
партією і виступати при виборах самостійно. Так анґлійські, як французькі ви¬ 
бори дадуть безперечно соціалістичну парламентарну більшість, котра повалить бур¬ 
жуазні кабінети Клємансо і Лойд-Джорджа, прийде до сконструовання соціа¬ 
лістичних кабінетів, і тільки вони зможуть вирішити ряд замотаних світових 
проблем, між иншими також проблему європейського Сходу. Тільки вони, ці соція- 
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лістичні уряди, а за ними підуть і другі инші народи, введуть коректури в карика¬ 
турні мирові трактати в Версаї і Сан-Жермені. 

Світовій демократії — розуміємо тут соціалістичну демократію, а не 
псевдодемократію з Вільсонами, Клємансами і Лойд-Джорджами, котрі ошукали 
людство — прийдеться остаточно ліквідувати війну і заключити трівалий мир. Лю- 
цернська конференція, де брали участь представники світового пролетаріату — не 
було тільки представників Польщі — признала самостійну Україну і тим- 
самим показала, що самостійна Україна є історичною необхідністю. Всесвітній 
пролетаріат бачить, що без самостійної України не може бути трівкого мира. 
Ця сама конференція запротестувала проти окупації Галичини Поляками, проти 
прилучення Галичини до Польщі, Буковини до Румунії, Угорської України до Чехо- 
Словаччини, признаючи ці землі як інтеґральні частини соборної 
України. І хоч Україна, роздерта на сфери чужих впливів, переживає тепер дуже 
гостру крізу, всеж таки вона вже жиє в свідомости всесвітнього пролетаріату, й укра_ 
їнська нація увійшла в сімю культурних народів, як рівноправний ч л е н ^ 
І нехай песімісти, які дальше свойого носа не бачуть, говорять, що хочуть: — са- 
мостійна Україна об’єднувати буде усі етноґрафічні українські 
землі. 

Тільки дякуючи становищу, яке в українськім питанню зайняли представники 
всесвітнього пролетаріату, галицької справи не вирішено на Раді чотирох в користь 
Поляків. Не треба забувати, що галицька справа, коли на неї дивитись з загальна 
світового становища, — справа дрібна. Поляки, для яких Галичина, як вони кажуть, 
необхідна, сперті в своїх домаганнях н^, реакційну Францію із Клємансо на чолі. 
Льойд Джордж вправді протестував проти польського імперіалізму в відношенню до 
Галичини, але ізза, на його погляд, дрібної галицької справи не хотів сваритися із 
Францією та допустив окупацію. Одначе конференція, допускаючи польську окупацію, 
не признала Галичину, як складову частину польської республіки, як того домагався 
Падаревський і Дмовський. Парижська конференція дивиться на Східню Га¬ 
личину, як на самостійну землю, для котрої випрацювує тепер тимчасову кон¬ 
ституцію, яка буде мати силу аж до плєбі сциту, що має відбутися по -змозі 
найскорше. Не можемо сказати, щоби мирова конференція почула до нас, Укра¬ 
їнців, велику любов. Рішення її в галицькій справі треба пояснювати собі іак: 
буржуазні й імперіалістичні кола, які тепер верховодять на мировій конференції, 
бачуть, що панування їх не довге, що незабаром прийдуть до влади нові люде, 
представники пролетаріату, перед якими вони не хочуть компромітуватись до решти. 

І саме втім часі, як в загально світовій-політиці починає віяти новим духом, 
духом ревізії мирових трактатів, духом широких соціальних і політичних реформ, 
саме в тім часі частина галицьких „політиків" стрімголов кидається в пропасть світової 
реакції і переходить на бік світової контрреволюції. Дивного покрою є ці галицькі 
„політики". Коли при допомозі німецького імперіалізму повалено в Київі українську 
демократичну владу і посаджено на „тронику" гетьмана Скоропадського, який при¬ 
значив реакційних московських міністрів, ці „політики" тільки це й ро¬ 
били, що пересиджували в передпокоях „здеґенерованого нащадка, 
негідного гетьмана Івана", стараючись дістати кісточку із гетьманського столу„ 
хоч сліпі могли бачити, що гетьманська влада довго не утримається. Ті самі галицькі 
політики зорганізували собі сепаратну „Західньо-Українську Народню Республіку"- 
і вели весь час окрему закордонну політику, що мало фатальні наслідки для укра- 
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їнеької справи. Тепер вже стає очевидним, що реакція починає падати, що весь 
всесвітній пролетаріат зайняв ворожу позіцію проти Колчака і Денікіна, борців за 
царську реставрацію з одного боку, і проти імперіалістичної Ягайлонії, соціял- 
демократів якої навіть не пустив на свою -конференцію в Люцерні, 
з другого, тепер ті галицькі „політики" віддають свої послуги Денікінові. Польські 
і чеські інформаційні бюра повідомляють, що частина галицького війська, яка зай¬ 
няла Київ, перейшла на бік Денікіна і впустила його до столиці. Звичайно 
з цего скористали большевики, котрі набили Денікіна і правдоподібно сконсолідова¬ 
них з ним Галичан і зайняли знову місто. Уступаючи з Київа із своїми доброволь¬ 
цями, Денікін неначеб-то заіменував д-ра Петрушевича, галицького „парлямента- 
риста," ґубернатором Галичини, Холмщини і Підляшша. Перед тим був п. Петру- 
шевич, який від самого початку вів політику нервів, а не політику розуму, 
диктатором Західньо-Української Народньої Республіки, отже диктатором іп рагіі- 
Ьиз іпіісіеііиш. Тепер він мав перемінити титул. З диктатора став ґубер¬ 
натором, але також іп рагІіЬиз іпПсІеІіипі. Таких ґубернаторів, особливо 
з окупованої Німцями Польщі мала царська Росія кілька десятків і утримувала їх 
разом з їх канцеляріями за народні гроші, хоч ні вони ні їх канцелярії не мали 
нічого до роботи. Тих ґубернаторів зліквідувала російська революція, а російська 
контрреволюція починає з того, що іменує ґубернаторами окупованих земель, не 
запитуючи ці землі, чи вони схочуть прийняти. І як на глум першим таким ґубер¬ 
натором іменований галицький Українець. Звичайно, що Денікін знає пре¬ 
красно староримський прінціп: сі і V і сі е еі ітрега. Таким іменованням він ділить 
українську одноцільну націю на „малоросійську" і „галицьку", щоби, поділивши її, 
над нею запанувати. Не будемо розвязувати загадки, що особисто побудило п. Петру¬ 
шевича до приняття сумнівної гідности ґубернатора з рук Денікіна, чи це полі¬ 
тичний еґ оїзм, амбіція і карєровичівство, чи політичний ідіотізм, чи 
може одно і друге разом. В кожному разі галицькі „політики" остаточно скомпро- 
мітувались в очах цілого українського народа без ріжниці кордонів. І ми мусимо 
сконстатувати, що галицько-український народ є сам прекрасний, але провідників 
має негідних. Щастя — не всі вони такі, і ми є того певні, шо Петрушевичіяда це 
тільки один з прикрих епізодів в нашій історії, який одначе не буде мати історич¬ 
них наслідків. Не вдалося відбудувати „єдіної і нєдєлімої" панам Пуришкевичам, 
Мілюковим, Родзянкам, Юденичам, Колчакам, Денікіним, не вдасться її також від¬ 
будувати карикатурному Мі ні ну, п. Петрушевичу, котрого вітаємо з дуже приємним 
для нього товариством. 

Вже тепер вияснюється, що версайський мир не буде ратифікований амери¬ 
канським сенатом. За ратифікацією аґітував сам Вільсон, який їздив по американ¬ 
ських містах з промовами. Аґітація його успіху не мала. Республіканська більшість 
американського сенату, до якої долучились деякі демократичні члени, звичайно, не 
лишилась в довгу і розпочала контраґітацію. Сенатор Бюліт, котрий брав участь 
в нарадах парижської конференції і котрий, розходячись в поглядах з Вільсоном, 
подався до демісії, поробив деякі ревеляції. Він сказав, що в травні говорив йому 
статс-секретар закордонних справ, Лансін, що коли американський сенат і аме¬ 
риканська нація будуть мати розум, то вони ніколи не ратифікують мира. Капітан 
Рузвельт помістив на днях в „Меие Ргеіе Ргеззе" статтю, в якій пояснює, чому 
саме Америка стоїть в опозиції до версайського миру. Головною причиною опозиції 
с це, що у версайський трактат включено статут союза народів, як інтеґральну 

* 
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його частину. На підставі того статута Америка була би забовязана вмішуватись 
в суперечки між поодинокими європейськими державами і з тою метою тримати 
озброєну силу. З другого боку також європейські держави мали би право вмішу¬ 
ватись в американські справи, що суперечить доктрині Монрое. Дальше Америка 
ніяк не може погодитись з тим, щоби Японія достала півостров Шан-Тунь 
і Корею. І тому американський сенат не ратифікує миру з Німеччиною. З огляду 
на це, відкладається також ратифікація миру з боку Франції на необмежений 
час. Тепер тільки показується, як безплодними були праці мирової конференції 
в Парижі. Вона не вирішила ані одного питання, і питання вирішуються самі. Так 
вирішувати фіюмське питання взявся італійський письменник, і а б рієль д’Анун- 
чіо. Він зібрав тисячу дезертирів і зайняв місто Фіюме, проголосивши його скла¬ 
довою частиною італійського королівства. Звичайно італійський офіціальний уряд 
відхрещується від д’Аннунчія, але з усього видно, що цей його замах йому подо¬ 
бається. Не подобається він Анґлійцям, які відгрожуються, що усунуть з Фіюме 
д’Аннунчія озброєною силою. Авантюра італійського письменника ще тільки 
більше заплутує адрійське питання. 

Також не вирішено питання Цєшинського Шлеська, а саме вирішено 
так, що обі спірні сторони, Поляки і Чехи, невдоволені. З початку конференція 
склонювалась до того, щоби віддати Цєшинський Шлеськ Полякам. Одначе з огляду 
на рішучий протест Чехів, порішення питання державної приналежности Цєшин¬ 
ського Шлеська віддано плебісцитові. Чехи не вдоволені тим, одначе вже тепер 
ведуть аґітацію, щоби плебісцит випав на їх користь. На Цєшинськім Шлеську 
жиють Поляки і Чехи майже в рівній кількості! і серед них Німці і Жиди, як 
національні меньшости. Від тих меньшостей тепер залежить державна доля країни. 
Розуміється, що так одна як і друга сторона старається схилити на свій бік Німців, 
особливо німецький робітничий пролетаріат. Цей одначе волів би бачити знев- 
тралізований самостійний Цєшинський Шлеськ, який стояв би під контролем Союза. 
Народів. Коли-ж конче прийдеться рішати, куди йти, то німецькі соціалісти на 
Шлеську схиляються скорше в бік Чехії, бо бояться занадто вже реакцій¬ 
ної Польщі. 

Парижську конференцію починають покидати делєґати. Покинула її чеська, 
південно-славянська і румунська делєґація. Перша із за цєшинсько-шлеської справи, 
другі із за того, що не хочуть підписати сан-жерменського миру. Корабель тоне — 
його починають покидати щурі. 

Україна. 
В справі Щоби вияснити і розвіяти цей туман, який витворився біля справи 
Київа. визволення Київа подаємо на цьому місці нашим читачам офіці¬ 

альне пояснення Штабу Головного Отамана. „Українські 
війська після трьохдневного бою під Київом зломили опір большевиків 
і вдралися до мі ста. Але не встигли вони ще дійти до мостів Дніпра, як з лівого 
берега вступив в Київ без бою авангард Денікінських військ під керуванням Гене¬ 
рала Бредова, за яким посувалися на Київ і другі, ще більше значні частини 
денікінської армії. Маючи на увазі, що .українська і денікінська армія повинні 
були, як здавалось, „переслідувати одну і під саму військову ціль — боротьбу 
з большевиками і не рахуючи можливим в тих обставинах, що утворилися в Київі, 
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починати новій бій з військами Денікіна, керуючий київською групою українських 
військ ґен. Кравз попробуїаі персонально почати переговори з денікінським 
командуванням. Але надії ґен. Крав з а не здійснились. Денікінські війська замість 
мирного розвязання справи, — використали наступившу ніч і нагло, цілком в ганеб¬ 
ний спосіб напали на наші перетомлені боєм частини та примусили їх залишити 
Київ. Зазначений факт приніс без сумніву користь большевикам, через те, що тим¬ 
часово поставив Українську Армію в надзвичайно тяжке стратегічне становище 
для продовження дальніщої боротьби з большевиками." 

Причини па- В Московських „Изв'Ьстіях" відомий Петерс, поясняючи причини 
діння Київа. упадку Київа, пише: головною причиною було незорґанізованість 

совітьск /ї влади на Україні. Військові частини, які приїздили з центра, 
залишилися без продовольчих продуктів. Для харчування їх видавалися гроші, і хліб 
приходилося купувати по риночним цінам. Автомобілі, їх частини видавалося без 
всякого контролю. Словом, була повна дезорґанізація, про революційну дісціпліну 
нема чого й говорити. Твердої влади не було. Страшну ролю відограла на Україні 
партизанщина. 

Останні дні В останні дні большевицького панування в Київі була влада передана 
большевиків в руку „Сов^та оборони" який складався з трьох чоловік, 

в Київі. Головою його був відомий Петере — голова Всеросійської чрез- 
вичайни, членами Лацес — голова української чрезвичайки і Тафе. 

„Совйт оборони" мав незвичайно великі уповноваження. Київ був поділений на 
райони — кожним районом завідував комісар комуніст з надзвичайними уповно¬ 
важеннями аж до розстрілів без суду. Ця влада 28. VIII. ростріляла 147 чоловік. 
Розстріляні були так звані „підозрілі", які сиділи довший час в чрезвичайці, бо но 
було за що засудити, а випустити було шкода. Раковський лишався в Київі і тілько 
в останню хвилину вилетів на аеропляні з Київа. Петерс не встиг утікти і залишався 
в Київі. Большевицького війська було до 50 тисяч. Відступали з Київа по страте¬ 
гічному мосту і чернигівському шосе. (Від. вл. кор.) 

Жертви Довкружною дорогою довідуємося про смерть кількох українських 
большевиць- діячів"за часів болшевицького режіму у східній Україні. Відомий 
кого режіму. громадський діяч і лікар в Одесі, д-р Іван Луценко, що ще 

в падолисті 1918 р. був коротко у Львові, не вважаючи на свій 
старший вік, зорґанізував відділ добровольців, вирушив із ним проти большевиків 
і поляг в бою з ними, полишаючи по собі чудовий приклад любови до вітчини та 
розуміння сповнювання обовязків супроти неї. — Другий громадський діяч, радний 
міста Харкова і адвокат Микола Міхновський, утікаючи перед большевиками, 
занедужав на еспанку у Кременчузі. Там догнали його большевики і розстріляли. 
У Київі розстріляли большевики відомого публіциста Сергія бфремова. У тімже 
Київі розстріляли большевики довголітного члена „старої громади" та бувшого 
редактора „Кіевськой Старини" й „України44 Володимира Н а ум е н к а. (Вперед.) 

Жертви 3 Київа доносять, що большевики розстріляли там члена Централь- 
большев. ного Комітети В. Петрушевича, предсідника київського комітету 
режіма. протибольшевиків і директора видавництва „Час44 М. Синицького 

та члена „Нар. Партії44 Ф. Селецького. 

Рішення Українське пресове бюро повідомляє: з кругів парижської конференції 
в справі Сх, довідуємося, що Рада чотирьох відвинула польські вимоги що до 
Галичини. Сх. Галичини. Тому й статут Сх. Галичини, який виготовляється 

в Парижі вважає Сх. Галичину окремою країною, яка повинна ви¬ 
трати свій власний сойм. Польща одержує тільки тимчасовий мандат для заряду 
краєм. Про його приналежність вирішить плєбісціт. 

Справа Сх. „ІЧоууа Реіогша" повідомляє з Парижа: вирішення справи Сх. 
Галичини. Галичини мало бути полагоджене рівночасно з усталенням м рового 

трактату з Австрією. Однак того відложено на неозначений час, бо 
мирова конференція занята тепе » полагодженням балканських справ. В справі бу- 
дучности Сх. Галичини серед мирової конференції панує два напрями: представники 
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Анґлії вважають Сх. Галичину за окрему державу, а натомість французька дипльо- 
матія бажає, щоби Сх. Галичину признано Польщі. В підкомісії ґен. Лєрон,яка 
мала виробити автономічний статут для Сх. Галичини, представників Анґлії пере- 
голосовано. Що до гряниці Сх. Галичини, то її західна лінія буде Цішанів—Ліско. 

Під увагу По ріжним чеським військовим частинам на Підкарпаттю находиться 
кому слід, до півтора тисячі наших старшин і козаків, які втекли з польського 

полону, а не могли нікуди дальше пробратися. Вони полишені майже 
без всякої опіки, як духової так і матеріальної. Один страшина, що перебуває зараз 
в Кошицях, не має просто фізичної спромоги обіздити всі чеські етапи, розкинені 
вздовж Підкарпаття, а що важнійте він не має таких матеріальних засобів, щоби 
міг заспокоїти перші потреби обдертого втікача з польського полону. Це все ви¬ 
користовують знаменито русофіли; вони засипують наших козаків прокламаціями, 
в яких сказано, що Петлюра і Петрушевич продали Східну Галичину Полякам 
і що треба скоро відбудувати сильну Росію, бо тільки в такім випадку східна Гали¬ 
чина „зраджена відщепенцями русскаго народа" буде визволена з ляцької неволї. 
Духовою поживою наших козаків на Угорській Україні є безплатно роздавані русо¬ 
фільські часописи „Русская Земля“, „Русскоє Слово“ ітд. Козаки заявили 
мені, що ще не бачили ні „Українського Прапора", ні „Волі“, і живуть 
в поєним в них русофільськими агентами переконнаням, що Українці, заробивши на 
коншахтах з Поляками, повтікали до Відня і Праги і там благоденствують, а нар д 
томиться під польською кормигою". Уважаю своїм громадянським обовязком звернути 
увагу на ще небезпечнійший для нас факт: На угорській Україні почали 
свою роботу денікінські старшини! 6 вже між ними також Гали¬ 
чан е, (прим, прапорщик Кульчицький з Підгаєччини), навіть Жиди, які 
повели шалену агітацію між нашими козаками і перевозять їх до 
російського табору в Терезієнштадті. Ці денікінські старшини і підстаршини 
є скріз: по зелізничнлх двірцях, по улицях міст і що головне в карпатських про¬ 
валах, де вони стрічають наших стрільців, годують, дають по 50 корон на видатки 
і перевозять до Терезієнштадту. Кажуть, денікінці вислали вже до Денікіна два 
ешолони галицких українських стрільців, переловлених в Кар¬ 
патах. Інерція з нашого боку просто незрозуміла. Один український старшина на 
Угорський Україні, правда старшина ідейний, енергічний, — це просто сміх. Треба 
оснувати станицю і обсадити її ідейними старшинами, які мали-б нагляд над кар¬ 
патськими провалами. Справа пекуча і було-б непростимим національним гріхом 
перейти над нею до дневного порядку. 

Крім двох — трьох впливовійших наших громадян ніхто не показується на 
Угорську Україну. Розуміється, теоретизування у Відні чи Празі вигіднійще, чим 
практична робота в країні, де є 98°/0 анальфабетів і до якої збіглися русофіли „от 
востока і от запада". Одначе можу впевнити чесних громадян української Республіки, 
що воздух в Карпатах знаменитий, їжі доволі і то гарнійшої, чим у Відні, чи Празі 
(молоко, масло, сир, яйця, дріб іт. д.) і живеться там відносно дешево. Тому у кого 
є трохи гроша в кишені, дещо ідейности і охоти до праці для (раненого брата), хагї 
старається о пашпорт і гайда на Угорську Україну. Може прийдеться декому більше 
„ревнуючому" мати трохи неприємностей з боку моквофілів. Бо послові до галицького 
сойму селянинові, Я. Остапчукові прийшлося навіть просидіти 4-дні в арешті, 
одначе ці епізоди не дуже страшні і виїмкові, Впрочім в Ужгороді мешкає наш 
щирий друг. Я Нечас і не один із Чехів питає проклинаючого москвофільську 
кириню земляка: А чому Ви не робите тут своєї роботи? Гіркий докір: чому?“ 
ставлю і я на цьому місці під адресою більших і менших патріотів, що без діла 
тиняються у Відні і Празі. * (Від вл. кор.) 

Кубань 22-го серпня с. р„ відбулося закрите засідання Кубанської Краєвої 
і Денікін. Ради, на якому обговорювалася справа відношення до Денікіна. 

Делегати Терека і Дона, участи не брали. Резолюція вести далі працю 
в згоді з Денікіним, принята 29-ти голосами проти 25-ти. Делегати: Макаренко. 
Білий, представник Горців, султан Крім-Ґірей, відмовилися від дальшої участи 
в праці Ради. На станичних зборах, приймаються резолюції про скликання ради 
козаків фронтовиків, і вимагається звільнення Кубані від добровольців. Як що 
вони не звільнять Кубань, тоді викинуть їх збройно. 
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Комітет Як довідуємося з американських ґазет, в Парижі основано комітет 
Незалежної Незалежної України, якого завданням є обороняти українські 
України. інтереси. Комітет цей звернувся до американських Українців з про¬ 

ханням о моральну і матеріальну поміч. На перший зазив У. Н. 
Комітет вислав на руки проф. Грушевського в Париж 25.000 франків. 

Денікін Польське Тел. Аґент. повідомляє, що Де ні кін призначив ґе- 
в Київі, нерала Остапова ґубернатором Київа. Командуючим київ¬ 

ської округи призначено ґен. Вредова, а командантом міста пол¬ 
ковника Вдовиченка. Управу міста перебрала міська Дума. 

Протест „О а2 еіа Ро1зка“ повідомляє, що український уряд вислав до 
укр. Уряду. Антанти протест з причини київських подій та походу Денікіна на 

Україну. Український Уряд просить о посередництво в переговорах 
з Денікіном і заявляє, що згодиться на рішення Антанти о скільки буде з а ґ в а- 
рантована самостійність України. 

З Пере- Рух серед Українців з кождим днем росте. Всюди можна помітити 
мишля. початки відновленої орґанізаційної праці яка дає зап руку, що 

можна надіятися на гарні наслідки, 3 відновлених досі товариств, 
себто „Бесіди", „Читальні Просвіти" і „Педаґоґічного товариства", це останнє 
взяло ма себе дуже важку місію і сповнює її без заміту. Доказом сего нові приватні 
заведення шкіл ріжних типів, до яких оголошено вже вписи. Самож громадянство 
зрозуміло як слід потребу рідної школи і всіми силами піддержує розпочату акцію. 
Велику увагу приходиться звертати на наших полонених та інтернованих, які 
у великім числі находяться так в самім місті, як і в недалекім селі Пикуличах. 
Причиною цего епідемія тифу, яка вбиває по кілька осіб денно. Під нинішню 
хвилину находиться кругло 1500 хорих у війському шпиталі, як урядово стверджено. 
„Союз Украінок" докладаючи всіх старань, щоби помагати нещасним, уладжує кон¬ 
церти й городові забави, з яких дохід іде виключно на удержання кухні для поло¬ 
нених. Поголоски про скоре звільнення наших інтернованих з Домоя якось не 
сповняються. Випушено всего декількох. Відмітити при тім годиться, що кількох 
залізничників, які недавно вернули з Домбя, не принято до служби, хоч в слідстві 
не доказано їм ніякої провини. Родинам вивезених далі відмовляють платень, 
а положення тих з кождим днем стає гірше. Більше неділі гостив у нас львівський 
український театр під дирекцією п. Коссака. Вражіння всіх вистав було дуже гарне, 
не диво отже, що заля була завжди повна. Симпатичному гурткові побажати можна 
дальших успіхів у їхній артистичній мандрівці у инші міста Галичини. (Вперед.) 

Арешти в 
Київі „ 

Оборона 
Київа. 

Після від’їзду з Київа совдепів, Київська чрезвичайна заарештувала 
понад 500 заложників. Деяких з цих заложників розстріляно на 
Садовій вулиці. (Від вл. кор.) 

Охорону Київа підчас денікінської „окупації" несли гетьманці, які 
приєдналися до Денікіна. Начальником міліції був відомий геть¬ 
манець Іванов. (Від вл. кор.) 

,,Воля“ на Українські ґазети в Камянці отримали вже нарешті „Волю". 
Україні. Поміщено в них багато передруків з вашого журналу. 

(Від вл. кор.) 

Протест до 
народів 
світа. 

На засіданню Ради Міністрів 4. серпня з приводу ганебного 
вчинку денікінських військ, віроломно захопивших Київ, здобутий 
кровю наших військ, ухвалено видати до всіх держав світа ноту 
протести і офіціяльне звідомлення про цей факт до населення України. 

(Від вл. кор.) 

Укр. Місія Довідуємося, що голова філії Головної Управи Червоного Хреста 
Червоного А. Вязлов одержав повідомлення від проф. Маціевича з Румуні, 
Хреста. що румунський уряд дав дозвіл на переїзд до Румунії місії Укр. 

Червоного Хреста на чолі з проф. Огієнком для зносин з чужо¬ 
земними Центр. Комітетами Червоного Хреста і для закупки медикаментів і санітар¬ 
ного майна. (Від вл. кор.) 
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„Евакуація." Раковський, Мануїльський, Іюффе ЗО серпня вилетіли з Київа 
аеропланом до Гомеля. (Від вл. кор.) 

Українська Ь’Ношше ІіЬге повідомляє, що українська місія в Царгороді зажадала 
фльота. звороту всіх українських торговельних кораблів, на підставі 

договору з 8. листопада. В разі колиб передача цих кораблів не 
могла бути переведена зараз, то місія домогається, щоби на цих кораблях вивішено 
французькі прапори замість російських. Дальше домагається теж місія повороту 
українських полонених з Макернії та Німеччини на Україну. 

Призначення. Товаришем міністра внутрішних справ призначено др. Макуха, члена 
галицької радикальної партії. Радника Міністерства Праці Гольдель- 

мана призначено товаришем міністра. Товаришем міністра Народнього господарства 
має бути призначений відомий економіст, член галицької радикальної партії, др. 
Рак о чий. Другим Товаришем міністра буде педставник національної меншости. 

(Від вл. кор.) 

Вирішення „Оагеііе де Баизаппе" пише, що східно-европейське питання буде 
східньо-ев- що й но вирішене після повалення большевизму. Союз народів вишле 
ропейського на теріторію бувшої Росії між народню комісію, яка на місці роз¬ 
питаним. слідує питання про незалежність тих народів, які її захотять. 

Вісти з „№ие 2іігісЬег 2еіїип£а повідомляє, що в Одесу прибули спеціяльнї 
Одеси. торговельні комісії союзників, які сподіються, що вдасться їм вивести 

більшу скількість хліба. Прибуло теж кілька,кораблів, нагружених 
мануфактурю і черевиками. Банки почали свою діяльність знову. Анґлійсько-ро- 
російська влада обявила амнестію для большевицькпх урядовців о скільки вони не 
допустилися каригідних вчинків. В місті настало нормальне життя. Театри функ¬ 
ціонують. Місто випустило під контролем Анґлійців нові гроші, які мають вищий 
курс, ніж керенки або карбованці. Російські біженці (читай чорносотенці! прим, 
наборщика) повертаються масово з Царгороду і Валканів. 

Вжиття аме- Українці з Курити би (Бразілія) вислали на адресу нашої делегації 
риканських в Парижі таку телєґраму: Ми, Українці, члени бразі лійської на- 
Українціз. ціональної Ради протестуємо проти брутальної інвазії польських 

імперіалістів у Сх. Галичину та инші українські теріторії. Просимо, 
щоби мирова конференція своїм авторітетом змусила Поляків до відкликання їх військ. 
Ми зі свого боку з’обовязуємося утворити окремий добровільний корпус для оборони 
України, перед ї ї ворогами. 1! еред двома тижнями відбулося в „С а г п е £ і е Н а 11“ 
в Ню-Йорку велике зібрання Українців на знак протесту проти польських 
апетитів на Сх. Галичину. З кінцем липня і початком вересня відбулось в 
Сполучених Державах понад 400 маніфестаційних зборів і демонстрацій. Ухвалені 
резолюції телєґрафічно пересилались українській делєґації в Парижі та вашинг¬ 
тонському урядові. (У. П. Б.) 

Голод в Ста- Зі Станиславова повідомляють до польських ґазет, що в місті 
ниславові. від кількох місяців панує великий голод. Нема хліба, цукру і най- 

потрібніщиі харчових продуктів. В дооколичних селах теж голодують, 
а сьогорічний урожай предс. чляється дуже зле. 

У Київі. По відомостям, з київських ґазет—у Київі хліба нема, нема инших 
продуктів, а ціни високі. Арештовано Саліковського. В місті 
грабунки. (Від вл. кор.) 

Денікінці у Ден і кін ці всі сили напружують, щоби вишукати в місті всіх кому- 
Киіві. ністів і совітських урядовців. Налічується до 1000 арештованих 

і сотки розстріляних. Продовольче становище дуже скрутне: станцію 
під Київом занято петлюрівцями, і селяне припинили довіз до Київа продуктів. 
Селяне, що повстали проти Денікіна, розібрали коло ст. Шипіловки залізничні! 
шлях. Потяг з військам, розбився. % 

(Від вл. кор.) 
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Большевики В „Правді" поміщено статтю, яка громи кидаєть на всю діяльність 
проти Жаботінськаго, апостола жидівського державного сіонізму. За- 
Жидів. значивщц. проти-демократичне поводження жидівських леґіонерів 

в Бґипті та Палестині, автор каже, що вже наближається час роз¬ 
плати жидівських мас за зрадницьку політику жидівської буржуазії. (Від вл. кор.) 

Україна та 3 Бухареста повідомляють, що Братіяну приняв членів Укра- 
Румунія. їнської Надзвичайної Місії та заявив їм, що Румунія бажає 

собі повстання самостійної України і в тому напрямі працює в Па¬ 
рижі, щоби прихилити для цієї справи мирову конференцію. Крім цього румун¬ 
ський уряд розпорядився видати Україні велику скількість амуніції та боєвих при¬ 
пасів. (Есйо сіє Рагів.) 

Ї5 погоні за Один український офіцер, який на днях прибув з Боденбах в Прагу, 
доброволь- росказує, як свідок, про те, як на тамтешньбму вокзалі російські офі- 

цями. цери роблять погоню за українськими полоненими, які з українськими 
документами хотять перебратися в Чехію, а звідтам на Україну. Вони 

впихають їм в руки всякого рода брошури та дають приказ полоненим зявитися 
в збірний станиці російської армії в Празі. В цілій Німеччині, по всіх 
таборах полонених іде жива аґітація по між Українцями, щоби вони вступали в кол- 
чаківську чи денікінську армію. До цеї армії вступає теж багато Німців. Німецький 
уряд, як видно з цього, піддержує цю реакційну аґітацію, а Українцям, які зголошу¬ 
ються до українськоі армії, відмовляє паспортових віз. У. П. Б. 

Ще „україн- Теперішня війна витворила між иншими і спеціальний тип політичних 
ське пред- аферистів, шантажистів і авантурників. Вони ділають або одинцем на 
ставництво“. свою руку, або творять товариства т. з. „представництва44. Таким пред¬ 

ставництвом є і „українське44 в Варшаві. Це українське представництво 
„працює далі44, а праця цих синіх птахів викликує вже обурення і в варшавській 
пресі. „Рг2Є£Із<і \¥іес20гпу“ з 3. вересня голосно нарікає, що та українська деле- 
ґація коштує польский уряд тижнево 50.000 марок. Не краще заховується 
і п. Шемет. Противник Директорії, Петлюри і українських соціалістів, покинув вже 
свою думку независимости України, а тепер товчеться з якоюсь автономією України 
в Росії зі спільним військом і монетою. Як так далі піде, то д. Шемет зайде до 
одної неділимої Росії і одного білого царя. Зникли від якогось часу з варшавського 
бруку два гетьманці ославлені Курдиновський і Андро. Кажуть, що поїхали до Па¬ 
рижа і там ще хочуть пробувати щастя. Та все таки „Чорна Рада44 ще істнує далі. 
Головою її Павлюк. Він нагнав Пилипчука, Липицького іТулюпуі „імемував44 
собі нових делеґатів. Ліпко і инші випровадилися від нього і замешкали в иншій 
гостинниці. (Вперед.) 

Транспорт 3 початком місяця серпня привезено до табору в Домбю коло вісімсот 
інтер- інтернованих. Везли цих людей з Берестя до Домбя чотири дні 

нованних. в замкнених (запльомбованих) ваґонах, призначених до транспорту 
худоби, та не дали їм протягом цего часу нічого їсти. Вислід був 

такий, що коли по приїзді на Домбє розпечатано ваґони, знайдено в них два трупи 
і около пятьдесять тяжко хорих. Решта була так знесилена наслідком голоду, що 
ледви могла держатись на ногах. 50 тяжко хорих відвезено до шпиталю. • 

Спіс В таборі полонених „Бугш-опи44 (Ви^згору) в Берестю 
померших. Литовськім. 1. Молодчев Іван, помер 29. липня 1915. 2, Стнсів 

Василь, помер 29. липня. 3. Залеський Михайло, помер 29. липня. 
4. Рімес Іван, місце замешкання Кудинівці пов. Зборів, помер 31. липня. 5. Мако- 
нецький Петро, місце замешкання ^ Вовча гора, пов. Яворів, помер 31. липня. 
6. Курбат Іван, помер 2. серпня. 7. Ґураль Петро, помер 2. серпня. 8. Бівейчук Іван, 
місце замешкання Триличе, Снятин, помер 5. серпня. 9. Верхоляр Іван, місце замеш¬ 
кання Мимиківці Гусятин, помер 5. серпня. 10. Плас Іван, місце замешкання. Рогатин, 
помер 5. липня. 11. Жила Семен, місце замешкання Цупулів Радехів, помер 6. серпня. 
12. Сокільник Гаврило, місце замешкання Нельмон Іпустав р. Новобрамський 
15. Віденський, помер 6. серпня. 13. Костишин Василь, місце замешкання Раків, 
Гусятин, помер 6. серпня. 14. Білинський Гриць, місце замешкання Желехів вел. 

^ — 



134 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 3. 

п. Камінка Стр., помер 6. серпня. 15. Честух Петро, місце замешкання Завалини 
п. Підгайці, помер 8. серпня. 16. Дідура Василь, місце замешкання Гнильне п. Під- 
тапці, помер 9. липня. 17. Курочко Теодор, місце замешкання Жовкви, помер 
О. серпня. 18. Варазарун Панас, місце замешкання Космач Печеніжин, помер 
Я. липня. 19. Околита Федь, місце замешкання Черниця п. Вроди, помер 10. серпня. 
20. Колитницький Павло, місце замешкання Гаї старобродські, Броди, помер 
19. серпня. 21. Олівик Олекса, Вілейка, Яворів, помер 10. серпня. 22. Беговіс 
Михайло, місце замешкання Перемітів, Гусятин, помер 10 серпня. 23. • Майнівський 
Михайло, місце замешкання Гашани, Рудки, помер 10. серпня. 24. Гаврилюк Іван, 
Мухавка, Чортків, помер 10. серпня. 25. Шмата Тимко, Криванька, Гусятин, помер 
11. серпня. 26. Скуба Гордій, помер 11, серпня. 27. Яцепюк Михайло, місце замеш¬ 
кання Лісивці, Заліщики, помер 11. серпня. 28. Паращин Йосиф, Прислуп, Турка, 
помер 12. ^серпня. 29. Чачковський Іван, Яблонів, Гусятин, помер 12. серпня. 

:30. Гавлич Йосиф, Семиківці, Тернопіль, помер 12. серпня. 31. Тесля Василь, Настасів, 
Тернопіль, помер 13. серпня. 32. Боґуцький Павло, Лютовиці, Броди, помер 
13. серпня 33. Шкель Адам, Одсадулки и. Ліпинський, ґуб. Вітебська, помер 13. серпня. 
34. Глоде. \г сван, Білобереска, Косів, помер 13. серпня. 35. Крицький Евдокій, 
помер ІЬГ рпня. 36. Филипчук Максим, Загвіздє, п. Станиславів, помер 13. серпня. 

~37. Шири • їсиль, Жовква, помер 14. серпня. 38. Цьях Микола, Реків, Золочів, 
помер 14 с^ аня. 39. Затилітин Микола, Цуровськ, Ґловеська, помер 14. серпня. 
40. Нестерук Іван, Косів, Підгайці, померо14. серпня. 41, Годованець Стефан. Ямна, 
Надвірне 1 номер 15. серпня. 42. Анхітко Йосиф, Конюшки, Рогатин, помер 15. серпня. 
43. Карняк Михайло, Здорів Бучач, помер 15. серпня. 44. Цьох Онуфрій, Білогови, 
Зборів, помер 15. серпня. 45. Семенюк Павло, Ровничів, ґуб, Волинська, помер 
15. серпня. 46. Отець Михайло, Турка, помер 15. серпня. 47 Одиняк Олекса, Вілейка 
імілейська, Яворів, помер 10. «серпня. 48. Кльованець Кіндрат, помер 15. серпня. 
49. Левкевич Ілія, Загора Велячівська, Мінск, помер 15. серпня. 50. Мартинин Гриць, 
Слобідка Струсівська, Теребовля, помер 15. серпня. 51. Самота Андрій, Макова, 
Бережани, помер 16. серпня. 52. Томин Онуфрій, помер 16. серпня. 53. Горуха 
Михайло, Новоселиця, Снятин, помер 16. серпня. 54. Ґаґан Петро, Замела Слоновські, 
помер 16. серпня. 55. Маслянка Володислав, Ренвівець, Гусятин, помер 16. серпня. 
56. Манар Михайло, Бережани, помер 16. серпня. 57. Лязур Василь, Березовиця 
велика, Тернопіль, помер 16. серпня. 58. Дохияк Дмитро, Хирів Ст., Самбір, помер 
16. серпня. 59. Барейко Павло, Ц.ушин, Залишиш, помер 17. серпня. 60. Дацько 
Дмитро, ІІідсоснів, Бібрка, помер І7. серпня. (Далі буде,) 

Польща. 
Польсько- 3 Варшави повідомляють, що на днях почались там переговори між 
литовські Поляками і Литовцями, 
переговори. 

Польська Як повідомляють польські ґазети, армія Г а л л є р а, яка належала 
армія. до армії союзників і підлягала команді Фоха, перейшла під команду 

польського ґенерального штабу. 
За багато Як повідомляє „Киг]ег Рогаппу“, польський сойм зараз після ферій 
Росіян. має занятися справою переповнення Варшави Росіянами ріжних 

відтінків. 

Росія. 
Ще одна По відомостям з Лондону тверський совіт відколовся від централь- 

республіка. ного совіта і проголосив свою незалежність. 

Большевики Як повідомлає XV. А1І£. 2іц., Рада робітничих депутатів в Петрограді 
хотять мира, ухвалила резолюцію, в якій взиває народних комісарів, щоби вони 

розпочали мирові переговори зАнтантою на підставі пропозіцій Антанти. 



Т. 3. ч. з воля 135 

Колчак про- Радіо з Москви повідомляє, що уряд Колчака звернувся до Японії 
сить помочі, за помічну проти большевиків і за це обіцяє відступити Японії пів¬ 

нічний Сахалін та Усурійський край. (Сгаз.) 

Переговори 3 Ревеля повідомляють, що естонське правительство розпочало 
з больше- мирові переговори з большевиками. Переговори відбуваються в П е- 
виками. чорах в 15 верстах на схід від Пскова. 

Рублі 
Юденіча. 

Анґлійське посольство в Стокгольмі урядово заперечує чуткуг 
немов-би то анґлійський уряд ґарантував курс рублів, які випусказ 
північно-західний російський уряд. 

Протест „їоигпаї сіє їекаіетіпосіаг" містить протест Денікіна проти 
Денікіна. визнання самостійності! Фінляндії через Францію, Анґлію та Америку. 

Російські В Анґлії підготовляється 1.200 російських офіцерів задля заміщення 
офіцери. в Росії анґлійських офіцерів. В палаті зроблено запитання, на під¬ 

ставі якого закону міністр витрачає гроші на чужу армію, щоби вона- 
вела війну з своїм власним народом. 

Румунія Румунське Правительство предписало всім російським ґенералам 
і Росія. і офіцерам покинути до 15-го вересня теріторію Румунії. 

Переговори Оповіщення печаті! про відкинення Естляндією запрошення со- 
зЕстляндією. вітського Правительства до переговорів для заключення миру 

не відповідає дійсности. Естлягдїя лише відкинула пропозіцію 
москсвсікого уряду заключення миру шляхом конференції, предлагаючи обмін 
депешами, з чим Согітське Правительство не хоче погодитися. (Від. вл. кор.) 

Предложення Одначасово з предложенням приступити до мирових переговорів 
миру Фін- Естляндії, Совітське Правительство з подібним предложенням звер- 
ляндії. нулося і до Фінляндського Правительства. Совітська преса, вітаючи 

цей крок свого уряду, перестерігає фінляндців залишити простяг¬ 
нуту руку висіти і загрожує „священним" походом. (Від. вл. кор.) 

Залишення 3 початком вересня з Архангельську виїхала решта представників 
союзниками союзної діпльоматїї і командування. Війська союзні, які поки що 
північної залишилися в невеликій скількости несуть переважно внутрішню 
Росії. гарнизону службу. (Від. вл. кор.) 

Анґлійська 3 пів офіціального джерела довідуємося, що анґлійські війська будуть 
інтервенція відкликані з Росії ще на протязі цього місяця. „Баііу Ехргезз" подає 

в Росії. інтервю з одним із вищих анґлійських офіцерів, який повернув 
недавно з північної Росії. По його словам, російські офіцери, які дістають від 
союзників збрую, гроші і др. думають тільки про зраду. Побіда Колчака або 
Юденіча буде початком російсько-німецького порозуміння. Серед російського офі¬ 
церства, яке воює з большевиками нема і сліду вдячности для Антанти. їх ціллю 
є прийти яко мога скоріще до влади, щоби утвориш автократично-військову державу, 
яка буде настроєна супроти Антанти ворожо. Коли Анґлія їх буде й дальше під¬ 
тримувати, то збудує німецьку Росію. Антанта повинна негайно відкливати свої 
війська з Росії а підтримувати тільки балтійські держави, які є сильним заборолом 
проти большевиків. (Вуепзка Ба§Ь1асіе1:.) 

Антанта 
організує 
повстання 
проти 

Колчака? 

Прибувший до Москви делегат сибирських меньшевиків, в свойому 
докладі зазначає, що представники Антанти змагалися організовані 
повстання проти Колчака, для чого зверталися з розробленими пли¬ 
нами до правих есерів і меньшевиків. Але через те, що метою 
Антанти було лише знайти для себе союзників проти боль¬ 
шевиків сильніщих, як розбитий адмірал, намір Антантських за- 

правил не вдався. (Від. вл. кор.) 

Сили Юденіча. Війська Юденіча, які з початку операцій личили до 35.000 солдатів, 
під цей час мають не більше 15.000 осіб. Провіантовання їх стоїть 

дуже зле. Так з Юрьева повідомляють, що місцева залога вже деякий час зовсім не 
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одержує хліба, що майже зруйнувало фізічно і морально її боеву здатність. Дезер¬ 
тирство не можливо переконтролювати. Помічається таке явище, що записуються 
до війська люде тільки для того, щоби після кількох днів дезертирувати, забравши 
із собою де що з решти нерозграбованого майна. (Від. вл. кор.) 

Проти Радіо з Москви повідомляє, що настрій у Владикавказі є ворожий 
Денікіна* для Денікіна. Інгуші повстають проти офіцерів, нападають на заліз¬ 

ниці, нищать колію, задержують потят та відбирають харчеві при¬ 
паси. Всі Інгуші озброєні, мають гармати і кулемети. 

Російська „РГ2Є§ІД(І Шіесгогпу" повідомляє, що Росія одержить в Лондоні 
позика позику в висоті 20 міліонів фунтів. Гарантію за цю позику беруть 

в Лондоні; на себе російські банки. Фінансувати її буде польський міліонер 
Ярошинський. 

Смерть Як повідомляють фінляндські ґазети, в Фінляндії помер відомий 
Л. Андреева. російський письменник Леонід Андреєв. 

За кордоном. ^ 
Політичний 3 Вашінґтону повідомляють, що бувший член американської ми- 
скандал. рової делєґації Буліт в сенатській комісії закордонних справ заявив, 

що свого часу Ленін звернувся з пропозіцією перемиря. Гузе і 
Смітс на це були згодилися. Ллойд Джорж, боячись Норткліфа, рішив вис¬ 
лати когось із консерватистів в Росію, щоби обзнайомитись з її становиськом. Та 
до цього не дійшло, бо Колчак почав досягати успіхів в боротьбі зболь евиками. 
Буліт заявляє, що про це большевицьке предложення замовчав в анґлійському пар¬ 
ламенті. Його заява, що такого предложення з боку большевиків не було, впрова¬ 
дила парламент в блуд. Ллонд Джорж хотів на це предложення відповісти та тільки 
побоявся опозіції з боку Норткліфа і Черчіля. В звязку з цими ревеляціями 
Буліта, американська преса каже, що це є смертельний удар для мирового трактату 
і для союза народів. 

Ватикан та „И. XV. ^игпаї" повідомляє з Люґано: В римських колах твердять, 
Італія. що між Ватиканом а Італійським урядом прийшло до порозуміння. 

Основи цього порозуміння обговорили Нітті та Ґ ас пар і. Італія 
визнає сувереність папи, а папа зречеться права на теріторії бувшої церковної 
держави. 

Св. Софія Дня 6 серпня в день Спаса освячено старий храм св. Софії 
в Царгороді. в Царгороді, що був протягом 5 століть (1453 —1919) турецькою 

мечетю. ‘ (Стрілець). 

Чеські N. Рг. Ргеззе повідомляє з Праги: Урядовець пражської щадниці 
міністри — Местек, забрав з каси Ч4 міліона корон і програв цю суму в карти, 
газардери. В цій грі брали участь міністри Стржібни і Прашек. Обидва 

вони подалися до димісії. 

Авантюра Як повідомляють швайцарські ґазети відомий італійський письменник 
А. б. д’Анун- А. б. д’Анунціо, зорганізувавши корпус добровольців заняв, місто 

ціо. Фюме і проголосив його приналежність до Італії. Урядові італійські 
кола обурені таким вчинком, однак серед населення цілої Італії 

панує з цієї причини велика радість. 

Американ- Як повідомляє аґ. Радіо, сенатор Віліямс поставив в лондонській 
ські війська палаті проект, щоби післати американські війська для піддержання 
в Арменії. порядку в Арменії. 

Автономія 
Кореї. 

Бюро Вольфа повідомляє, що японський цісар підписав декрет, явим 
надається Кореї автономія. 
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Шведи проти Шведська преса мече гром і моднії проти антантських перешкод 
бльокади торговельним зносинам з Росією. Шведи говорять, що під видом 
Росії. бльокади держави Антанти стрімять до виключного опановання 

російським ринком, бо по відомостям невтратьної преси представники 
антантського контролю до неможливості! сприяють контрабанді своїх земляків. 

Від вл. кор. 

Акція В звязку діяльностю в часи останні туркестанського фронта, Ч и ч е р и н 
в Персії. надіслав до „персідського народа“ радіо-ното-відозву, в якій 

повідомляє „середній схід" про близьке наступлення часу, коли пере¬ 
можні червоні війська допоможуть Персам вигнати союзників з Персії. (Від вл. кор.) 

Висилка До Литви прибула було мобілізаційна комісія від Колчака, яка мала 
.Колчаківців завданням складати проти-большевицькі відділи, але Литовське Пра- 

з Литви. вительство з самого ж моменту прибуття її ультімативно предложило 
Колчаківцям залишити межі самостійної Литовської Республіки. 

Від вл. кор. 

Висилка ро-' Ґенералу Луко мсь.ко му та иншим чинам бувшої царської армії, 
сійеьких офі- які зараз перебувають на теріторії Румунії, Румунським Правитель- 
цер. з Румунії, ством приписано до 15. вересня покинути Румунію. Від вл. кор. 

Французький В Ліллє угворзно акційне товариство з капіталом Юміліоніз фрачків 
капітал для для екпльоатації галицьких нафтових тврзнів. 
Галичини. 

Українці 3 Коломиї повідомляють, що з огляду на заняття Покуття польськими 
покидають військами, Українці масово покидають місто і околицю. Останній 
Коломию, евакуаційний потяг відійшов з Коломиї 7. вересня в напрямі на Хотин 

а звідси до Камянця. Виїхало нщ понад 300 чоловік 
(ГЧ. Пеїогта.) 

Лекція про В всі (в Італії) відбулася в залі міської думи лекція про „Україну 
Україну. та її с т р е м л і н ня“, яку виголосила пані Ліповецька, член 

Українського центрального комітетувРимі. Лекторка дуже 
гарною італійською мовою росказала про історію українського народу та його 
боротьбу за незалежність, а дальше звзрнула увагу на користі політичні та економічні, 
які може дати тіеніщий союз між Україною та Італією. Авдиторія, яка складалася 
в більшости з робітників, приняло доклад дуже цікаво і з великою прихільністю. 
Проголошено славу українській республиці та італійсько-українському єднанню. 

(Ба уосє ЗеІГ ІІсгаіпе.) 

З українського життя на чужині. 
Від двох місяців добивалось Українське Бюро для поборювання пошестей 

у східній Езропі дозволу на переїзд санітарної місії на Україну, де ширяться деякі 
поплести а особенно пятнисгий тиф в страшнім розмірі. — Врешті добились дозволу 
у Румунів, дякуючи заходам віденьского ґенерального заступника Інтернаціонального 
Червоного Хреста п. Ерік. —• Польський уряд, до якого звертались тому 2 місяці, не 
дав ще ніякої відповіді. — Місія складається із передвижного шпіталя на 200 ліжок, 
із бактеріологічної лабораторії, із дезінфекційної кольони і закладу для відвуши- 
влюваня, і везе з собою ще склад добавочний усякого санітарного матеріалу і ліків.— 
Перзональ складається із 5 лікарів 1 господаря 8 дезінфекторів 10 сестер. — Головою 
місії п. булавний лікар, Др. Денис Новак, — Місія виіжжає 15 ц. м. через Угор¬ 
щину, Румунію на Новоселицю, Могилів до Камінця Подільського, — Як проба цеї 
висилки удасться, вишлеться друга така сама місія, яка уже цілком улаштована 
і зложена в скринях. — Обі міссії улаштував за поміччю Австрійського Червоного 
Хреста ґенерал-лікар Др. Ярослав Окуневський, український заступник 
в Центральнім Бюрі для поборювання пошестей. 
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Обидва останні концерти Капелі в Відні пройшли з великим художнім успі¬ 
хом. Крім відомих вже річей почули ми й нові, як колядки Лисенка, які зро¬ 
били велике вражіння, веснянки й купальні пісні. Хор був як то кажуть 
в „ударі" а до його успіху причинилася немало краща акустика залі. Публики 
на обох концертах було повно. 16 вересня відбувся другий концерт капелі 
в В а ден і біля Відня, теж пройшов з великим художнім успіхом. 

До Відня прибули міністер закордоних справ Темницький і радник Жук. 

В четвер виїхала спеціальна Дипльоматична Місія У. Н. Р. до 
Фінляндії на чолі з п. М. Залізняком. 

На Україну виїхали п. п. Сербиненко і др. Баран. 

На останнім засіданню Управи укр. тов ариства журналістів, яке 
відбулося 16. вересня вибрано тов. голови 0. Олеся, секретарем, скарбником 
М. Чечеля. Намічено дальший плян роботи і розділено доклади: 1. справу внут¬ 
рішньої і зовнішної інформації—др. В. Кушнір,-2. організація преси в окупованих 
частинах України — А. Хомик, 3. оборона професійних інтересів і авторського 
права — др. Е. Левиць кий, 4) жуналістична техніка — В. Мурський, 5. фонди 
товариства —М. Чечель. Члени приймаються на підставі поданої письменної заяви 
на адресу секретаря М. Чечеля (XIX. Ноїгеііе 27). Місячна вкладка виносить 
10 кор. Управа звертається до всіх українських журналістів за кордоном подати 
заяви про вступ до товариства. 

В четвер 18.вересня відбулася в церкві св. Варвари панахида по жертвах 
польської інвазії на українських землях. Співала Укр. Республіканська Ка- 
п еля. Після панахиди відбулось жалібне зібрання в залі тов. „Єдність". 

Закордонний Союз Української Державности після того, як було 
ухвалено його статут, не діждавшись навіть вибору Ради, завмер. 

Огляд 
По упадку Київа. 

Під таким заголовком містить 
гі. Андре Пі ер в „ГНитапііе“ слі¬ 
дуючу статтю, в якій, стараючись 
вияснити справу київської події, 
сам, хоч соціаліст, стає може 
несвідомо в обороні реакціонера 
Д енікі н а. 

Хто взяв Київ ? Петлюра чи Денікін ? 
Всі українські бюра преси повідомляють, 
що це— „українськими військами удалось 
очистити Київ від большевицьких банд" 
і що вони їх гонять на північ, а аґенти 
Денікіна голосять, що ніколи безладні 
банди Петлюри не могли-б ввійти до Ки¬ 
їва, коли-б добровольчеська армія не 
виривала у большевиків пядь за пяддю 
українську землю. 

преси, 
Конфлікт, який виникає в Київ! по¬ 

між Петлюрою і Денікіном це не є просте 
соперництво двох Генералів, кому нале¬ 
жить хвала побіди. Це боротьба двох 
прінціпів, двох політичних становиськ. 
Денікін, як і Колчак, представляє Ро¬ 
сію мілітаристичну і централістичну. 
Він говорить від імени „всеросійського 
уряду," якого метою є відбудувати „єдину 
неділиму Росію" з царем, чи без нього, 
але в кожнім разі піддати всі „інород- 
чеські" народи волі всеросійських уста¬ 
новчих зборів. Колчак мусів визнати не¬ 
залежність Польші під натиском Антанти, 
але вже його міністер закордонних справ, 
Сазонов, задовольняється тільки признан¬ 
ням автономії „Привіслінскому краєві." 
А що вже й казати про незалежність 
Фінляндії, Латвії, Естонії і Ґрузії .... 

Ще недавно Денікін протестував проти 
визнання Францією, Анґлією і Америкою 
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незалежности Фінляндії. Раз він є на¬ 
строєний вороже проти незалежности тих 
країн, яких сепаратизм оправдують ріж- 
ниці раси, віри, мови і звичаїв, сепаратизм 
України, який має менше підстав, як їх¬ 
ній, мусить бути для нього просто мен¬ 
струальний. Отже цей авантурник 
Петлюра, який голосився гетманом Укра¬ 
їни, міг утриматись при владі, тільки 
підбурюючи сепаратизм частини укра¬ 
їнського населення. Те саме можна ска¬ 
зати про буцім-то соціал-демократичний 
кабінет Мартоса. 

17. червня біжучого року тодішній 
голова Української Мирової Делегації, 
Сидоренко, вкупі з представниками 
инших „інородчеських" делегацій про¬ 
тестував проти визнання Колчака. Цей 
протест складений в формі дуже кате- 
ґоричній. Приводимо оден його уступ: 
„Резолюції виконавчих орГанів росій¬ 
ського уряду, який би він не був, не мо¬ 
жуть ніяким чином відноситись до суве¬ 
ренних держав: Азербайджану, Естонії, 
Ґрузії, Латвії, Північного Кавказу, Біло¬ 
русі і України, які можуть мати зно¬ 
сини з Росією тільки як рівні суверенні 
і незалежні держави. 

Українська республика свого погляду 
на це питання не перемінила, хоч в Па¬ 
рижі заступив пана Сидоренка ґраф 
Тишкевич. Петлюра і Тишкевич могли 
підписати договори з Польщею і Руму¬ 
нією, щоби хоч тимчасово залагодити 
спірні питання Галичини і Бесарабії, але 
вони ніколи не дійдуть до порозуміння 
з Денікіном, бо таке порозуміння було-б 
для них смертним засудом. 

В „Еигоре Огіепіа1е“, орґані посвя¬ 
ченім обороні ново-повсталих по упадку 
царизму республік, представник Кубані, 
пан Бич, підкреслює основний антаґо- 
нізм тих нових держав з військовою 
диктатурою, про яку мріють Колчак і Де- 
нікін. „Льокальні армії України, Кубані, 
Дону і так далі можуть порозумітись для 
спільної боротьби з большевизмом, але 
вони не підуть здобувати для кого-б це 
не було Росію, якої теріторія — майже 
рівняється шестій частині світа, а тим 
більше коли пляни тих, для кого вони 
мали-б її здобувати, загрожують реакцією 
і реставрацією". І пан Бич передбачає, 
що коли армія Денікіна, зложена пере¬ 
важно з кубанських і донських козаків, 
вийде з їх території і почне преслідувати 
ціли инші, як ті, які вони знають і добре 
розуміють, ті козаки відмовляться йти 
далі так, як відмовлялися Латиші йти на 

Петроград для гарних очей Колчака, во¬ 
рога їхної незалежности. Так само і 
Українці Петлюри не підуть на Москву 
помагати Денікінові реставрувати царську 
Росію. Визнаючи Колчака і Денікіна, 
Антанта не могла числити на співпра- 
цівництво „інородців". Як що Денікін 
захоче панувати в Київі, він неминуче 
викличе там повстання українських са¬ 
мостійників і українських большевиків, 
і власне большевики найбільше ско- 
ристають з їхніх непорозумінь. 

Вчорашній „Маїіп", який боїться 
тих непорозумінь, вимагає вислання до 
Київа добре вибраних емісарів, які 
зуміли-б довести до кінця діло порозу¬ 
міння. Я зі свого боку пропоную вислати 
туди пана Н у л е н а, про якого всі зна¬ 
ють, що він завше добре орієнтувався 
в російськіх питаннях, а особливо там, 
де ходить о поборювання большевизму. 

(„Нишапііе", 9.-ІХ.) 

„Апетит приходить підчас 
їжі." 

Польські ґазети містять декля- 
рацію „Ішгрки Оетокгасц Рої- 
зкіе] па Ризі", з якої бачимо, що 
польські апетити на українські 
землі все збільшаються. В декля- 
рації цій говориться: 

З моментом, коли польські війська 
посуваються все більше на схід, коли від 
нашої політики на сході залежить будуч- 
ність польської держави, і коли в погля¬ 
дах на цю політику є ріжниці та вагання, 
делегація союза польської демократії на 
Русі, яка пробуває тепер в Варшаві, 
вважає своїм обовязком забрати голос в 
цій справі та заявити ось що: 

1. Настав час, коли польська по¬ 
літика на сході може, а навіть повинна 
виразно означити свою ціль і стремління. 
Ними повинно бути: відсунення Росії 
поза Дніпро і такий устрій давніщих на¬ 
ших „кресів", щоби з одної сторони за¬ 
безпечені були права усіх народів, що 
там живуть, а з другої сторони узгляднені 
животні інтереси польської держави. 

2. Що до Росії, коли та буде відсу¬ 
нена до природних границь великорусь¬ 
кого народу, Польща безумовно стремі¬ 
тиме до спільного, згідного співжиття і до 
навязання приязних стосунків. Було-б 
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однак наівністю думати, що держава, яка 
повстала з заоорчих інстинктів, зробилась 
нараз дуже пацифістичною; безумовно 
знайдуться в ній сильні чинники, які бу¬ 
дуть її пхати до боротьби з Польщею, і 
нашими найближчими сусідами на сході, 
українським і білоруським народом, а ще 
у союзі, як і давніше, з Німцями, які 
після свойого теперішного пораження без¬ 
умовно разом з Росією будуть стреміти 
до реванжу і до приведення свойого до¬ 
воєнного стану. 

3. Спільний інтерес оборони перед 
захватом російським, а также культу- 
ральні та господарські причини, навязу- 
зують Польщі та Україні стисле порозу¬ 
міння. Коли ріжниць психольоґічних так 
польського, як і українського народу, а 
также давні рекримінації і нехіть не да¬ 
дуться так скоро вирівняти спеціально 
через теперішні суспільні ріжниці, то це 
не перешкаджає порозумітися на дер¬ 
жавнім полі, а навпаки з’являється по¬ 
треба, щоби таке порозуміння почалось і 
окріпло у дальнішому міждержавному 
життю. А з цього виникає на разі ко¬ 
нечність такого польсько-українського 
порозуміння, щоби з одної сторони Поль¬ 
ща стала оборонцем (!) незалежної Укра¬ 
їни, з забезпеченням там національних і 
економічних прав польського народу, а 
з другої, щоби державна границя прове¬ 
дена між Польщею та Україною, пере¬ 
ведена була з узглядненням інтересів 
Польщі на Волині та Поділлю (!!) 

4. Стаючи оборонцем самостій¬ 
ності! України, Польща мусить лічитися 
з політикою держав Антанти а также 
з браком державно-творчих українських 
сил. З тих причин Польща мусить дора¬ 
джувати Україні порозуміння з держа¬ 
вами Антанти, щоб вони нею заопікува¬ 
лися, а тим самим щоб були спаралізо¬ 
вані усі російські впливи. В цей спосіб 
буде привернене нормальне життя на 
Україні і будуть положені підвалини під 
повстаючу українську державність. 

Як бачимо, опікуни хоч неба¬ 
жані знайшлися. А ціна за опікун¬ 
ство гарна. Волинь, Поділля, не¬ 
доторканість польських поміщиків 
і др. А за це все визнання укра¬ 
їнської незалежности ! Що за ма¬ 
нія великости й великодушности! 
Справджується прислівя, що коня 
кують, а жаба ногу підставляє. 

Царофільська аґітація в 
Празі. 

Пражський „Уесегпік" пише: 
„Заграничний чеський революційний 

рух — мав в своїх початках одну дуже 
погану справу, а саме діло б. аграрного 
посла Діріха, старого пропаґатора пан¬ 
славізму, для якого Богом і одиноким 
спасителем був російський цар. 

Тепер Діріх відновив свою акцію, а 
з ним працюють Степанекід-р Кусак. 
Вони разом з російськими офіцерами 
зорґанізували якусь філію звісної царсь¬ 
кої „охрани", на чолі якої стоїть голосний 
зі своїх звірств російський полковник 
жандармерії Тємніков. Цей знова стояв 
в тісній звязи з інспектором поліції в 
Празі офіцером Новотним, якого цими 
днями арештовано за підбурювання до 
заворушень і дефравдацію грошей. 

Тепер оживив ту акцію аГент Колчака 
— Вергун. Довідуємося, що в Парижі 
в чеськім міністерстві заграничних справ 
находяться цілком певні докази, що цей 
Вергун привіз до Праги 600.000 франків, 
цеб-то більше як 2 міліони чеських корон. 
За ті гроші розвиває агітацію. Для пре¬ 
сової пропаганди має Вергун кореспон¬ 
денційне бюро „РусаГ“,з якого користають 
на разі „Иагосіпі Ьізіу", „ Сесії" і „28 Кі- 
Іеп“, мимо цего, що безлична лож його 
інформації видна на кожному кроці". 

Не менше живу діяльність в користь 
великої царської Росії розвинув і ультра- 
клєрикальний „СесЬ". 

По голосній відозві чеських пись¬ 
менників, що накликувала до навязання 
зносин з Росією, забирає тепер і „Сесії" 
голос в статті „Росія і Слав я не". В 
нім констатується, іцо в тій війні зискали 
вже деякі Славяне і так: 

Чехи здобули независимість, а коли 
будуть мудрі, то осягнуть ще більше; 

Поляки мають вже до 25 міліонів 
людности і 5 університетів; 

Болгарія потерпіла невдачу, але 
це для неї щастя, бо вона вела анті- 
славянську політику. Тепер в союзі з 
полудневими славянами прийде до себе. 

Найбільше потерпіла Росія. Чи буде 
це знова могутня славянська держава? 
Дай Боже. Якби так не сталося, то був-би 
це погром славян. Воскресення Росії — це 
справа життя всіх Славян". 

А небезпека є велика, бо „Поляки, 
ледви освободилися, а вже витягають 
руки по непольсьхі землі — Литву і 
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Україну. Поляки ненавидять Москалів 
через цілі століття. 

Українці знова зраджують тенден¬ 
ції до відірвання від Росії. Це є нешас- 
ний рух, дуже непатріотичний. Коли дійде 
до повної независимости України, стратить 
Росія серед Славян цілком своє значіння. 

Воскресення отже Росії, великої і 
сильної хоч-би навіть реакційної 
— є конче потрібне для славянщини". 

Пану Севрюкові в альбом. 
„Ьа Уосе сІеІГ Штате" ого¬ 

лошує слідуючі два листи поло¬ 
нених Українців в Італії, які 
частинно малюють життя наших 
полонених, їх роботу, самопоміч 
та боротьбу, яку приходиться їм 
вести в обороні своєї національ- 
ности. 

До Надзвичайної Української Місії 
в Римі. 

Ми, Українці з великоі України, 
інтерновані, як бувші російські салдати 
в таборі в Азінара, довідавшися, що 
в Римі находиться спеціяльна Українська 
Місія звертаємося до неї з проханням, 
щоби вжила всіх заходів, щоби нас як 
найскоріше увільнено з полону. 

Просимо дуже зробити все, що мож¬ 
ливо, щоби в який небудь спосіб поліп¬ 
шити наше положення тут, яке з кожним 
днем стає все гірше. Були тут делеґати 
усіх національностей б. Австрії, списали 
всіх своїх земляків і відправляють їх до 
дому — на нас тільки одних забули. Ми 
втратили вже всяку надію — а що 
гірще — попадаємо в роспуку. 

В додатку до цього листа пересилаємо 
теж петіцію до міністерства війни з жа¬ 
данням, щоби нас відокремили від Мос¬ 
калів. Не подаємо її через нашу команду, 
бо боїмось, що російські офіцери переш¬ 
кодять нам в цьому і пороблять заходи 
проти нас. Коли Українська Місія вва¬ 
жатиме це можливим, то нехай цю нашу 
петіцію вручить, куди слід. 

Мусимо додати ще до цього, що 
послідні місяці були для нас тут дуже 
тяжкі. Богато з наших захворіло і в 
короткому часі померло. Одиноким ря- 
тунком для нас булоб, колиб нашій 
місії вдалось перевезти нас як найскорше 
на континент. Ми розуміємо вповні, що 
звертаємося з великим проханням, однак 

маємо надію, що нам пробачать це 
і наше прохання вислухають. Остаємося 
з поважанням і т. д. 

Другий лист одержано редак¬ 
цією такий: Нами одержана відомість, 
що тепер перебуває в Римі Україн¬ 
ська Місія, яка має увійти в перего¬ 
вори з італійським урядом, в справі 
українських полонених. Кажуть теж що 
італійський уряд зі свойого боку робить 
заходи, щоби розглянути цю справу, яка 
лежить і в інтересі італійського уряду. 
Нас однак затрівожила чутка, яка дійшла 
до нашого комітету і яка поширюється 
з уст до уст, про агітацію, що серед на¬ 
ших полонених ведуть російські офіцери. 

В кілька днів пізніше ми одержали 
відомість з італійського джерела, що 
істнує розпорядження міністерства війни, 
згідно з яким всі Українці з Галичини 
і Буковини можуть заявитися за Укра¬ 
їною, мимо цього, що їх стараються при¬ 
вернути для себе Поляки і Румуни. Що 
більше ці всі, яких хворих записали По- 
цяки або Румуни насильно у свої списки, 
можуть вважати ці списки недійсними. 
Це все наповнило нас вірою в нашу бу- 
дучність. І ми почали чекати з нетерпе¬ 
ливістю на добрий вислід нашої справи. 
Треба зазначити, що Українці б. Росії 
та полонені з Австрії були поміщені 
в грудні 1918 року в Азінара. Нам вдалось 
добитися цього, що полонених Українців 
відокремлено від Великоросів і нас по¬ 
містили в одному таборі. Почалась орґані- 
заційна робота серед нас, та тоді зявилися 
російські офіцери, знищили нашу роботу, 
забрали всіх Українців до російського 
війська і перевели в другий табор. Вони 
поширюють відомости, шо всі чутки про 
Україну є неправдиві, а Італійцям заявили, 
що ніякого українського народу нема, та 
почали орґанізувати окремі військові 
частини з громадян б. Росії. Багато Укра¬ 
їнців та Жидів запротестувало проти 
цього. Та російські офіцери, мимо силь¬ 
них протестів з боку полонених, не визна¬ 
ли їх Українцями, а заявили італійському 
урядові, що це большевики. 

Перед приїздом російських офіцерів 
ми мали змогу працювати разом з нашими 
браттями з України — тепер нам забо¬ 
ронили навіть з ними бачитись. Ми однак 
сподіємося, що все це зміниться, коли 
приїде до нас н аш а М і с і я. Головно схви¬ 
льовані Українці з б. Росії. Ми їм по¬ 
радили йти вкупі з нами і не слухати 
російських офіцерів. Щоби осягнути свою 
ціль, вони обєдналися, зяявили ще раз 
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що вони е Українцями і як такі не вва¬ 
жають для себе обовязковими прикази 
російського офіцерства. Тоді відважніщих 
і енерґічніщих з них російські офіцери 
арештували. Діла справа тепер в заві- 
шенню. Що нам дальше робить? Італій¬ 
ське командування намовило нас, щоби 
ми післали меморіял до міністерства війни. 
Його ми і посилаємо через нашу Місію 
і просимо нам допомогти. За комітет 
(Підписи). _ 

Новий зворот. 
Справу українсько-польсько¬ 

го і українсько-румунського по¬ 
розуміння розглядає„Ргапсе ЬіЬге“. 
Вона пише: 

В Варшаві і в Бухаресті зайшли 
важні переміни. Поляки і Румуни стара¬ 
лися з початку усіми політичними та 
військовими засобами знищити українську 
суверенність та перешкодити цьому, щоби 
її визнала мирова конференція. Тепер 
вони прийшли до переконання, що 
Україна потрібна є, щоби задержати на 
сході Езропи рівновагу. Тепер стараються 
догодити Україні, а це після недавніх 
ворожих виступів досить дивне. Що-ж 
спричинило таку зміну? Румунія, яка 
анектувала Бесарабію і Трансильванію, 
а тепер цікавиться будучностю Угорщини, 
вважає тепер конечним, щоби повстала 
сильна Україна, яка-б змогла охоронити 
Румунію від Лєнінівської Росії. Повідом¬ 
ляють навіть, що між Україною а урядом 
короля Фердинанда навязано вже прия¬ 
тельські стосунки. Треба тільки жалувати, 
що цей щасливий зворот настав так 
пізно. Багато часу проминуло й багато 
даремно потекло крови, поки Румунія 
переконалася, що в їі інтересі є жити 
з сильною Україною в згоді. Те саме й 
з Польщею. Справді, не хочеться вірити, 
що Поляки, які скаржились перед цілим 
світом на гніт з боку Росії, Німеччини 
і Австрії, не мали нічого пильніїцого до 
роботи, як напасти на народ, якого так 
само угнітали. Утворену у Франції армію 
не вжито для боротьби з Німцями, а тільки 
для спустошення України та здавлення 
українського національного руху в Гали¬ 
чині. Тепер бачуть Поляки, що цими 
геройськими вчинками не здобули собі 
симпатії Росіян. І вони зрозуміли, на 
жаль пізно, що їх правдивими союзниками 
можуть бути тільки ті, які більше від 
них терпіли під царською кормигою. Усі 

спірні питання можна розвязати миром, 
але треба керуватись справедлівістю, 
прінціпами Вільсона й оказати взаїмне 
вирозуміння. 

Чи визнають Україну. 
Перед виїздом з Парижа бувший мі¬ 

ністр закордонних справ А. Шульгин 
заявив співробітникові „Тетрз": 

„Єдиний спосіб, яким можна здобути 
лад на сході Евроии і успішно боротись 
з большевизмом — це визнання національ¬ 
них держав які окружили совітську Росію. 
Досі Антанта не дала жадної помочі тим 
державам а особливо Україні, а підтриму¬ 
вала лишень російських ґенералів. Тим- 
часом, коли мимо їі помочи, Колчак від¬ 
ступає в сибірські степи, а Денікін йде 
вперед тільки завдяки рівнобіжній акції 
Петлюри, ми бачимо, шо той останній, 
сильний тільки довірям свого народу і 
правом визволяє свій рідній край і його 
столицю Київ. Висновок ясний: Антанта 
повинна визнати Українську Республіку 
і дати ій потрібну поміч." 

В скобках наступає замітка редакції 
„РНшпапііе": „Як що Антанта внзняє 
Україну, то буде примушена визнати і 
инші держави, повсталі по революлії, і тим 
самим перемінити свою попередню полі¬ 
тику. А тоді Колчак і Денікін кричати 
муть ґвалт про зраду." 

Україна, як культурний та 
економічний фактор. 
Бруксельська „РеШ В1еи“ пише 

про Українську Республіку: 
_ Події, які розгриваються на сході Ев- 

ропй мають перворядне значіння. Укра¬ 
їнська Республіка грає у російській по¬ 
літиці перворядну ролю, і вже найвища 
пора, щоби західня Европа зачялася цею 
країною. (Тут подає автор цифрові дані 
про простір України, населення, хлібо¬ 
робства, промислу і т. д.) Відродження 
українського промислу, яке зістало зни¬ 
щене через війну, є головним завданням 
українського уряду, а передовсім він 
піклується наладженням залізниць задля 
уможливлення транспорту. Не дивлячись 
на великі труднощі, шкільництво розви¬ 
вається все краще. Повстають народні 
школи, ґімназії, три університети та Ака¬ 
демія Наук. Усі ці річи вказують на те, 
що Україна стане важним економічним 
і культурним фактором для цілої Евроии. 
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В обороні України. 
Сенатор Ьисіеп Согпеї, член 

комісії для закордонних справ, 
висловлюється в „Ьа Ргапсе Мііі- 
1аіге“ так про відношення до У- 
країни: 

„Це не вистарчить сказати, що укра¬ 
їнській рух е штучний і цим ніби то роз- 

вязати тисячелітню боротьбу між Поль¬ 
щею і Україною. Рух цей істнує — він 
має своє коріння в прошлому і домагаєть¬ 
ся повної незалежності! в будучності. І 
тому треба острожно і докладно розгля¬ 
нути західню етноґрафічну границю 
України. А конференція, дозволивши По¬ 
лякам окупувати Східню Галичину, до¬ 
пустилася лихого вчинку, який буде мати 
лихі наслідки.“ 

Огляд світових подій. 
12. вересня. Чеська делеґація покинула Париж. — В комісії італійського 

парламенту ухвалено 2) голосами проти 4 ратифікувати мирний трактат з Німеччи¬ 
ною. — Поляки заняли Борисів. 

13. вересня. Ґабрієль д’Анунціо на. чолі повстанців заняв Фгоме. — В Ні¬ 
меччині повстав революційний союз моряків. — Південно-славянський кабінеї по¬ 
дався до димісії з причини відкинення мирового трактату з Австрією. 

14. вересня. Кабінет Братіяну подався до димісії. — Порозуміння між Вати- 
каном а італійським урядом. — Відкрито замах на Вільсона. — Китайське прази- 
люльство рішило не підписати версайського мира. 

15. вересня. Рада пяти рішила перевести плебісцит у Сх. Галичині. — В 
Мідяні відкрито анархістичний заговір. — В Дубліні в Ірландії відкрито заговір 
„зінфайнерів“. 

16. вересня. Рада Пяти постановила не вмішуватись в російські діла. — 
Румунська делеґація, не підписавши мира, покинула Париж. — Сенатор Буліт виступив 
з ревеляціями проти Ллойд Джоржа в справі мира з большевиками. 

На фронтах. 
Большевицьке звідомлення з 8. вересня. Наші війська посуваються в 

фінському районі вздовж Двини. Над Вілєйкою ми відперли ворога. Біля 
Сарн на схід від С леська і під Іск оре стенем атаки ворога не здолали зламати 
нашого фронта. На східньому фронті ми заняли Бударинськ. В Тобольськ 
увійшли наші війська і продовжують свій наступи вперед. 

Большевицьке звідомлення з 9. вересня. Південний фронт. В Конотоп¬ 
ському районі наші війська переправились через Сейм, і заняли Конотоп 
Сумський напрям. Бої на півдеіГь від ст, Кореньова. УВископольському 
районі, вперті бої за переправу через р. Попер. Під Царіцином наша фльотілія 
веде бої з береговими батеріями ворога. На південний захід від Астрахані бої для 
нас успішні. Східний фронт. Червоні війська йдуть всюди вперед. Західний 
фронт. Ми переступили на правий беріг Луґи. Ведемо наступ на Гдов, в Ліпе л ь- 
ському а також Бобруйському і Мозирському районі. Північний фронт. 
Бої на р. Кодима. 

Большевицьке звідомлення з дня 10. вересня. Сумський напр. Ми 
зайняли ст. Ці о л кіно 10 верстов на північ від Ворожби. На нижчому Копрі 
бої 40 верстов на південний захід від Урюпінської. На північ від устя Хопр а 
ми переправитись на другий берег. Наступ продовжується. — Ц ар ици нсь ки й 
район. Бої в Ка чалинської. Ворог користується танками. —Туркестанський 
фронт. Ми зайняли Солодники 50 верстов на південий-схід від Царицина. 
Б Кізляцькому начр., ми наступаємо на Микайловське 80 верстов на південній 
захід від Астрани. — Уральський район. Ми покинули Сах ар ну ю іЛидіщин. 
— 50 верстов на південий захід від Аклубинська до нас перейшло 3.000 білих. 
— В районі ташкентської залізниці, наша кіннота закони та 2.500 козаків. На схід 
від Аклубинська до нас перейшла козацька бригада в познім складі з командиром 
і кіньми. — На схід від Ольська до нас перейшов 23 козацький полк.— До Аклубин¬ 
ська прибула делегація для переговорів про здачу коло 20.000 людей південої армії. 
— Таким чином війська ворога в районі Аклубінському, Орському є цілком роз¬ 
громленні. — В Вишинському районі наступ продовжується. — Північний фронт. 
Наш наступ на правому березі північної. Двини, розвивається успішно. Під Петро- 
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заводском на річці Су ні ми захопили Анґлійців з пулеметом. — Західний фронт. 
Ворог відпирає наші війська в районі озера Саберського. На схід від залізниці 
на Гдов, ми в наступі. В Дрисянському районі ми переступили через Двину, 
і продовжуємо наступ. У Вілейському районі, напади ворога відбито. — В Бори- 
совському районі, ворог переступив через Березину ЗО верстов на північ від 
Борисова. — Наша Дніпровська фльотілія спустилася до Виш город а, 15 верстов 
вище Киіва. — Південий фронт. Наступаючі червоні війська зайняли ст. Чес¬ 
но вку 10 верстов на пів-зах. від Бахмача. 

Большевицьке звідомлення з дня 11. вересня. У устя ріки Хопер ідуть 
затяжні бої. Під Царицином по переломанню ворожої лінії боротьба з батеріями 
ворога, який є окружений з усіх боків не втихає. На туркестанському фронті. 
В напрям Кізляра наші відділи в 85 верстах на-південь від Астрахані знищили 
ворожі окопи. На фронті Колчака ворог готується до наступу. Появилися вже 
японські війська, 

Звідомлення Українського ґенерального штабу з дня 12. вересня. 
Наші відділи, які боряться в районі Христинівки, заняли Умань і Яр о ватку, 
в наслідок чого операції, на південь і схід від Вапнярки ведуться тепер з успіхом! 
Ціла терітор'я Бірзула-Ананієв-Умань-Яроватка-Балабанівка-Гайеин 
є вільна від большевиків. 

Критика і бібліоґрафія. 
Ь’ІІкгаіпе Есопотіцие, гесіщие 

раг 1а Міззіоп Соттегсіаіе еі Еі- 
папсіеге. Оепеує, 1919. ЕсШіопз 
сіє 1а сНатЬге сіє соттегсе икгаіпо- 
зиіззе. Рг.—*50. Ьа циагіо. Ст. 16. 

На весну ц. р. заснувалась в Женеві 
українсько-швайцарська торго¬ 
вельна палата. Має вона на меті 
підготовити ґрунт для товар о обміну 
між Ш в а й ц ар і є ю й У к р а ї н о ю, коли 
на сході Европи настане лад. Поки що 
істнування цеї палати має тільки теоре¬ 
тичне значння, бо практичне навязання 
торговельних зносин поки іцо не можливе. 
Тому торговельна палата займається тільки 
освітлюванням економічного стану України 
і заінтересовує Европу природніми її ба- 
гацтвами. Швайцарсько-українська тор¬ 
говельна палата видає неперіодично коро¬ 
тенькі бюлетені. Колиж цих бюлетенів 
назбіралось більше число, палата зібрала 
їх в одну чепурну брошюрку. В сімнай- 
цяти бюлетенях ознайомлюється західньо- 
европейеького купця і промисловця з ме¬ 
жами України (бюлзтень Біг. 2), її люд¬ 
ністю (бюлетені №. З і 4), природніми 
багацтвами (бюлетень №. 5), рільничою 
культурою й рільничою промисловістю 
(бюлетені №. 6 і 7), як також з фабрично- 
заводською промисловістю (бюлетень 
№. 8). В дальших бюлетенях обговорюєть¬ 
ся економічна програма українського 
уряду, який хоче використати в першу 
чергу „білий уголь“ на Дніпрових поро¬ 
гах і покрити Україну густою залізно- 
дорожною сіткою. Звичайно, що це буде 
можливо тільки тоді, коли притягнеться 
до праці заграничний капітал. До війни 

Україна дуже багато вивозила і ввозила, 
Колиж край економічно піднесеться, то 
піднесеться також балянс вивозу і ввозу, 
що буде користним і для західньої Европи 
і для України. Що український народ — 
здібний до економічноі орґанізації, про 
це свідчать дужий ріст кооперативного 
руху, з яким знайомлять європейського 
читача бюлетені №. 13 і 14. Бюлетень 
№. 15, обговорює це дивне явище, що 
недивлячись на війну і анархію, Україна 
за два останні роки розвинула незвичайну 
культурну діяльність, яка проявляється 
в безлічі видавництв, і також діяльність, 
яка веде до визволення українського на¬ 
роду з під ярма московської національної 
експльоатаціі. Своєю енерґією, яку Україна, 
проявила на протязі останніх двох років, 
дає доказ того, що вона може жити само- 
с тій; ним економічним життям і 
не в ії інтересі входити в федерацію з Мо¬ 
сковщиною, бо така федерація привели би 
її знову до економічної руїни. Колена теза, 

— яку ставлять автори бюлетенів, ілюстру¬ 
ється зручно підібраним статистичими і 
цифровим матеріалом, самі ж бюлетені ре- 
даґовані дуже інтересно і всі разом дають 
досить докладний образ того, що уявляє 
із себе Україна з економічного боку. 

Торговельна Палата називається укра- 
шсько-швайцарською. Швайцарець вже 
познайомився з економічним життям 
України шляхом коротеньких бюлетенів. 
Можна сподіватися, що торговельна па¬ 
лата в дальших бюлетенях познайомить 
нас також з економічним життям Швай- 
царії і відповість на питання, як вигля¬ 
датиме товарообмін між Україною і Швай- 
царією. а V 
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1£. Український Національний Комітет. 217, Е. ЗіхШ Зітееі, 1Че\у Уогк СИу~ 
12. Інформаційне Бюро Українського Національного Комітету. V/«. 

5. Сарііоі С. О. Ноп. ^тез А. Натії О., \УазЬіп£Іоп. 
13. Українське Інформаційне Бюро. 83, ОгапсІ Зігееї, Легзеу Сііу. 
14. Українське Інформаційне Бюро в Сполучених Державах. 16, ]аск- 

80п Ріасе, АУазІїіпдіоп. 
15. Український Пресовий Фонд. 524, Оііує Зігееі, Зсгапїоп. 
16. Комітет для допомоги полоненим Українцям в Італії. Мше. Веі- 

шаіп. 89, Уіа сієї Оези, Коте. 

17. Український Комітет в Італії. Голова Іван Гриненко. 18, Уіа 
Мішо Сіетепіі, Коте. 

18. Голова Надзвичайно і Місії в Ватикані, граф Типікевич. Готель 
Ексцельзіор. Рим. 

19. Голова Надзвичайної Місії в Італії Д. Антонович. Уіа Тогіпо 113, 
Коте. 

20. Центральний Український Комітет. Н. А. Маскіез. М. О. Р. 590, 
РгіісЬагсІ Аує., >Уіппіре£, Мап. 

21. Українське Пресове Бюро в Голяндії. Оаепсіеіззігааі 9, Ба Науе. 
22. Посольство Західно-Української Республіки. ^іпсішйЬІ^аззе 15, 

Відень. 
23. Українська Місія в Данії. Іірзаіа Оасіе 24, СорепЬа^ое. 
24. Українська Місія в Анґлії. Голова др. Стаховський. Готель Гайд 

Парк, Лондон. 
25. Українська Місія в Чехії. Голова М. Славинський. Готель Цен¬ 

траль, Прага. 
26. Редакція ґ азе ти „Ба Уосе (ЗеГБІсгаіпа". Уіа Тогіпо 163, Коте. 
27. НІ в ай царсько -Українська торговельна палата. 48, гие сій Зіапгі, 

Оєпєує. 

28. Комітет союз а українських жінок. 203, Ріишег Ауєпііє, Оеігоіі, МісЬ. 
29. Українська Національна Рада у Франції. Секретар М. Якимчук. 

9, гие сіє Коґге-Оате сіє БогеНе, Рагіз. \ 
30. Українське Пресове Бюро. Нбіеі сіє Ргапсе, Відень. 
31. Українська Місія в Ц а р г о р о д і. Голова 0. Лотоцький. 
32. Українська Місія в Атенах. Голова Ф. Матушевський. 
33. Редакція ґазети „Шлях". ОгоВег Зіецеї 23, 5а1г\уес1е1. 
34. Військово-санітар на Місія в Чехії. Ходська 14, Прага. 
35. Військово-санітар на Місія у Бідні, VIII, Бап^е^аззе 5. 
36. Редакція ґазети „український прапор" \Уіеп, ШіШтШіІеаззе 15. 
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* 

♦ВОЛЯ 

ТИЖНЕВИК 

А. Хомик. 

Братання народів. 
Невже можна говорити про братання народів в наших сумних 

часах ? Атже кожний бачить, що на парижській конференції від девяти 
місяців кидається запальні бомби людо-зненависти і національного 
розєднання, а не братання народів. Атже ж кожний бачить, що 
краями і народами торгуються, як худобою. Атже ж кожний бачить, 
що найдикіщі орґії національного еґоїзму розгулялися, як ніколи в цілій 
історії людства. Заключено мир, а все ж таки ллється на близькому 
і далекому сході річками людська кров, палають села і міста, нищиться 
людська праця, розкладається народи на банди розбишак, які 
живуть з рабунку і з убивства. В Польщі, на Мадярщині, в Румунії, 
на обширних землях бувших імперій російської і турецької, — скрізь 
настали анархічні відносини. Безчисленні фронти перегорожують 
дорогу купцеві і промисловцеві, ученому і дипльоматові; ЗО років 
тому назад було можливим об'їхати цілу землю в 80 днях, як про 

' це писав Жюль Берн. Тепер яких небуть мізерних тисячу кільометрів 
не можна проїхати запів року, бо пашпортові канцелярії ріжно- 
манітних місій є більшими перешкодами, як Гімаляйські гори. Скорше 
вилізеш на Івріт або Чімборассо, аніж дістанеш візу від новоспе- 
ченого диіщьомата. А все ж таки ми маємо смілість в тих так сумних 
часах не тільки говорити про братання народів, але навіть вірити, 
що таке братання — неминуче. І ця віра не є висловом якогось іде¬ 
алізму, трансцедентального мрійництва карася-ідеаліста, 
який марив про мирний спосіб життя щуки з карасем. Ні. Це є вислів 
найтвердішого реалізму. 

Тільки реакційні утопісти можуть тепер думати, що міжнаціо¬ 
нальні зносини можна упорядкувати силою, що можна цілі народи 
і племена заганяти в нові, або відреставровані тюрми. Акція „об’єд¬ 
нання і неділимости“ Росії, яку розпочали большевики, Колчак, Дені- 
кін і вся ця чорносотенна юрба, акція неудачна, дає наглядний 
доказ того, що метод державного будівництва тільки при допомозі 
брутальної сили — це метод перестарілий, можна сказати навіть, 
преісторичний. Не важно, що цьому методові поклоняються Чехи, 

і 
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Поляки, Румуни і Москалі, не важно, що ці варварські методи бла¬ 
гословлять париж ські демони. Вони тільки дають наглядний доказ 
того, що їх сила меньша від тої енерґії, яку проявляють визволені із 
тюрми народи. 

Теоретично братання народів спочиває на підставі права народів 
на самовизначення. Цю формулу проголосила по раз перший соціялі- 
стична думка. Особливо австрійські соціялісти, котрі віч на віч стрі¬ 
нулися з тяжкими національними проблемами в нутрі бувшої австрій¬ 
ської монархії, почали в особах д-ра Реннера (Артура Ширінґера) 
і д-ра Оттона Бауера займатись національним питанням і тим 
самим заповняти ту прогалину, яка істнувала в марксістській соціялі- 
стичній науці. Дякуючи австрійським марксістам, всесвітній пролєта- 
ріят тепер знає, що не можна збудувати Інтернаціоналу без 
розвязання національного питання, бо ж нації, а не хто дру¬ 
гий, є-суб’єктами Інтернаціоналу. Так довго не можна з’орґа- 
нізувати всесвітнього Інтернаціоналу, як довго існує хочби одна по¬ 
неволена нація, об’єкт а не суб’єкт інтернаціонального 
права. 

Коли в Австрії по раз перший марксісти почали звертати бачну 
увагу на національне питання в соціялістичній науці, то практичне 
переведення в життя тез, поставлених австрійськими соціялістами, роз¬ 
почалось на обширних полях бувшої російської імперії після того, як 
повалено автократичний царат. Із здивованням побачив світ, особливо 
Західня Европа, що Росія не є якоюсь однонаціональною державою 
з малими „інородчеськими окраїнами44, але, що величина цих „окраїн44 
рівняється одній третині бувшої європейської Росії і більше як поло¬ 
вині усієї людности імперії, включаючи сюди людність також ї азій¬ 
ської Росії. Показалося, що так звані „інородчеські44 меньшости разом 
взяті творять більшість над московським народом і що московська 
пануюча меньшість тільки силою могла тримати інород- 
чеську більшість в тюрмі народів. Що правда, московські 
державники, оборонці „єдиної і неділимої44 старалися знайти для своєї 
автократичної ідеї моральне оправдання. Рго їогоехіегпо москов¬ 
ські володарі голосили, що ані Українці ані Білорусини не є ^інородці44, 
одначе рго їого іпіегпо вони обходилися із „славянськими44, 
а навіть після їх думки „русскими44 братами, так само, як з „інород¬ 
цями44. Після другої революції контрреволюціонер і реакціонер Сто¬ 
ли пін прямо схарактеризував українські й білоруські національно- 
культурні й економічні орґанізації, як „інородські“. 

Ця подвійна політична бухгальтерія мала на меті затемнити фак¬ 
тичний стан національних відносин в російській імперії, бо коли взяти 
під увагу, що Білорусини в числі 14 міліонів і Українці в числі 
40 міліонів — „русскіе44, як голосили оборонці панросійського авто- 
кратизму, то дійсно цілий світ дасться ошукати про монолітний склад 
Росії. Одначе вже перші дні революції показали, що теорія „русская44, 
теорія „трієдіной іпостасі44 (Мало-Біло-Великоросії) — не витримала 
життєвої проби. Показалося, що два великі славянські народи Сходу 
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Европи, на які спіралась московська автократія, — Українці і Біло¬ 
руси відкололись від панросійського табору і перейшли 
в стан „інородців". З цею хвилею, як ці два великі народи відко¬ 
лолися від Москалів, справу „єдиної і неділимої", справу аґресівного 
панславізму можна уважати покінченою. Від цього часу штучний, полі¬ 
тичний і культурний центр з Петербурга і Москви пересовується на 
південь, до Київа, котрий стає осідком братання народів, 
огнищем, в якому сходяться союзницькі стремління „інородців". 

Дуже скоро стає Україна організатором союза інород- 
чеських народів бувшої Росії, а з розпадом Австрії і Туреччини її 
вплив сягає також на деякі землі бувшої габсбурської монархії й 
султанату. Ми вже мали нагоду піднести велике значення З’їзду 
народів, який відбувся два роки тому назад в Київі під проводом 
проф. Грушевського. На тім з’їзді зблизилися і пізналися усі 
інородчеські народи. Цей з’їзд збагатив політичну думку не тільки 
самих Українців, але також і тих народів, які брали в ньому участь. 
Там на київських горах, в будинку педаґогічного музею про¬ 
голошено прінціп всесвітнього значіння. Там проголошено, що 
кожний народ, малий чи великий, має право створити 
власними силами свою національну державу. І дійсно, за 
словами пійшли також і діла. Незабаром після з’їзду інородчеські 
народи під проводом України почали переводити в життя проголо¬ 
шений прінціп і на протязі одного року з’орґанізували самостійні 
республіки. На широкім суходільнім мості, який тягнеться від 
Балтійського моря по Каспій, Чорне море, Кавказ і Закавказзя, 
створилося 10 нових демократичних республік. Є ними: Естонія 
(47.000 кт2—1,750.000 мешканців), Латвія (64.196 кш2—2,552.000 меш.), 
Литва (125.000 кш2— 6,000.000 меш.), Біла Русь (300.000 кт2 — 
14,075.000 меш.), Україна (800.000 кт2—45,000.000 меш.), Кубань 
(85.000кт2 — 3,500.000 меш.), Північно Кавказький Союз 
(150.000кт2 — 4,300.000 меш.), Азербайджан (ЮО.ОООкт2 — 
4,500.000 меш.), Грузія (90.000кт2—3,000.000 меш.) і Арменія 
(320.000 кш2 — 4,000.000 меш.). Беручи разом, всі ці нові східні рес¬ 
публіки обіймають більше, як одну пяту частину європейського 
суходолу і налічують біля 90,000.000 ріжнзплемінної людности. Існу¬ 
ванню тих всіх республік загрожує дві сили, що правда між собою 
ворожі. Північно-західня і середня ґрупи цих нових республік мусять 
боротись на два фронти: проти польського оліґархізму і проти мос¬ 
ковського централізму і автократизму, котрий прибірає раз колір 
червоний (большевизм лівий), раз знову ч о р н ий чи білий (больше- 
виЗхМ правий —• Денікінсько-Колчаківський, Юденічівський, чи йк він там 
називається). 

Південно-східня ґрупа (кавказька, підкавказька і закавказька) 
• має завдання далеко лекші. її приходиться побороти тільки москов¬ 

ський автократизм (правий і лівий большевизм). Лівий большевизм 
вже удалося цим найдальше на південний схід висуненим республікам 
побороти навіть при допомозі реакційних елементів. Тепер ці 
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республіки стоять перед завданням вимести із своїх нових хат реак¬ 
ційне сміття. Робота в тім напрямі вже розпочалася. Три закав¬ 
казькі республіки — Азербайджан (по українськи: „країна вічних 
огнів"), Грузія і Арменія заключили вже оружний союз проти 
Денікіна і стараються до цього оружного оборонного союзу притягнути 
також кавказьких верховинців. За кавказькими верховинцями 
підуть також і Кубанці, котрі в останніх часах зайняли вже дуже 
вороже становище проти денікінських добровольців, поставивши їм 
ультіматум, щоби вони негайно очистили кубанську 
територію. 

Українська Народня Республіка, правдива орґанізаторка цього 
союзу республік Східної Европи, займає центральне становище, і на 
її території зійшлися всі ворожі сили, в яких інтересі лежить лікві¬ 
дація нових республік. Біля Київа, столиці майбутнього союзу_ 
східноєвропейських народів, зіткнулися три ворожі армії: україн- 
с ь к а-н аціональна, — як оборонець союзу, большевицька чер¬ 
вона і большевицька чорна (Денікінська), — як його вороги. І тут 
склалась ситуація, яка іде в розріз з прінціпами біології. Біольоґічна 
наука каже: ворог мойого ворога є моїм приятелем. 
Одначе тут виходить так, що ворог мойого ворога є також 
моїм ворогом. Річ в тім, що большевики ліві і большевики праві 
є справді між собою зажерливими ворогами, але вони стоять на 
спільній плятформі „единства" Росії. Перші хочуть диктатури 
озброєного „до зубов" пролетаріату, другі вій с ьков ої дикта¬ 
тури, щоби потом посадити на троні „білого царя". Для „інородче- 
ських народів" представляється боротьба червоних з чорними чи 
білими імперіалістами, як внутрішня політична боротьба за 
владу в „єдиній і неділимій" Росії, але так червоних, як і білих ім¬ 
періалістів „інородчеські народи" уважають зовнішніми своїми 
ворогами, з якими необхідно боротись до загину. Цю боротьбу 
за національно-державне самовизначення комплікує ще вмішування за- 
хідньо-европейських держав Антанти. Що правда, це вмішування не є без¬ 
посереднє. але посереднє. Західно-європейські капіталісти підтриму¬ 
ють матеріально контреволюційні сили: з заходу — Поляків, з південного 
сходу — Денікіна. Поляки, яких ще історія нічого не навчила, ще дальше 
поклоняються ягайлоньській державній ідеї і стараються від— 
реставрувати оліґархічну ягайлонію при допомозі зброї. Це їм 
тимчасово удається, бо народи білоруський і литовський ослаблені 
большевицькою навалою. Польські війська докотилися аж до Березини 
и Двини і загрожують Литовській і Латишській Республиці, окупу¬ 
вавши вже більшу частину Білоруської Республіки (Віленьску, Грод¬ 
ненську, Мінську губерні). З другого боку з південного сходу са¬ 
мому існуванню східноєвропейських республік загрожує контреволю- 
ційна акція анґлійського капіталу, акий підпірає білих Де- * 
нікінських большевиків. 

На ворожу акцію західньоевропейського капіталу проти існуван¬ 
ня східньо-европейських республик треба дивитись як на боротьбу 
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між соціялістами і буржуазією. Річ в тім, що народи, котрі 
тепер створили східньо-европейські республіки, — це народи на 
скрізь демократичні, бо вони стратили на протязі історії свої вищі 
кляси на користь Німців, Поляків, Москалів і Турків. І тому, щоби 
визволитись від зденаціоналізованої або чужоплемінної буржуазії, ті 
народи мусять з природи річи вести ліву політику, і тому на їх чолі 
стоять чисто соціялістичні, а не коаліційні уряди. Ці уряди 
звичайно не можуть вести антантофільської політики циапсі теше 
в стилю Чехів, Поляків, південних Словян і Румунів. Вони не можуть 
симпатизувати з антантськими урядами, але цілу свою надію 
вони покладають на антантські і неантантські народи, — на Інтерна¬ 
ціонал. Всі ці східньо-европейські республіки, визнані інтернаціональ¬ 
ною соціялістичною конференцією в Люцерні, ідуть із собою дружно 
в закордонній політиці. Дипльоматичні * представники цих республік 
вислала спільну ноту протесту на адресу голови Мирової Конференції 
в Парижі з приводу визнання Колчака. Соціялістичні представники тих 
республік виговорили на спільній конференції, що відбулась в Парижі 
17. липня ц. р., спільну деклярацію, яку подаємо на иншому місці 
і яка свідчить про те, що вже твориться велитенський союз народів 
Східньої Европи, який має на меті — боронити національну 
незалежність і суверенність кожної республіки 
з осібна. 

Варто тепер застановитись над питанням, чи цей союз східньо- 
европейських республік є тільки хвилевим і тимчасовим, як спільний 
фронт проти спільних ворогів, чи може ця формація є чимсь дуже 
трівким. Досить глянути на мапу Східньої Европи і проаналізувати 
з комунікаційного боку балтійсько-кавказько-каспійсько-чорномор- 
ський міст європейського ^суходолу, щоби переконатися, що всі рес¬ 
публіки, які на нім повстали, органічно із собою звязані. Теріторія 
цих республік показує деякі анальоґії з Північно-Американськими 
Штатами. Так само як в Америці територія звязана водяною сіткою 
канадійських озер з річками Святого Лаврентія і Місісіпі, так само 
вяжуть і з’єдинюють цей суходільний міст в одну комунікаційну сітку 
річки Німан, Двина і Дніпро, які вже в зарані історії східно-європей¬ 
ських народів були „варяжським шляхом". Знаходимо також анальоґії, 
що до розміщення природних багацтв. На окраїнах східньо-европей- 
ського союза республік — ліси і гори з мінеральними багацтвами, 
— в центрі (на Україні) плодючі прерії-степи — шпихлір цілого союзу 
республік. Вже за царського режіму Латвія, Литва, Біла-Русь, Естонія, ч 
Грузія, Азербайджан і навіть Вірменія поповнювали свій хлібній дефі¬ 
цит українським хлібом і цукром, а також українським залізом 
і вуглем. Україна знову брала з північного-заходу дерево і з півден¬ 
ного сходу мінеральні води і вироби нафтяної промисловости. Можна 
сказати, що всі ті республіки економічно себе доповняють, і тому 
в майбутності народи, з’орґанізовані тепер в цих республіках, будуть 
стреміти до що раз тіснішої політичної злуки, розуміється з захован¬ 
ням політичних і культурних ґарантій для кожної республіки з окрема. 
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Однослово: ми е свідками орґанізації з’єдинених держав Сходу 
Европи. До цеї державної спілки не можуть належати Поляки, бо їх 
територія лежить на сході центральної Европи, ані Москалі, бо їх те¬ 
риторія лежить в А з і ї, і вони повинні зайнятись створенням північно- 
азійського союза народів. 

І тільки тоді, коли всі народи, з’аналізувавши своє ґеоґрафічне 
й економічне становище, приступлять до орґанізації союзів, спертих 
на реальних підвалинах, як вищих державних одиниць, можна споді¬ 
ватись, що братання народів, яке вітає тепер тільки в сфері ідеалу, 
стане реальністю. 

Орест Даскалюк. 

Завдання економічної політики на Україні. 
Ясними чертами зарисовуються на фоні нашого народнього 

господарства головні моменти, що по упливі теперішнього бурливого 
періоду нададуть нашій економічній майбутности своє обличча й в 
дальшім ході керуватимуть розвитком. Вихід европейскої війни 
і катастрофальне положення всесвітньої продукції створили і у нас 
цілковитий застій економічного життя, а в звязку з цим припинення 
всякої продуктивної твогчости, надмірний зріст цін і елементарний 
упадок валюти. По довгій і тяжкій боротьбі о політичне істнування 
ми врешті опинились на невідрадному браку не тільки предметів 
першої конечности, предметів для культурного життя необхідних, 
а надто втеряли попри реальні вартости й скількість духових засобів, 
утрачаючи почасти силу й здібність до великозакроєної чинности. 
До цього факту прилучується в певному згляді основна зміна соціяль- 
ного устрою, що саме перебуває свої крізи і, крісталізуючись, відтягає 
значні сили від позитивної реальної прації, викликає не всюди оправдане 
вороговання на старі форми економічного процесу. 

На передодні сформуловання змагань і завдань ми мусимо собі 
уявити факт нашої нинішньої фінансової й економічної немочи. На¬ 
слідком цього доведеться нам поділити задачі на два терміни пере¬ 
ведення їх в діло: на період найближчої відбудови, себто на період 
унормальнення господарських відносин і привернення давнього ладу, 
і на час дальшого розвитку, коли що найнагальнійші потреби будуть 
заспокоєні, а ціла робота суспільности буде служити осягненню як 
мога корисного балянсу нашої загальної господарки. До цих двох 
постулатів будем мусіли достроювати в данім разі наши установи, 
з тим, що, попри заспокоєння тимчасових конечностей, належатиме 
слідкувати строго за пізнішими потребами, вдоволювання яких не 
сміє бути обтяжене теперішніми рішеннями. Брак всяких засобів на 
разі безперечно зволює нас ввозити товар з заграниці; однак ми 
мусим числитися з тим, що ми цей ввіз заплатимо надмірно дорого 
— ціною припинення нашого домашнього промислового розвитку, шо 
ми, піддавшись імпортові товарів, легко можем встрягнути в пепо- 
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бажану економічну зависимість і що наша грошева господарка так 
довго не виздоровіє, поки наші продукційні потенції не піднімуться 
бодай на старий рівень. Питання це взагалі дуже ускладнене й його 
розвязка мусить полягати на данних стосунках особливого випадку, 
при чім всяке ґенеральне рішення безпредметове. Річ однак певна, 
що ідеальним бажанням представляється створення рівноваги межи 
ввозом а вивозом, і що всі заходи зводяться остаточно до цеї мети, 
при чім, правда, при наших обставинах не обійдеся довший час без 
широкого покриття наших потреб заграничними витворами. 

Труднощі на сьому полі побільшуються, коли зважимо, що з від¬ 
будовою торговельних зносин на міжнародньому ринку правдоподібно 
виринуть нові .форми кредитового забезпечення, нові крітерії кре¬ 
дитової гідности держав. Набувати чужі товари при браку вартної 
монети — це значить зискати заграничного довірря в свої сили 
сплати, в свої обмінні засоби й в змогу широкої продуктивної чинности. 
ЦІ міркування дають нам напрям завдань і шляху, на якому має роз¬ 
виватися наша економічна політика, як, що вона хоче поступати рів¬ 
ною ходою з розвитком инших культурних країв. 

Наше народньо-господарське положення проте не представляється 
гіршим, чим положення наших сусідів. Для покриття наших потреб 
ми будем наразі поставлені на ввіз. Природне вирівнання наших 
заграничних обовязків з приводу ввозу наступить почасти^ рівночас¬ 
ним вивозом продуктів сільського господарства, почасти иніними 
средствами, як уділюванням дозволу на експльоатацію деяких природ- 
ніх джерел, уділюванням концесій і т. д. Одно й друге важне для нас 
не фактом, а наслідками в тилу нашого національного економічного 
життя, наслідками, які ми самі реґулювати в силі і навіть повинні, 
і над якими ми доперва випробуєм наш продуктивний хист і продук¬ 
тивну традіцію. Коли ми при ввозі вважати будем на рівночасне під¬ 
несення наших продукційних сил, коли ми ввіз строго обмежемо на 
найбільш потрібні предмети, однак з тим, що сила й ефект нашої 
власної економічної творчости не потерплять, і коли ми остаточно 
приложимо всі свої енергії до здобування економічної автаркії або 
принаймні до здійснення стану рівноваги межи доходом а росходом 
в нутрі нашого господарства, так тоді ніяк нам не страхатись перед 
величчю завдань, а незначністю своєрідних засобів. 

Всі змагання з напрямком відбудови нашого національного госпо¬ 
дарства даються тим самим захопити одною формулою: з раці о на- 
лізованняй з’інтенсіфіковання продукції. Під’йом нашої 
продуктивности за всяку ціну, під всяким зглядом — перше услівя. 
Оздоровіння валюти, скріплення вартости грошевих знаків, зміцнення 
нашого економічного, як і політичного положення на заграниці, 
освободження національного господарства зпід зависимости загра¬ 
ничного капіталу й духа — це все стає тоді наслідком розвитку про- 
дукційної творчости, стає це природньою дорогою, а не штучно ви¬ 
кликане експеріментами. Під’йом сей конечний вже йзізгляду на зни¬ 
ження надмірно переборщених цін, обтяжуючих умовини прожитку, 
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він конечний і тому, бо великаньскі тягари податків і налогів поне¬ 
сені будуть без насилуючого обтяження продукції тільки тоді, як що 
вони будуть поставлені на широкі й міцні підвалини. Дотеперішний 
сістем безнастанного й безоглядного підвищення всякого рода подат¬ 
ків в майбуттю не дасться продовжити. Він обезсилюе промислову 
чинність і руйнує тим самим основи економічного процвітку. Його 
треба буде заступити иншими способами здобування засобів, при чім 
квалітативному і квантітативному під’йомові продукції доведеться віді¬ 
грати визначну роль. 

Не треба з’осібна зазначувати, що жадання побільшеної про¬ 
дукції в практиці стрічатиме на чималі трудности. Цілковите зни¬ 
щення продуктивного знаряддя так механічного, як кредитового, соці- 
яльного й дідактичного рода, запропащення запасових жерел, здруй- 
новання посередніх средств народньої продукційности, як залізниць, 
шляхів і т. д. відіб’ється ще довго тягаром на всякому розвиткові. 
Але вже зрозуміння помилок подасть деякі цінні вказівки для їх за- 
гладження, а при добрій волі суспільства і при совіснім керуванню 
влади вигоються й ті шкоди, що сьогодня становлять найбільші не¬ 
безпеки для нашого економічного організму. 

Питання піднески продуктивної творчости тісно звязане з иншим, 
іменно з питанням як найширшого розвою нашого внутрішнього ринку. 
Перегляд історії великих індустрій навчає нас, що мало розвинений 
стан нашого внутрішнього ринку являється наслідком не так обме¬ 
женого числа споживачів, як наслідком перестарілого поділу й устрою 
праці, слабої закупочної спроможности нашого хліборобства й недо- 
вершеної концентрації консуму із-за невеликого числа міст, що саме 
спричинює роздроблювання товарового обороту при рівночаснім 
подорожінню товарів через транспорт і посередництво. Брак широ¬ 
кого попиту й вузькість збутних ринків надзвичайно припинює всяку 
продукцію, при чім знова слабий розвиток продукційної чинности лихо 
впливає на ціни. Межи ціною товарів а їх збутом істнують численні 
взаїмности того рода, що тільки живий попит творить заохоту до 
інтензивної й тим самим дешевої вирібки продуктів. Наколи отже 
природні — соціальні чи культурні — відносини не сприяють постійно¬ 
му, тревалим попитом оживленому виробові, так і остається домашня 
промисловість своїм животінням супроти заграничної конкуренції по¬ 
заду й ніякі зусилля не ухилять занепад національної продукції. За¬ 
лиття наших ринків дешевими заграничними виробами тоді хиба 
можна буде припинити ускладненим митовим сістемом, при чім однак 
ефект на спожив і ціну ледви чи відповідатиме вимогам продукційної 
політики. Поширення збутнього ринку, під’йом консумційної сили 
населення, під’йом купонної заохоти являється тому не меньш важним 
ділом, чим саме поширення народньої продукції. Всі змагання в цьому 
напрямі посередно впливають на оживлення творчости й тим самим 
служать економічній відбудові. 

На прикінці цих загальних виводів належить ще дещо сказати 
про державну приватну ініціативу і їх відношення поміж собою. 
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оскільки воно важне при розділі економічної творчости. Розбиття 
старого капіталістичного ^устрою серед народніх господарств вису¬ 
нуло на верх проблем соціалізації всеї продукції, суттю якої мав бути 
перехід всіх продукуючих індівідуальних інстітуцій і природних скар¬ 
бів в власність держави, себто суспільства. Сама ідея про себе без¬ 
перечно красна, й спорити з нею ніяк не можна. Справа безоглядного 
переведення її в діло однак під цю пору й на наші обставини така 
проблематична, що її годі розвязати одним рішенням. Досвідки, по¬ 
роблені в цьому напрямі, завели надії; виявилося, що економічний 
терен не був підготований і через те^не зумів достроїтися до нових 
завдань. Це ствердження важне тому, що воно силкуе нас відноситися 
до надто далекойдучої монополізації творчости дуже обережно й що 
питання і н діві дуальної продукції дістає нове освітлення серед загаль¬ 
ного під’йому^го’сподарського^рівеня^на^Україні. Державним підпри¬ 
ємствам постійно бракувати буде еластичність і скорість рішення, 
хист достроення до пробіжних^ з’явигц* конюнктури, легкість в пере¬ 
веденню коштовних інвестіцій, що не можуть ждати правильного 
бюджетового залагодження, і остаточно важний стімулянс творчої 
чинности: живий особистий інтерес на інтенсивнім і де¬ 
шеві м^п*рдд!у к,о_в а н’ню. Тільки хто безпосередньо й особисто звя- 
заний з успіхом своєї роботи, той прикладе всі енерґії і зуміє ви¬ 
кресати найліпший ефект. Приватна ініціатива являється тому при 
данім стані нашої промисловости найважнійшим елементом відбудови. 
Піддержувати* йдзбуджувати її ми повинні всіми средствами, збері¬ 
гаючи при тім рівнож і користи суспільства. Безперечно припаде ви¬ 
значна роль і нашим кооперативам. Але ці останні на разі обмежені 
в своїх засобах, тому що кожна орґанізація потрібує часу, щоби 
вжитись, набрати крови й плоти^й стати на економічній царині силь¬ 
ним суцільним чинником. 

звязку з цим виринає|питання роздобутку тих^величезних ка¬ 
піталів, що для економічного відродження України необхідні. З’гори 
належить підчеркнути: державні фонди остануться через довгий пе¬ 
ріод крайнодобмежені. Не має й мови про те, щоби вони самі могли 
піднятися до переведення^такого^ґіґантскопУзавдання. Відбудова еконо¬ 
мічного ладу проте мусить бути полишена' в головній мірі приват¬ 
ному капіталу. Що найменьше мусить всякий засновчий капітал бути 
придбаний акційними спілками, кооперативами або приватними осо¬ 
бами. Капітал на удержання й ведення істнуючих вже заводів дасться 
лекше устарати, рівнож може до цього прилучитись і державна чин¬ 
ність, як що доходи запевнені або при майбутнім ураціональненню 
продукційного метода стануть забезпечені. Чи однак навіть при най¬ 
кращім співробітництві всіх чинників так державних, як приватних, 
всі потреби грошові можна буде заспокоїти в краю, сумнівно. Наші 
засоби вичерпано, а паперові монети маю і ь тільки дуже відносну вар¬ 
тість. Так повстає проблем достачання відбудівничого капіталу з 
заграниці, себто імпорту капіталів і заграничних кредитів. Одно й 
друге питання засадниче; розвязка їх не дається вивести в тісних 
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рамах цеї статі. Зазначити однак треба, що ввіз капіталів оправда¬ 
ний, як ідо він служить будуванню своєрідної промисловости й під- 
готованню підвалин на зріст національної економічної творчости. Не 
підлягає сумнівові, що коли питання зводиться до альтернативи: ім¬ 
порт капіталу чи імпорт товару, що тоді рішення може впасти тільки 
по стороні грошового ввозу, який для нас дешевший так по ціні на¬ 
ших обовязків супроти заграничних вірителів, як і супроти нашого 
економічного самоозначення. 

З’ясувавши оттак загальні ,чертиТнашої майбутьної економічної 
політики, доведеться в слідуючім подати деталі економічної проґрами, 
зложені по одиноким галузям нашого народнього господарства. 

. (Кінець буде.) 

В. Кушнір. 

Завдання українського журналіста за кордоном. 
' 3 нагоди основання „Союза укра¬ 

їнських журналістів і писменників“. 

Набіг ворогів на Україну спричинив, що велика скількість укра- 
їнськоі інтеліґенції опинилася за кордоном, — серед неї добра пайка 
нас, українських журналістів і публіцистів. Коли з одного боку зачу¬ 
вати про великий брак інтеліґентних робітників в самім краю, на 
Україні, то з другого боку замінуємо, що великий відсоток інтелі¬ 
ґентних сил, звичайно недобитків ріжнородних місій, сидить за кор¬ 
доном, засуджений на безробіття та проживання останних засобів. 
Та як не прикро глядіти на це гайнування часу і марнотравлення 
інтеліґентних національних сил взагалі, то ще прикріще приходиться 
встановити цей невідрадний факт у відношенню до нашої пись- 
менствуючої братії, якій належалось би відіграти дуже немаловажну 
ролю в цей великий історичний час. Представники науки чи мистецтва, 
учителі чи бюрократи, лікарі чи інженери, які з такої чи иншої 
причини опинилися за кордоном на безробіттю, проведуть найкраще 
час вигнання поглиблюючи своє знання, заповнюючи образовання, 
а які остаточно, коли тільки покажеться змога^вертати до краю, все 
таки зроблять найкраще, коли чим швидше повернуть туди, де кож- 
дого з них чекає вдячна праця на тилах численних укр. фронтів. 
І для українського журналіста стелиться широкий шлях працї в краю, 
на Україні, і не оден з нас тужить за тим, щоби скинути з себе 
погане ярмо безділля. А однак не менше, а хто знає, чи не більше 
важну працю повинен сповнити український публіцистичний діяч, 
український журналіст і інформатор, власне за кордоном. Ця праця, 
це в повнім розумінню слова: праця коло будови української дер¬ 
жави. Яка-ж може і повинна бути в тім державнім будівництві участь 
українського журналіста? Над цим питанням я бажаю власне вста¬ 
новитися поперед усього. 

„Кровю і залізом кується доля народів".— Кров, це дійсно зви¬ 
чайна жертва, яку народи складають на вівтарі свободи. Полилося 
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на полі боротьби за волю і не одно відро теплої української крови. 
Та історія знає і виїмки від цього правила. Вона налічує нам і ири- 
міри повертання народам волі і будовання держав без такого проливу 
їх крови. Без окремих оружних зусиль одержали й у цій війні дер¬ 
жавну пезалежність хоч би й такі новоповсталі держави, як Чехія 
й Польща, здвигнені чисто на основі «політичної спекуляції можних 
світа цього. В теперішнім часі міжнародних спекуляцій, коли з’єдну¬ 
вання інтересантів і витворювання корисних консталяцій стало секре¬ 
том успіхів не тільки дрібних народів, але й самих могучих імперій, 
годі й нам, великому і богатому, але слабому, знесиленому довго- 
літною війною і численними революціями народові добитися СВОЄЇ 

держави при помочи самих хоч би ґіґантичних зусиль українського 
вояка і повстанця. І наша доля, як доля багатьох инших, малих і ве¬ 
ликих упавших і новозбудованих держав, рішиться не тільки на полі 
бою, але й в кабінетах чужих урядів, на робітницьких конґресах 
і за кулісами світових бірж. Відносячись з великим подивом до тих 
подвигів, яких Україна доказала досі на всіх своїх боєвих фронтах, 
ми мусимо повести паралельну стратеґію і на тім екстернім, полі¬ 
тичнім європейським фронті, свідомі того, що наші політичні успіхи 
за кордоном не тільки закріплять наші воєнні успіхи, але й в силі 
паралізувати наші воєнні невдачі. На цім полі, на якім дійсно тяжить 
весь центр ваги наших зусиль, ми — скажім це отверто — потерпіли 
досі кругле фяско. 

Десь мусить лежати цього причина. Чи то обосновується вона 
в некорисних для нашої справи обєктивних даних, в якім то випадку 
хиба дійсно порадно було би спускатися на дно, не тратити дурно 
сили, чи то лежить вона в нашій власній вині, в якім знов випадку 
треба-б нам її винайти і подумати над її направленням. Український 
дипльомат, як одвічальний репрезентант і аґент національної політики 
на зверх, звичайно буде старатися тягар вини зложити на ці не- 
користні умови, і ми мали недавно дійсно нагоду чути з уст одного 
такого дипльомата цей тон і цю знамениту пораду спускатися на 
дно, встелене конституційними свободами з одної сторони і краєвим 
статутом з другої сторони, і разом з тим пораду, заперестати роз¬ 
ливу крови тих українських борців, що все-ж таки, не звертаючи 
уваги на голосіння розчарованого в своїх успіхах дипльомата, йдуть 
далі бодро і з одушевленням, в кадрах зорґанізованого війська і пов- 
станців-добровольців, здобувати столицю України. 

Та чи дійсно український дипльомат винен цим дипльоматичним 
неуспіхам української справи за кордоном? Воно і так і ні! Я не 
хочу говорити про можливі помщіки, пороблені у виборі осіб, при¬ 
значених на наших дипльоматичних заступників — про це прийде час 
говорити і писати иншим часом і на иншому місці — ; на загал 
посилав уряд кого міг: більше або менше заслужених, столичних чи 
провінціональних діячів, людей на загал нераз найкращої волі, тільки 
на кождий спосіб не дипльоматів, бо таких на Україні дасть Біг. 
А вже-ж — треба признати — що і вправному вишколеному дипльо- 
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матові не легко прийшлося би заступати інтереси великого краю 
і народа серед тих, що може вперше тільки про нього й почули. 

Хто-ж прецінь винен тій недостачі наших успіхів за границею? 
Річ дуже проста і дуже відома: винно цьому це застрашуюче необ- 
знайомлення з української справою культурного світа, якому про 
справи східньої Европи диктувала відомости московська і польська 
наука і публіцистика. Тут за кордоном стоїть здвигнена нашими 
ворогами китайська стіна протиукраїнських упереджень і неймовірної 
іп геЬиз исгаіпісів і§погапііае. Ми всі відчуваємо, що коби-б тих 
упереджень і тої іґноранції не було, то українська справ не стояла-б 
перед світом, як загадкова проблема, що до її розвязки теперішні 
можновладці земської кулі не можуть найти одного спільного ключа. 

Та чи дійсно українське питання це така вже загадка, що 
її годі розвязати і пояснити невідучим? Нам уявляється вона — і ми 
вправі повинні думати, що наш погляд в тім напрямі єсть погляд 
самий обєктивний, самий правдивий, — що українське питання на 
ринку світової політики—це одно з простійших питань, яке розвязується 
при помочи мозґових операцій найпростішого степеня. Ми самі 
уважаємо себе окремою національною індівідуальністю, нацією, яка 
стремить до створення своєї держави і спосібна її створити і вдер¬ 
жати. Ми певні далі цього, що так довго не буде і не може бути 
трівкого спокою на сході Европи і так довго кратер збудженого 
з довговікової безчинности українською вулькану буде вибухати огнем 
соціяльної і національної революції, доки не буде розвязане українське 
питання в дусі справжнього самовизначення народів. Ми самі з другої 
сторони свідомі того, що аранжери нової Европи в своїм власнім 
визначнім інтересі бажають і потрібують власне трівкого, навіть 
закостенілого мира, щоби забезпечити собі овочі своїх побід. Ми 
самі, зводячи між собою балачки, не раз переконуємо друг друга, 
що так, як приміром, розбиття Росії, доконане Німцями, автоматично 
вийшло на користь їх побідоносного анґлійського суперника, так 
і створення великої України порушається по лінії цього чи другого 
могучого інтересента. Коли-ж воно дійсно так, коли ми дійсно нація, 
а не якийсь сфінкс, коли ми дійсно варті, як ми в це твердо віримо, 
створити і вдержати державу, коли дійсно без самостійної України 
нема і не може бути спокою в Европі та коли в додатку правда ще 
й те, що створоння української держави лежить в інтересі могучих 
інтересентів, —то признання української держави чинниками рішаючими 
судьбою Европи повинно спасти нам на основі простого сильоґізму, 
як спала, як зрілий овоч, Чехам—Чехословаччина, а Полякам—Польща. 

А коли так, то відкіля все-ж таки наші дипльомятичні чи полі¬ 
тичні невдачи? Мабуть відтіля вони, що, вирішивши самі перед собою 
питання української державности в наскрізь позітивнім дусі і стрем¬ 
лячи до зреалізовання цього нашого державного ідеалу, ми не зуміли 
перевести такого бездоганного доказу перед світом і навіть серед 
самих тих, в яких інтересі повинно на нашу думку лежати попертя 
наших зусиль, яким ми навіть згідні за це попертя добре заплатити. 
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Винні цим невдачам не в малій мірі наші власні занедбання на полі 
інформації і пропаґанди української справи, мало оправдані в давні¬ 
шім, передвоєннім часі, а зовсім таки кари достойні від того часу, 
коли Україна прибрала обличчя самостійної національної держави. 
Лице паленіє від сорому, коли ми провіримо, що з нашого боку 
зроблено досі на полі пропаґанди. Кільканадцять випусків брошур, 
понайбільше самої примитивної інформації, в тім числі кілька збірок 
дипльоматичних нот і меморіалів і по кілька брошурок на ті самі 
теми: етнографічної відрубности Українців від їх сусідів, скількости 
кт2 української території і тон донецького вугля, попри елементарні 
екскурси в область української бувальщини, — от вам альфа і омеґа 
української публіцистичної мудрости за кордоном. Поза тими публі- 
цістичними примітивами — за зникаючими виїмками — ніякої серйоз¬ 
ної публіцистичної літератури, ніякої репліки на задруковані стоси 
протиукраїнських калюмній. Ні одна книжка, на додаток, не появи¬ 
лася в якій небудь хоч би другорядній книгарській фірмі, в якім 
виключно випадку книжка може числити на який небудь успіх, як 
знаряд пропаґанди, а не бути півдурно або й дурно викиненим . 
грошем. 

Пригляньмося тепер, що зробили, як вели за той час свою 
анальоґічну роботу наші сусіди й вороги. Пригляньтеся вітринам 
французьких книгарень — я сам приглядався їм тільки в Швайцарії 
— перегляньте катальоґи тих книгарень і всяких російських і пере¬ 
довсім польських пропаґандистичних підприємств і найдете там скирти 
солідних видань і брошур, якими впоєно в світ не тільки зрозуміння 
польських інтересів, але й ті упередження проти українства, проти 
яких з достойним подиву пожертвованням, коби тільки не дурно, 
змагаються на численних фронтах українські вояки і мужики. Попри 
звичайні інформаційні елєментарії, ви найдете там ряд шедеврів 
ґрандіозної політичної інтриґи і шантажу, майстерно побудо- 
ванного на цинічній ложі, так що вистарчило нераз доторкнутися 
такого будинку, аби його цілком завалити. Доси до праці над де¬ 
струкцією цеї будівлі калюмніяторської пропаґанди не добралася 
українська рука. 

Те саме, що про справу української пропаґанди, приходиться 
сказати й про саму елементарну, підставову справу екзактної інфор¬ 
мації, передавання і ширення в світі відомостей про події на Україні 
і передавання відомостей з закордону на Україну, без чого загалом 
неможлива ніяка пропаґандистична діяльність, без чого спеціяльно 
дипльомат, як риба без води. Створення одноцільного інформаційного 
апарату для всеї Европи і Америки, це найбільш елементарна потреба 
нашої політики, а й сам по собі він могутній політичний фактор, 
коли спочиває в руках компетентних людей, які вміють добувати 
і зручно оперувати відомостями, створюючи тим субстрат щоденої 
політики. Хоч я сам противник т. зв. двох Україн і двох українських 
закордонних заступництв в Відні чи в Парижі, з їх окремими 
бюрами, пашпортами і печатками, то всеж таки правді треба ви- 



158 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 4. 

ставити [свідоцтво,~що одиноке, хоч і зовсім недостаточне, що в тім 
напрямі доси зроблено, зроблено власне дякуючи заходам Зах. 
Української Республіки з її віденським бюром. 

В такім сумнім стані находиться справа нашої публіцистичної 
і інформаційної пропаґанди, що до якої інтензивністю і успішносте 
своєї діяльности завстидали нас які небудь дрібні Литовці. 

Про значіння пропаґанди нашої справи нема що більше роз¬ 
водитися. В дійсности така література і інформація, яка для політики 
инших народів є тільки помічним засобом, для нас самих, серед 
пітьми іґноранції світа про нашу справу, вона являється самою цілею, 
вона серед даних обставин є для нас і для наших політиків і дипльо- 
матів, для яких нема можности вести'нормальну заграничну політику, 
— суроґатом загранічної політики. Не є це цілком річ припадкова або 
неприродна, що наші т. зв. дипльоматичні місії з неволі річи — щоб 
не сидіти з заложеними руками та відчуваючи з власного досвіду 
круг себе брак абсолютної поінформованости про справу, яку за¬ 
ступають, перемінюються фактично в орґани самої примітивної, а 
через те мало корисної інформації. І хоч зрештою з признанням 
треба віднестися до того рода заходів деяких голов наших місій, 
то з другої сторони не треба закривати очей на те, що добра воля 
ляіків і дилетантів не в силі відповісти саме завданню, може й не¬ 
пристойному їх високому званню і невідповідаючому їх змозі. 

Сконстатувавши цей сумний стан на сім природнім полі діяль¬ 
ности журналіста, приходиться остаточно зголоситися до слова йому 
самому. Я кинув власне фразу про публіцистику * і інформацію, як 
про суроґат української політики за кордоном. Коли'дійсно так вже 
велике значіння цеї праці, то питаю: де за той'час, за час дорогих 
трьох чвертей року сидів український^журналіст? Бо-ж коли ми, не 
маючи фаховців-дипломатів, були приневолені "посилати в світ людей 
нефахових, навіть нераз людей, які з політикою загалом ніколи не 
мали нічого спільного, то на кождий спосіб не можна сказати, щоби 
на Україні не було й фахових журналістів.^ Де-ж, питаю, були досі 
і де є ті журналісти? Я позволю собі пригадати тільки от такі 
два-три факти: в місяцю січні виїхала з Київа - немов до Парижа 
окрема т. зв. журналістична секція і друга т. зв. інформаційна комісія 
при парижській місії, і в тому-ж місяці виїхало з Київа немов то 
до Льондону т. зв. інформаційне бюро 'української місії в Льондоні. 
Я не входжу в причини, про які прийдеться що колись ширше 
говорити, але сконстатую тільки цю сумну прояву, ще ні одній з тих 
трьох інституцій не судилося доїхати на місце призначення, а їх членів, 
між ними добрий десяток солідних журналістів, яких революційний 
український уряд виправив із завданням нести високо прапор україн¬ 
ської справи, дякуючи норовам бюрократичної самоволі, збудженим 
серед новоспечених адептів української дипломатії, відправлено по 
дорозі, як непотрібний Ібаляст, на поталу судьбі, на гайнування часу 
в той час — коли горить хата. 
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Я вмисне спинився довше над тим питанням, яке стоїть перед 
українським публіцистом за [кордоном, над^ справою інформації 
і пропаґанди серед чужого світа. Це-ж було те головне завдання, 
задля якого їхали ми за кордон в ролі мабуть непідходячій до звання 
незалежного журналіста, як члена офіціальних місій. З того часу 
відносини в дечім змінилися, а власне остільки, що завдання 
українського журналіста за кордоном не то що не звузилося, 
але радше поширшало. Коли ми виїздили з Київа, розвиток справ 
йшов здавалося на деякий час до того, що от-от настануть 
нормальні відносини, що гтрудна тоді ч справа комунікації з краєм 
скоро упроститься, що всі ми, що виїхали з ріжнородними дорученнями 
за границю, зможемо бути в постійнім звязку чи то з урядом чи 
з иншими установами, які нас висилали, що одержуватимемо з краю 
наші часописі і телеграфічні відомости про те, що діється на Україні, 
— одним словом, що будемо аи соигапі подій і настроїв в краю, а наша 
діяльність буде оставати під контролем нашого громадянства. 

Не так склалося, у кудавалося. ^Не тільки з вини важних подій 
на Україні, але і з вини переворотів в сусідніх краях нам прийшлося 
на довгі часи бути відрізаними від кождочасного українського центру. 
Позбавлені хоч-би тільки скупих відомостей про події в краю, ми 
опинилися^в утановищі^блукаючих^в ^темряві. Ми всі відрізані від 
краю коли не попадали в зневіру, то ходили з нашою орієнтацією 
на потемки, а наслідок того був такий, що з окрема й політична 
орієнтація наших політичних заступництв по всіляких державах Европи 
стала затемнюватися. Ми були свідками того, що орієнтація тих 
наших заступництв пішла врозтіч, а деякі навіть скривили з тої 

"лінії, по якій твердо велів їм йти їх уряд, що висилав їх заступати 
інтереси і саму ідею незалежної^української^держави. 

Серед таких нездорових обставин виявилася вся шкідливість 
недостачі контрольного орґану української^ політичної думки серед 
кругів української ^еміграції, яким^є преса. Годиться піднести з при¬ 
знанням, що ідея створення такого орґану вийшла з кругів приватних 
і^то власне з кругів журналістичних. Річ знаменна, що як раз 
кружок журналістів був тим, що зрозумів пекучу потребу часу і по 
своїм силам їй і зарадив. ^Повстав у^Відні український журнал, 
редаґований і видаваний журналістами. Вслід за ним пішло створення 
другого українського орґану на еміграції тут-же у Відні. Мені ніяке 
діло здаватися в^оцінку редакційної вартости тих орґанів і їх про¬ 
відної політичної думки. Я хочу піднести тільки цю корисну прояву, 
що в тих орґанах стикаються] з собою, часто відмінні погляди, що 
український читач за кордоном має перед собою хоч і неповну 
відбитку українського^ ,життя; хто не знає , європейських мов, 
дізнається відти й про події в світі і одержує загальну можність 
творити собі погляд про управи, про які не тільки звичайний читач, 
але й український політик переставав поволі мати який небудь погляд. 

Та значіння української преси за кордоном на тім не вичер¬ 
пується. В цей час ненормальних обставин і більшого як коли 
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значіння поінформованости українських кругів на самій Україні про 
хід європейських подій і становище чужих політичних чинників до 
української справи, коли нема можности для^ змізернілої преси на 
самій Україні удержувати |вЕвропі своїх кореспондентів, українська 
часопись за кордоном набирає на час аж до привернення нормальних 
відносин окремого значіння й для самої України. Вона повинна бути 
духовним лучникомУ країни з тою Европою, з якою ми шукаємо 
звязків, а також інформатором українського громадянства про життя, 
діяльність і успіхи тих численних кругів української інтелігенції за 
кордоном, на яку Україна покладає стільки надій і на якій тяжить 
стільки одвічальности. 

Підклуючись українською пресою за кордоном, ми повинні не 
спускати з очей дальшого важного завдання, а власне піклуватися 
справою української преси на зайнятих українських територіях, 
з окрема на занедбаній відліків Угорській Україні,^завдання, яке вже 
задля комунікаційних трудностей може бути допильноване тільки 
Українцями-еміґрантами. 

Гадка — оснувати товариство українських журналістів і письмен¬ 
ників не нова, вона здавна ворушила уми українських робітників 
пера як на колись російській, тепер державній Україні так і в Галичині. 
Коли вона зачинає реалізуватися як раз тепер, як раз на еміграції, 
то єсть до того окремі причини, на яких я власне спинявся. Сумні 
досвіди, пороблені українськими журналістами за кордоном, мають 
свою головну причину власне в браку зорганізованости. Це непо- 
шановання до робітників пера і їх праці, яке виявилося на еміґрації, 
не було б ніколи мало місця, як би істнувала відповідна професійна 
орґанізація. 

Така орґанізація покликана до того, щоби бути оборонцем 
престижу преси і незалежности її робітників. Вже сам факт, що 
станова, професійна орґанізація в силі уділити своїм членам вищого 
степени незалежности, як його може осягнути індівідуум у тяжкій 
боротьбі за істнування, має велике уздоровляюче значіння. Орґанізація 
повинна дати своїм членам моральну опору, яка позволяє індівідууму 
остати самим собою, яка повинна вже молодого ідеаліста, що йому 
шляхотні пориви втискають перо в руку, охоронити від тих небезпек, 
від тих сітей, що закидає на нього праця пером, як жерело щоденного 
заробітку — молох преса. Незалежність преси доконечна, коли преса 
має бути дійсно відбиткою життя і змагань нації. На Україні, яка 
находиться на дорозі до осягнення ідеалу незалежности, значіння 
незалежної преси ще важнійще. Вона повинна бути сторожем чистоти 
змагань нації, як голос сумління нації. 
ІЗ круга українських журналістів за кордоном вийшла гадка 
покликати до життя орґанізацію українських журналістів і письмен¬ 
ників. Щоби оминути можливі непорозуміння, я бажав би додати до 
цього от що: орґанізуючись за кордоном, ми зовсім не маємо 
претензій до того, щоби наша організація була представницею 
українського журналістичного та письменницького світа взагалі. Таке 
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ґенеральне товариство може істнувати тільки на самій Україні. 
Орґанізуючись в товариство тут на еміґрації, ми попри бажання 
запобігти рядові актуальних потреб, хочемо, користаючись власне 
побутом-за кордоном, серед змоги студіовання чужих взірців — дати 
зразок майбутьної загальної української орґанізації?робітників пера, 
підготовити до неї грунт, створити під неї підвалини. Ми хочемо 
зайнятись простудійованням пресового законодавства західних країв 
і те, що найдемо тут найкращого, перещіпити на український ґрунт; 
хочемо вернути до краю з готовим пресовим законопроектом; 
хочемо пізнати способи оборони перед експльоатацією духової 
власности авторів видавцями-підприемцями; хочемо пізнати всякі 
форми професійних орґанізацій робітників пера *для "Гобезпечення 
безробітних V немічнихі їх вдів"та сиріт^та найкраще^з тих" форм 
перещіпити на Україну, щоби забезпеченням життя спинити"" втечу 
найкращих сил від,журналістичної і письменницької праці; хочемо 
прослідити найновіші здобутки редакційної техніки [і пристосувать 
їх доіукраїнської преси в краю. Коли нам наше діло^вдасться, коли 
ми зможемо виказатися позитивними успіхами, ми певні, що наше 
товариство після нашого повороту до краю буде признане й загалом 
українського журналістичного і письменницького світа. 

Перед нами стоїть велике і вдячне завдання. Перед нами| ряд 
важних/завдань. Але£ящід Гкінець |позволю ‘собі все таки *ще раз 
вказати на це найбільш' актуальне з них, а власне: в часі, коли на 
боєвих фронтах в краю проливають кров наші герої меча, нам при¬ 
пала участь бути тими героями пера/?' що?на європейськім фронті 
наших змагань до державної незалежности мають проливати — 
чорнило. Діло, звичайне, не геройське. Для журналіста праця це спорт, 
яле я бачу в соліднім і зручнім управлюванню цього спорту най- 
важнійше із завдань, які давно просяться та чогось ніяк не можуть 
ступити на чергу дня. 

Володимир Мурський. 

Сучасне невільництво. 
На сторінках „Ьа Уосе беІГ ІІкгаіпа" доводилось нам часто 

бачити повні роспачі та крику о поміч листи наших полонених в Італії. 
Такий самий крик роспуки лунає і з таборів полонених в Німеччині 
і з Польщі, і з инших країн. Люде, замучені пятилітньою неволею, 
життям під якимсь страшним тяжким „обухом“, зневірилися у всьому, 
не мають вже більш терпцю переносити це животіння й дивитись 
на повільну смерть і підносять крик протесту й роспуки, щоб за всяку 
ціцу добути так довго очікувану волю. 

А тимчасом сильні міра піддержують в XX. стол. невільництво, 
якого не посоромилися б і їх середньовічні предки. В Італії попад 
50 тисяч людей, замкнених в таборах, терпить суворий режім і живе 
в неможливих гиґієнічних і санітарних умовах. Тисячі з них померло 
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на пошестні хвороби, а в деяких таборах — поголовно усі хворі на 
малярію. А порятунку ні звідки. Ні своїх людей, які занялися б їх 
долею, бо їх не пропускають, ні виглядів на скорий поворот, ні навіть 
якихсь вісток про Україну, бо й ґазет в табори не допускають. Навіть 
„Ьа Уосе беІГ Осгаіпа" — і ця була в таборах заборонена. А за те 
по таборах крутяться польські та російські аґенти, роспускають про¬ 
вокаційні відомості, про Україну, яка вже ніби то давно не істнуе і 
силою перетягають полонених у свої війська. І скільки то слабших 
духом 'вдалось їм заманити у свої сіти, не знаємо. Кажуть, що десятки 
тисяч їх наповняє ряди польської та російської армії, а решта, — цей 
найсвідоміший елемент, якого не вдалось заманити ні добрим словом, 
ні силою, живе з дня на день в якомусь отупінню та чекає визволення 
із цього пекла.' 

Про таке саме життя ми довідуємося і від полонених з Німеччини. 
Ще в часи німецького цісарства життя їх було по деяких таборах 
просто невиносиме. Пізніще, коли Німці заключили перемиря з Ан¬ 
тантою, відносини стали трохи кращими. Харчування полонених та 
санітарний догляд перебрали на себе антантські місії, і німецький „обух" 
не давав вже себе так тяжко відчувати. Та від часу, коли Німці під¬ 
писали мир і антантські комісії від'їхали, становище полонених стало 
таке саме, як було в 1918 році. 

Дальше ми маємо відомости про те, що багато Українців з так 
зв. „сальоніцької російської армії" насильно забрали до Денікіна, 
а непослушних під доглядом французької поліції пігнали на роботи 
в Константинополь. А що діється з нашими полоненими та інтерно¬ 
ваними у Франції, Сербії, Польщі та инших країнах, — звідки не 
маємо майже ніяких вісток? 

І так понад 100 тисяч українського люду повернено в невільників, 
і це сучасне невільництво мусить ганьбою вкрити цї „культурні" країни, 
які байдужим оком дивляться на це все, і хоч вже майже рік, як 
покінчилася війна, вони не знаходять ні шляху ні способу, яким би 
можна ці нещасні жертви чужих імперіялістичних апетитів повернути 
у рідний край. 

Найбільша скількість наших полонених проживає в Італії, Німеч¬ 
чині та Польщі. Про поліпшення їх долі в Польщі та про близьке їх 
визволення не може бути й мови. Ми з Польщею є в стані війни, і 
цей стан на думку Поляків оправдує їхнє суворе і нелюдське повод¬ 
ження з полоненими. Та мимо сього, ми всякими способами і за 
всяку ціну мусимо стреміти до того, щоб полекшити їх долю, хоч би 
тільки посилкою в Польщу Місії Червоного Хреста, яка на місці по¬ 
знайомилась би з тими страшними стосунками, про які до нас доходять 
тільки глухі чутки. 

Инше діло з Німеччиною та Італією. З Німеччиною ми заклю¬ 
чили мир ще в 1918. році та відпустили " всіх німецьких і австрійських 
полонених до дому. Наші полонені остались в Німеччині, бо їх за- 
держано через політику Скоропадського, який боявся зросту 
свідомого українського елементу на Україні. Поводження Німців 
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з ними годі було просто нелюдське. Та в Німеччині прийшла рево¬ 
люція, владу взяв в свої руки соціялістичний уряд, однак становище 
полонених не змінилося. Ті самі репресії, побої, суворий таборовий 
режім і голод, як були за царських часів, остались і тепер. 1 ця по¬ 
літика направлена виключно проти Українців, бо агенти Колчака 
й Денікіна цілком свобідно гуляють по всій Німеччині і вербують 
добровольців, а німецький соціялістичний уряд навіть дає цим від¬ 
ділам матеріяльну поміч, як це має місце з армією кн. Лівена та 
Г ольца. 

З Італією Україна ніколи не воювала, як не воювала з нею ні 
Чехія, ні Польща. Та італійський уряд давно вже відпустив польських 
і чеських полонених, дав їм збрую, дозволив утворити з них окремі 
польські та чеські частини й взагалі оказував їм всяку моральну й 
матеріяльну поміч. Подібно відноситься він і до російських денікінсько- 
колчаківських емісарів. А тільки до Українців він ставиться вороже. 
На всі прохання полонених дозволити їм творити свої частини, він 
остався глухий. Що більше, він не дозволив творити окремі українські 
табори (за винятком одного випадку в Азінара), не допускав до них 
української преси, а Український Червоний Хрест до сьогоднішнього 
дня не може добитися пропуски в Італію, мимо того, що про цей 
пропуск клопочеться Інтернаціональний Червоний Хрест. І це все 
діється в той час, коли між українським та італійським урядом про¬ 
вадиться живий обмін думок і підготовляється товарообмін, коли 
маються ознаки приязні не тільки серед офіціяльних, але й серед 
громадських італійських кол. Таке відношеннє Італійців до наших 
полонених, це якесь велике й страшне в своїх наслідках непорозу¬ 
міння, яке треба всякими заходами розвіяти. Нам кажуть, що його 
витворили ріжні бувші італійські консулі та дипльоматичні урядовці, 
що були в Росії, і вони в порозумінню з агентами Колчака й Де¬ 
нікіна, кн. Волконським та иншими ведуть успішну кампанію 
проти нас. Однак нам не хочеться вірити, щоби цього їх впливу не 
можна було зламати, маючи за собою таких великих прихильників 
українсько-італійського порозуміння, як міністри Данте-Феррарі, 
Муріяльді та инші. 

Справа з українськими полоненими, це якесь блудне колесо, яке 
застрягло в тупик, і виходу для нього знайти трудно. Правда, по 
ріжних центрах Европи почали свою діяльність українські місії для 
полонених, однак вони зустрічаються з непереможними часто трудно¬ 
щами чужого мілітарного „обуха“, під яким стогне понад сто тисяч 
людей, а який усунути нема ніякої змоги. А тимчасом полонені, не 
знаючи фактичного стану річей, хвилюються, зневірюються, кленуть, 
проклинають свою долю, свій уряд, а менше свідомі видаються в де- 
нікінські обійми, щоб хоч в цей спосіб скорше вирватись з цього 
пекла. А що буде, як зневіряться і більш свідомі одиниці? 

І тому ми звертаємся до всіх українських дипльоматичних пред¬ 
ставників за кордоном, щоб підняли рішучий протест перед обличчам 
всього культурного світа проти цього новітнього невільництва, по- 
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літичної самоволі, хочемо вірити, не урядів, а їх аґентів, та проти 
цього злочину, якого допускаються вони на невинних жертвах все¬ 
світнього мілітаризму. Бо допускати біле невільництво в двацятім 
столітю — це річ занадто ганебна і злочинна для культурної Европи, 
для тих хто проголошує рівність і братерство. 

Відкритий лист до журналу „Воля". 
Обездолені і змучені морально й матеряльно пятирічним тяжким полоном, не 

маємо змоги повернутися до рідного краю, де нас чекають батьки, матері, діти й 
жінки. У цім листі оголошуємо перед усім світом поводженя Німців з нами неща¬ 
сними, закинутими судьбою у тяжку неволю. 

З нами німецьке соціалістичне правительство гірше поводиться, як за часів 
кайзера. У послідні часи зменшено нам харчову допомогу так, що четверть пайка 
хліба відібрана. Обід й вечеря — це одна тільки вода. 

Бані нема вже місяців зо два. Білизни не видають чотирі місяці, так що 
людям нема в що переодягнутися. 

На роботу гонять силою без ніякої платні, а хто противиться цьому, того 
бють і сажають на 14 суток в арешт. Доки були Американці, то побої були трохи 
менші, а зараз бють кожного дня. 

Вільних виходів тижнево на 4000 людей тільки 35, і то для тих, хто займає 
яку небудь посаду. Решта людей ніяк не може вийти на волю, щоб хоть трохи гля¬ 
нуть на світ і подихать свіжіш повітрям. 

Тим людям, що мають вільний вихід і, повертаючись у табор з пакунками, 
контроль ці пакунки відбирає, залишаючи тільки десять папіросів і пів фунта яблук 
або груш. Раніше це все, що відбирали, повертали до лазарету, а зараз це все від¬ 
дається вартовому, що відібрав. Підчас контроля за нерівну стоянку перед унтер- 
офіцером бють безпощадно. 

Ніччу вийти з бараків нема можности, бо вартові стріляють. Були випадки, 
що після вистави, як тільки люди вийшли з театру а артисти ще роздягались, то 
дві кулі попали в театр. Поверх бараків кулі літають кожної ночі. Подавали жалобу 
комендантові, однак він ніякої уваги не звертає і каже, ще це є якісь королівські 
війська і вони користуються окремим наказом. 

Бараки приведені в негідність, за пять років зогнили, і крутом світяться діри. 
Як настане зима, прийдсться хиба помірать з холоду. 

Звертаємось тому с проханням до всього цівілізованого люду, у кого єсть хоть 
трохи чоловічого почуття, зверніть увагу на нас нещасних. Ми не те ж люде. Повер¬ 
ніть нас як найскорше до рідного краю, не дайте загинуть у тяжкім полоні у неволі. 

Підписали: Бондаренко, Курський, Васюк, 
делеґати зальцведельського табору до Директорії. 

Цей лист отримали ми від делеґатів зальцведельського табору, які їдуть на 
Україну, щоби прискорити висилку полонених до дому. Ми цей лист містимо без 
змін, справивши тільки ортоґрафічні помилки. Редакція. 
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С. Купка. 

Наша чергова праця у Галичині. 
Сучасне політичне становище Галичини, яко области едіної, неподільної, вели¬ 

кої, самостійної України, вимагає від нас усіх, по за иншою, чисто політичною ро¬ 
ботою, що твориться по за межами Галичини, також заходів, що до економічного 
обеднання українського населення тієї области. Обєднане і сильне економічно на¬ 
селення буде виявляти собою і політично сильну одиницю. Про це багато говорити 
не приходиться, то є річ загально зрозуміла. 

Найліпшим способом економічного обеднання звичайно треба вважати обєд- 
нання кооперативне, що також пе потрібує доказів та пояснень. 

На превеликий жаль цей час кооперація у Галичині плентається далеко позаді, 
порівнюючи з кооперативним рухом инших місцовостей нашої Республіки. 

Кооперативного законодавства, в повному розумінню цього слова, Галичина, 
яко складова частина бувшої Австро-Угорщини, не мала. Закон 1873 року, що реґу- 
лював істнування, так званних, „стоваришень з обмеженою порукою", 
властиво не є кооперативним законом, бо на підставі цього закону засновувалися а 
навіть істнують і до цього часу орґанізації, що з чисто ідейного кооперативного по¬ 
гляду уявляють із себе інстітуції капіталістичного характеру. 

Колосальна помилка була зроблена в свій час провідниками кооперації у Гали¬ 
чині, що шляхом приватної і н і ц і а т и в и не було поведене пляномірне кооперативно 
будівництво на цілком кооперативних началах. Через ці помилки тепер маємо в Га¬ 
личині такі нездорові в кооперації явища, як орґанізація „Народня Торговля". 

По статуту „Народня Торговая" уявляє із себі ніби то всегалицький 
союз споживчої кооперації. В дійсности, згідно того ж статуту „Народня 
Торговая" не може претендувати навіть на залічення її до списку ідейних коопера¬ 
тивних обєднань. А це через те, що орґанізація ця складається із невеликої порів¬ 
нюючи кількості! осіб, що із властної ініціативи, одчиняють крамнички по всій Гали¬ 
чині. До життя цих крамничок місцеве населення жадного відношення не має; в по¬ 
ділі чистого зиску, що дістався після купленого тим населенням товару, участи воно 
не бере. Таким чином, крамничка „Народньої Торговлі" з кооперативного погляду 
мало чим відріжняється від приватньої крамнички. Приватний крамарь тягне зиск 
до властної кишені, а „Народня Торговая" тягне зиск до Львова, в той час, коли на 
цей зиск має право виключно само місцеве населення. Позбавлене цього зиску на¬ 
селення позбавляється можливости уділяти певну частину зиску на місцеві куль¬ 
турно-просвітні і взагалі громадські справи. 

По за „Народною Торговлею" маємо в Галичині на папері богато дрібних 
стоваришень, що в більшости входять членами до того ж таки союзу „Народня Тор¬ 
говая", тим самим допомогаючи останньому провадити не цілком кооперативну працю 
на шкоду місцевим товариствам. 

Велика кількість дрібних стоваришень істнує лише на папері, або ледве жи¬ 
вотіє. Причини сьому треба шукати на сам перед у відсутности планового керов- 
ництва по орґанізації товариств. -Потім через війну неодноразові відвороти одних 
армій та наступи других довели де які товариства до загину, а инші до стану пів- 
животіния. 

Загальне знищення краю через війну поставило населення в критичне стано¬ 
вище : воно кинулося до товариств, а ті через вище зазначені причини та відсутність 
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коштів — позбавлені можливости розгорнути свої операції хоч би до задоволення 
мінімальних потреб бідуючого населення. 

Кредітування товариств через кооперативний кредіт майже унеможливлено, бо 
кредітова кооперація у Галичині сама переживає тяжкі часи. До цього ж, 
через відсутність доброї орґанізації кредітові інстітуції не зуміли зібрати до своїх 
кас ті гроші, що тримаються по кишенях населення. 

Поширення сітки кредітових кооперативів провадиться занадто по волі, без 
жадного пляну, і в сей час їх в краю за мало. 

Найліпше зорганізованою виглядає рільнича кооперація. Маємо у Львові 
крайовий союз „Сільський Господар ь“, що відчинив властні філії по усіх по¬ 
вітових містах і так звані „кружки" по селах. 

На жаль, ця орґанізація має лише культурні завдання і дає лише наукову 
поміч населенню, а жадних операцій з постачанням необхідних в рільництві річей 
не переводить. 

Останніми часами була спроба засновання у Галичині районних коопера¬ 
тивних союзів, що мали обєднуватн собою товариства певного района. 

Таких союзів було засновано декілька, але більш менш помітної реальної 
користі від цього не було, головне через те, що ця робота була почата без відпо¬ 
відних планів і без відповідно приготовленого інструкторського персоналу.. 

Були в свій час спроби перетворити „Народню Торговлю" в цільком коопе¬ 
ративну установу, але на загальних зборах ідейних кооператорів бувала меньшість, 

•і все залишалося без необхідних для користі справи і народу змін. 

Дякуючи відсутности культурно-просвітної пропагандної діяльности, коопе¬ 
ративи у Галичини фактично перетворилися в комерційні підприємства, а через це 
населення дивиться на свої кооперативи лише, як на крамнички, де хоч не 
багато краму, так натомість він дешевше, чим у приватного гандляра. 

Безперечно, що' таке становище кооперації в Галичині не може виконати 
тих завдань, котрі на ній лежать, а особливо в цей час, коли обєднання щд полі¬ 
тичними, чи навіть загально - громадськими статутами поки що унеможливлене. 

Отже через це належить негайно звернути увагу на реорґанізацію існую¬ 
чих і закладання нових кооперативів у Галичині. 

Філією Дніпровського Союзу Споживчих Союзів Україні 
у Станиславові в свій час був вироблений плян такої роботи, але перевести 
його в життя не вдалося. 

Дніпровський союз так підходив до цього питання: на сам перед мала 
бути скликана загально-кооперативна конференція Галичини. Кон¬ 
ференція мала розглянути і ствердити вироблений Дніпровським Союзом плян 
кооперативного будівництва у Галичині. Переведення в життя цього пляну перед¬ 
бачалося через Кооперативну Раду, яко постійну інстітуцію. Склад Ради 
стверджується конференцією. 

Самий плян складався із таких загальних точок: союз „НародняТорговля" 
переходить на новий статут, з цілком кооперативними прінціпами. До союзу прий¬ 
маються виключно дрібні кооперативні обєднання, а не поодинокі особи. Істнуючі 
крамниці союзу лишаються, яко товарові філії, що мають постачати крам1 лише 
місцевим тов ариствам—членам союзу, а пе поодиноким особам. 
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При союзі утворюється школа для кооперативних інструкторів. 
Особи, що скінчили-б цю школу, закликаються до праці, як у союзі, так і на місцях 
при товариствах повітового значіння. 

По селах засновуються товариства, іцо разом з істнуючими уже входять 
в склад союзу „Народня Торговля," а цей останній обєднується з краєвими союзами 
инших областей України і разом з ними входить в склад кооперативної 
централі—„Дніпр о союзу." 

На перші часи необхідні інструкторські сили а рівно-ж усяка технічна, 
моральна і навіть матеріальна поміч в кооперативному будівництві були пропоновані 
„Дніпросоюзом". 

Були зроблені „Дніпросоюзом" оповістки в часописах з закликом до існую¬ 
чих у Галичині кооперативів—увійти в контакт з „Дніпросоюзом" та подати йому 
свої адреси. 

Після неодноразового повторення цієї оповістки до філії „Днігіросоюзу" 
надійшов лист лише від однієї орґанізації, та й та по перегляді її статуту показа¬ 
лася інстітуцію не кооперативною, при чому тут від разу-ж вимагалася від 
„Дніпросоюзу" велика субсідія на будову ткальні. 

Так щирі бажання наддніпрянської кооперації, що уже міцно стала на певний 
ґрунт, — допомогти обєднанню населення Галичині, разбилися. Об що-ж вони роз¬ 
билися? Чи то була байдужість кооператорів-Галичан, чи то було негативне і пі¬ 
дозріле їх відношення до Наддніпрянщини і усього, що звідти виходило ? Для 
справи однаково, чи те, чи друге, чи щось инше, а кооперація у Галичині хво¬ 
ріла, і хворає. 

В сей мент, коли обєднання населення Галичини під тим чи инніим прапором 
є річ доконче необхідна, я з цілком патріотичних міркувань звернувся-б до бо- 
гатьох галицьких еміґрантів з закликом: ідіть серед народ, ідіть негайно, одчиняйте 
по селах товариства, обєднуйте останні в союз і тим самим робіть великої вагі 
національну справу. Кидайте народу гасло „в єднанні сила". Бо ті землячки, що 
шукають порятунку Галичини у Денікіна, та у переднях російських сановників 
у Паріжу, — ті земляки галицької справи не врятують. Врятує її врешті лише сам 
український народ. 

Е. Сокович. 

~ " Дорожнеча життя* 
Багато людей гадали, що як настане мир, то зараз же життя подешевшає. 

Мира поки нема, та як він і буде — то не зразу стане лекше. 
Повищення цін — це явище всесвітнє і не тільки для країн, що воювали, 

але й для країн нейтральних. Воно залежить від ріжноманітних причин, і поки ке 
буде усунуто все, що було заведено за часи війни, поки не буде установлена рівно¬ 
вага між спросом й предложенням — не буде значного пониження цін. 

Як би звернутися до тих країн, що вели війну і мають найкращу статистику, 
то уявиться така картина: 

що рік виробляється усяких цінностей: 
в Анґлії на . . -.53 міліярда франків 
в Франції.27 „ „ 
в Німеччині.43 
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Як би полічить усе державне й приватне майно та витрати на войну, то 
(в міліярдах франків): 

загально майно: витрати на війну: 
Анґлія. 420 біля 210 
Франція. 280 115 
Німеччина. 375 190 
Італія. 80 40 

Треба крім того взяти на увагу, що більша кількість майна фактично ви¬ 
трачена не може бути (земля, фабрики, залізниці і т. и.), а прибутки, не вважаю¬ 
чи на стан війни, все ж таки мусять у більшій своїй кількости піти на внутрішні 
потреби. 

Від цього цілком зрозуміло — рівновага між золотом й папіровими грішми 
страшенно змінилась. Подаємо де-які ціфри в міліярдах франків: 

Франція 1914 Р- 23. VII. 
Золота: 

.41 
бумажок: 

6-9 

У> 1919 У) ЗО. І. . . .5-5 31*9 
Німеччина 1914 у> 23. VIII. .1-7 2*3 

т> 1919 У) 7. І. . . .2-8 27*9 
Анґлія 1914 г> 29. VIII. .1-01 073 

УУ 1919 •п 23. І. . . .2-ОЇ 1*73 
Італія 1914 V 31. VIII. .11 3*08 

г> 1919 п ЗО. XI. . .0-82 911 
Росія 1914 п 21. VIII. .4:7 4-36 

г> 1917 У) 29. X. . .315 48-97 

Таким чином, кількість паперових грошей страшно побільшилась. Рівночасно кількість 
цінностей (продуктів виробу) понизилась, бо но тільки величезна сила людей пішла 
на війну, перестала вироблять потрібні для людности річи, але навпаки стала сама 
потребляти, та й що більш, ніж вона иотребляла раніше. Крім того, вся промисло¬ 
вість була пристосована для потреб війни — знов таки по сути вироблялись річи, що 
людям непотрібні. 

Паперові гроши мусять відповідать кількости дійсних цінностей, —тому то 
вони й стали дешевші. 

У нас на Україні багато російських грошей, і нас мусить цікавить, як стоять 
справи грошові в Росії. Друкування паперових грошей, — це та єдина промисловість 
котра процвітає у большевиків: за часи царського режима друкувалось що день до 
8-х міліонів карбованців грошей, тепер у большевиків так: у Петрограді що-дня 
друкується 90 міліонів, та в Пензі 220 міліонів. 

Бюджет 1918 року був підрахований з дефіцітом 34 міліярди карбованців — 
а справді він значно більший і доходить до 46 міліярдів карбованців. 

Одночасно широкі кола людности, особливо ті, що найкраще зорґанізовані, 
наприклад, як робітництво, весь час вимагає підвищення платні, бажаючи дістать 
більш паперових грошей. Та проста думка, що вести боротьбу з дорожнечою по-. 
трібно не шляхом збільшення паперових грошей, а шляхом збільшення праці, — на 
великий жаль не находить собі відклика серед широких кол. 

Німецькі залізниці напр. дадуть в цьому році дефіціт 1325 міліонів марок. 
Причина — підвищення платні робітникам (в 1913 році середня робітнича платня 
була — 1280 марок, в 1918 році — 4920). 
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Дуже добрий приклад маємо в Бельґії — де робота налагодилась, і ціни 
значно понизились. У Франції, де потрібно було будувати в розруйнованних місцях, 
— роботи взяли Бельґійці, бо вони заявили ціни на залізні установи і взагалі на 
будівництво у два рази менші, як сами Французи. 

6 іце причина дорожнечі: це злочинство, або „спекуляція" — яка мусить бути 
рішуче законодавчим порядком виключена. Купці иноди, рахуючись з недостачою 
товарів, ховають запаси, чекаючи, поки ціни не піднімуться, щоб з найбільшим 
прибутком для себе продати крам. Такі події мусять законом каратись. Суспільство, 
яка бажає ладу, мусить допомогать в цьому напрямку державі. 

Дорожнеча життя, наприклад, в Італії служила причиною до кровавих 
завірюх в ріжних городам. Населення грабувало лавки з припасам. Розуміється—це 
ділу не поможе: потрібен инший шлях. За часи війни правптельство мусіло втручатися 
в економичні справи, накладати навіть заборону на вивоз або ввоз де-яких товарів 
та вживати ще деяких заходів. — Розуміється за часи війни може це й потрібно 
було, але тепер усі ці заборони треба покинути: діло держави — дати можливість 
кождому громадянину спокійно працювати. Між тим, напр. Франція ввела у себе 
такі таможені таріфи, котрі дають право сказать, що вона стоїть цілком на шляху 
протекціонізма. Зараз проти цього там іде боротьба. 

ІДо торкається до нас — Українців, то у нас навпаки: — як раз держава 
мусить вмішаться в економичні справи й допомогти головним чином селянству. 

Через те, що наша валюта на закордонних ринках не котірується, а як би й 
котіровалась, то стояла б низько, — перші кроки мусять бути, як то кажуть, по 
„сістемі мінового хазяйства", а саме: на крам, що держава дістане за кордоном, 
селяне дадуть де-які сирівці: вовну, збіжжя й т. и. 

Ці сировці, на жаль, мусимо віддати за кордон. Це буде той перший крок, 
що дасть нам Можливість почать товарообмін та приучити людей до себе. 

У себе Держава мусить взять приклад з Швайцарії, де селянству, після того 
як установлені тверді ціни, напр. на молоко, держава доплачує від себе за кожний 
проданий селянином літр. 

Взагалі ж’ і у нас боротьба з дорожнечою життя мусить вестись не шляхом 
друкування паперових грошей, а депресією на ціни істнуючі та підвищенням про¬ 
дуктивності праці. 

Нота Української Мирової Делбґації в Парижі. 
До його Ексцелєнції пана Презідента Мирової Конференції в Парижі. 

Ексцелєнція! 

Довідуємося, що по крівавих битвах військ української армії під проводом 
ґенерала Петлюри з большевицько-московською армією — її цілковито розбито, 
і вона втікла із Київа. — Останні битви коштували обом сторонам дуже великих 
жертв так вбитими, як і раненими. Населення міста стрінуло з ентузіазмом українські 
війська, які принесли свободу. 

Не даючи відпочинку своїм побідним військам, ґенерал Петлюра зараз таки 
перекинув їх на другий бік Дніпра, в погоню за большевиками. Але цю погоню 
стримав відділ кінноти добровольців ґенерала Д е н і к і н а, який, прямуючи на Київ, 
заатакував неприготовлених на це українських козаків. По завзятій боротьбі добро¬ 

вольці ґенерала Денікіна були розбиті. 
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Одначе добровольці Денікіна, стримуючи українські війська, які гнались 
в погоні за большевиками, дали змогу ворогові втікти від погоні побідників і знова 
зформуватись для оборони. Отже, ґенерал Денікін, який одержав від Антанти 
муніцію і зброю під умовою боротьби з большевиками, — противно — ужив її 
на напад оборонців української Республіки на їх власній теріторії, які ведуть 
завзяту боротьбу з совітськими військами. 

Делегація Української Республіки має честь запротестувати урочисто протів 
вчинків ґенерала Денікіна, який, зловживаючи оказане йому співділання Антанти, 
вдерся на українську теріторію в цілі відновлення давньої російської держави, спіра- 
ючися на реакційні сили і маючи на меті знищити українську Республіку і поне¬ 
волити наш народ. 

На кінець, наша Делєґація має рівнож честь звернути вашу увагу на те, що 
офіцери Антанти із місії при ставці ґенерала Петлюри вислали до ґенерала Денікіна 
протест протів його мілітарного напору. 

Зводьте приняти, Ексцеленція, запевнення нашої глубокої пошани _ 

Париж 12. вересня 1919. Граф Тишкевич 
Презідент Делєґації Української Республіки. 

Деклярація соціялістів держав, що утворилися на 
землях бувшої Росії. 

18. липня 1919, відбулася в Парижі конференція соціялістичних депутатів 
нових держав, створених на території бувшої Росії. 

В ній брали участь: Шейк-уль-Іслямов від Азербайджану, Гайдаров 
від Північного Кавказу, Церетелі і Чхеїдзе від Грузії, Бич і Памето- 
к о в від Кубані, п р о ф. Г р у ш е в с ь к и й, Л о з и н с ь к и й і І с а є в і ч від У к р аї н и, 
проф. Піп від Естонії, Моцкевич і Ляднов від Білої Русі і Ґальванов- 
ський від Литви. 

Па засіданню вироблено декларацію, призначену для конференції в Люцерні 
з метою повідомлення соціялістів Західньої Европи про політичні і національні 
стремління вище зазначених Республік. Цей документ надрукований в „Ь’Еигоре 
Огіепіаіе". 

* * 
* 

В сучасну хвилю, коли проблема бувшої російської імперії будить пристрасні 
серед соціялістів країв Антанти, ми, соціалісти нових держав, що лежать на тери¬ 
торії бувшої російської імперії: Азербайджану, Північного Кавказу, Ес¬ 
тонії, Грузії, Кубані, Латвії, Литви, Бі л ої Русі і У кр аїни, уважаємо 
необхідним оголосити таку декларацію: 

Після крізи, яка настала під час війни і революції, потворилися на території 
від Балтійського моря, по Чорне і Каспійське море національні держави з волі на- 
родіві зусиллями трудових мас, які жиють незалежним національним життям. 

Щоби запевнити підтримку для їх істнування і їх соціального розвою, ці краї 
приняли за підставу для державної орґанізації великі прінціпи демократії. Ми, со¬ 
ціалісти тих держав, підтримуємо цю національну і демократичну працю, як одино- 
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ку змогу для народів для збереження свойого свобідного розвою, бо тільки демо¬ 
кратичне життя, на наш погляд, може привести робітничий кляс до соціальних 
вольностей. 

Ми виходимо з прінціпу права народів на самовизначення і той самий 
прінціп служить підставою для нашої політики в відношенню до московського 
народу. 

Супротивляючись цілковито большевицьким концепціям що до державної 
орґанізації як також—середників боротьби робітничого клясу з метою тріюмфу для 
соціалізму, ми уважаємо ганебними всякі спроби накинути силою московському 
народові яку небудь форму державної орґанізації. 

Ми є найглибше переконані, що тільки досвід, який робить московський народ, 
тільки розвій робітничого московського руху без зовнішнього втручування може 
привести відродження національного і соціального московського народу і москов¬ 
ського робітничого клясу. 

Але ми вимагаємо, щоби також в відношенню до нас було збережене право 
народів на самовизначення. 

Це була би найбільша помилка, яку могла-б поповнити демократія західної Ев- 
ропи, коли-б вона дивилася на боротьбу, яку ведуть самостійні держави для збере¬ 
ження свойого істнування проти зовнішніх замахів так з боку реакції, як московського 
большевизму — як на „внутрішні російські справи." 

Цю боротьбу за право на самовизначення наші народи підтримують ціною 
неімовірних з’усиль, які позволили їм заховати своє національне істнування, створити 
демократичні держави і таким чином увільнитись від реакції громадянської війни. 

Жаден народ не може істнувати—відгороджений від всесвітнього економічного 
й інтелектуального життя, і наші народи, як що вони довше будуть ізольовані від 
заходу, не зможуть ще приступити до успішної праці над своїм відродженням, буду¬ 
чи до того ослабленими довголітнього війною. 

Домагаючись від держав встановлення реґулярних зносин з Західньою Евро- 
пою, як також інтернаціональних ґарантій і підтримки нашої самостійності!, ми 
сподіваємося від наших товаришів Західньої Европи, що вони з цілою силою своїх 
політичних впливів підтримають народи, що борягься за своє національне істнування 
і за право на самовизначення. 

Париж, дня 21. липня 1919. 

Зресіаіог. 

Огляд закордонної політики. 
Німецько - французький конфлікт із за одного 
параґрафу німецької конституції; бувша Росія 
і загально-світова кріза; спроби навязання зно¬ 
син з большевиками і ревеляції Бюліта; роз¬ 
міри вугільної катастрофи і її наслідки у Відні; 

соціальний рух у Польщі. 
Німецьке Національне Зібрання в Ваймарі ухвалило проект консти¬ 

туції, один параґраф якої викликав протест збоку парижської конференції. В тім 
параґрафі (67) говориться, що представники німецької Австрії мають право брати 
участь в засіданнях німецького парляменту з дорадчим голосом до 
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того часу, поки долю німецької Австрії не вирішить Союз Народів. Парижська 
мирова конференція уважає, що цей параґраф стоїть в різкій суперечности з вер- 
сайським мировим трактатом, яким заґварантована повна самостійність Ні¬ 
мецької Австрії. Тому Клемансо вислав ультимативну ноту, щоби німецький уряд 
ужив свойого впливу на скасування цього параґрафу на протязі 14 днів, інакше фран¬ 
цузькі війська дальше обсадять частини Німеччини з містом Франкфуртом- 
Почалась виміна дипльоматичних нот. Німецький уряд старається доказати, що ін- 
крімінований параґраф не стоїть в суперечности з мировим версайськім трактатом, 
в якім включено також статут майбутнього Союзу Народів, бо долю Австрії тим па- 
раґрафом віддано в руки саме того Союзу. До того ж часу, поки Союз ще не зорґа- 
нізований, інкрімінований параґраф все одно не має правної сили. Ціла ця пере¬ 
писна показує тільки, скільки суперечностей нагромадилось в самім версайським трак¬ 
таті, котрий одною статтею надає цьому Союзові народів обширні права, а другою їх 
обмежує. Хоч від вислання грізної ноти Клемансо минуло вже більше, як місяць, 
Німеччина все-ж таки ще не скасувала інкрімінованого параґрафу, і Париж з Бер¬ 
ліном продовжують кидати паперові бомби. 

Конфлікт цей одначе є чимсь незвичайно дрібним, так сказати-б дитинячою за¬ 
бавкою в порівнанню з цею всесвітньою фінансовою крізою, яка настала після війни. 
Всесвітня війна коштувала усім державам кругло один біліон (тисячу міліярдів) 
франків, з чого на саму Францію припадає більше як 300 міліярдів. Тому фінан¬ 
сова кріза торкнулась перш за все Франції, в якій тепер курсує паперових грошей 
більше ЗО міліярдів, котрі тільки одною десятою частиною покриваються золотим за¬ 
пасом французького банку. З цього приводу курс французького франка почав ката¬ 
строфічно падати, і ось тепер виринає проект, — видати інтернаціональні тисячефранкові 
бони, які були-б незалежні від біржового курсу і на які можна би купувати товари. 
До цього проекту радо пристала-б Анґлія, котрої фінанси до того підірвані, що мусить 
продавати Америці свої американські ко льонії (Гондурас, БританськуҐуян у, то що.) 

Ця фінансова катастрофа стоїть в тіснім звязку з насильним миром а 
також з російським питанням. Щоби постанови мира з Німеччиною і Австрією могли 
бути виконані, держави Антанти мусять тримати велику мілітарну силу, котра поїдає 
мало що меньше грошей, як за часів правдивої війни. А тут ще треба фінансово 
підпомагати і Польщу, і Югославію, іЧехословач чин у, і Румунію, фінанси 
котрих прямо знаходяться в катастрофічному становищі, бо всі ті держави наїжились 
баґнетами, щоби тримати загнані до нових тюрем народи ріжноманітної раси, куль¬ 
тури й історичної традиції. І ці нові держави, як держави чисто мілітарні, видають 
більшість своїх прибутків на армії, отже на річи цілком непродуктивні. І от 
дістаємо блудне коло. Ті нові держави силою збиті мусять тримати армії, бо інакше 
вони би розпалися, як замки із карт, але рівночасно ті армії руйнують економічно 
самі держави. І здається, від самого початку історії людства ніколи так не була ском- 
промітована ідея мілітаризму, як саме в цій війні і після неї, а не дивлячись на це, 
народи ще не вилічились остаточно від мілітаристичної дурійки. 

Буржуазні державні мужі думали, що мілітарною силою можна накинути наро¬ 
дам свою волю. Ця думка особливо ясно виходить з того відношення до земель 
бувшої Росії, яке зайняли держави Антанти. Ще минулого року аж до останніх 
днів в буржуазних колах панувало переконання, що мілітарною силою дасться по¬ 
валити московський большевизм. Замість — зійти на шлях демократії, який одиноко 
міг би зпаралізувати большевизм, державні мужі Антанти ступили на слизький льод 
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реакції, змобілізувавши всесвітні контрреволюційні сили. Вони почали підтримувати 
фінансово Колчака, Денікіна, Юденичаі других контрреволюціонерів,видаючи 
на^них кольосальні суми. Так на пр., самому Денікінові дала Анґлія більше, як 
міліярд франків готівкою, не рахуючи зброї і боєвих припасів, сподіваючись, 
що забере з Кубані й України хліб. Тимчасом ані український дядько, ані кубан¬ 
ський козак хліба не дає за ніякі гроші, і або боронить його кулеметами, або, коли 
їх немає, то вміє так його заховати, що жаден Колюмб його не відкриє. 

І ось тепер в англійських навіть буржуазних колах настало деяке отверезіння. 
Навіть буржуазні ґазети, котрі до того часу усіми засобами підтримували контр¬ 
революційну акцію Л ойд-Джорджа, трублять тепер до відвороту, заявляючи, що 
досить вже тої російської авантюри. Показується, що всі контрреволюційні російські 
армії на численних фронтах — в Арханґельску, в Сибірі, в північно-західній Москов¬ 
щині, навіть Денікінська, знаходяться в розкладі, і тому британський імперіалізм 
марнує тільки час і гроші. Тому Анґлія порішила вже відкликати з бувшої Росії 
свої війська. На днях має бути евакуований Арханґельськ, який зараз же впаде 
в руки большевиків, а це тому, що реакційні безчисленні всеросійські уряди, під¬ 
пирані анґлійською мілітарною силою, встигли вже до щенту скомпромітуватись 
в очах моськовського селянства і робітництва. 

Що Анґлія зміняє супроти большевиків свою політику, до цього причиняються 
ще ревеляції, які поробив американський сенатор Бюліт. Хотячи скомпрометувати 
Л ойд-Джорджа і Більсона, сенатор Бюліт помістив дуже інтересні ревеляції. Між 
иншим ще в місяці березні Ленін і Чічерін предложили Антанті дуже вигідні 
для неї умовини миру. Совєтський уряд обовязався прийняти на себе російські 
до в ги, оголосити амнестію політичним вязням і навязати торговельні зносини. Цю 
мирну пропозицію Лойд-Джордж і Вільсон, улягаючи впливам Клємансо, прямо схо¬ 
вали під сукно і не передали її,— перший анґлійському пар ляментові, другий 
американському сенатові, бо вони оба знали добре, що ця пропозіція больше¬ 
виків була би прийнята безумовно. Сенатор Бюліт є того погляду, що рево¬ 
люція на сході до того глибока, що на території бувшої Росії не можливі инакші, 
як соціялістичні уряди, що впрочім для американського купця не важно. Йому 
важно тільки, щоби в тих соціялістичних республіках, які потворилися на території 
бувшої Росії міг працювати і експльоатувати природні багацтва, а Ленін і Чічерін 
давали в своїй мирній пропозиції великі концесії для антантського капі¬ 
талу. За совєтським урядом пішли би, річ певна, також і другі соціялістичні уряди 
республик європейського сходу. І так мирним шляхом можна би усунути ту анархію, 
яка панує на Сході, під умовою, щоби держави Антанти не пробували ліквідувати 
здобутки революції. 

І ось тепер Американці вже на власну руку починають входити в торговельні 
зносини з большевиками. Як повідомляють ґазети, Американці вже закупили великі 
маґазини в Петербурзі, куда незабаром привезуть товари. І ось таким чином Аме¬ 
рика здобуде собі величезний ринок збуту і випре з Московщини західніх 
Европейців, коли Анґлія дальше буде вперто триматись своєї політичної доґматики. 

Великі клопоти має стара Европа. В 1913 р. вона продукувала 720 міліонів 
тон вугля, так що європейським вуглем заосмотрювались не тільки промисловість, 
транспорт і паливо, але також численні позаєвропейські пароплавні станції. Підчас 
війни падала продукція вугля, бо не стало робочих рук, і весь вугольний капітал 
ішов на оборону. Після війни в 1919 році продукція впала до 60 відсотків до- 
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воєнної. Коли виключити пароплавні позаєвропейські станції, то все таки Европі 
недостає около 200 міліонів тон вугля. Америка може доставити що найбільше 40 

' міліонів тон, бо її бракує транспортових пароплавів, щоби покрити великий євро¬ 
пейський вугольний дефіцит. Недостає таким чином 160 міліонів тон вугля, 
а це для Европи означає прямо катастрофу. Багато фабрик мусить станути, що ви¬ 
кличе безробіття; залізниці мусять понизити свій рух, що відібється на транспорті 
предметів першої необхідности особливо на запровіянтованню великих міст. Одно 
слово, європейські міста за винятком хиба Льондону мають перебути дуже'тяжку 
зіму в холоді, голоді і темноті. 

Як будуть зімою виглядати міста, взірцем цього може нам служити місто 
Відень. Віденська електрична централя мусіла вже тепер припинити трамвайовий 
рух, бо немає вугля, як також поробити ощадности що до освітлення. Публичні 
льокалі, каварні, ресторани, театри, кінотеатри, варієте і т. д. можуть уживати елек¬ 
тричного світла тільки до восьмої години вечером. Де звичайно дуже зміняє вигляд 
міста. Люди з далеких передмість мусять іти пішки, на що з’уживають дорогу обув 
і марнують час, бо на хід там і назад приходиться з’уживати декому три, а декому 
чотирі або пять годин від дому до місця своєї пряці. Не відрадні також приходять 
вісти з Берліна, Праги, навіть Парижа, не говорячи про східньо-европейські 
міста, де вже за часів революції люди привикли до всяких катастроф, а до ву- 
гольної тим більше, бо там вона є хронічним явищем. 

Тим часом народи неначе подуріли. Замість працювати, вони бавляться 
в жовнірів, а ті, котрим приходиться носити „тяжку шапку Мономаха“, торгують 
краями і народами, як худобою. Звичайно, що такий стан вічно трівати не може. 
Буде він трівати до того часу, поки у керми стоятимуть люде, котрі думають ста¬ 
рими буржуазними методами і котрі, неначе сліпі, не бачуть тих глибоких перемін, 
які настали після війни і в часі революції. Звичайно, що чим довше правитимуть 
світом буржуазні реакціонери, тим більше виснажуватись буде людство, і врешті 
решт загально-людька нужда отворить очі незрячим, які переконаються, що 
тільки соція лі стичні методи у внутрішній і зовнішній політиці, тільки ви¬ 
знання права народів на самовизначення в зовнішній політиці, і найглибші соціальні 
реформи можуть вивезти людство із страшної крізи. 

Супроти фінансової і вугольної європейської катастрофи всі наші справи, 
хоч вони й незвичайно інтересні, являються дрібними. Серед нашого громадянства 
знаходяться люде, які думають, що Польща є таким монолітним реакційним ель- 
дорадом, що до неї не проникнуть подуви загально-світової революції. Деяким на¬ 
шим людям імпонує польська сильна армія, якою Поляки збіраються здобувати 
схід Европі. 

Дійшовши до меж Латвії, польська армія вислала ультіматум латиш- 
ському урядові, щоби він очистив латишську територію від латишських військ, 
бо Польща не хоче позбутись своїх „історичних прав" на Курляндію, 
котра впрочім в цілости ніколи не належала до Ягайлонії. До ланцюха польських 
війн долучується тепер ще одна війна — латишсько-по льськ а, бо Латиші з пев¬ 
ністю не послухають Поляків і не дадуться замкнути в польську тюрму народів. По¬ 
літика польського уряду тепер тільки зовнішня; внутрішньої цілком не має. По 
польських містах безробіття прибірає що раз то більші розміри, а за провіянто- 
вання такого рода, що пролетаріат терпить голод і тому повстають голодові де¬ 
монстрація. Така голодова демонстрація вибухла в середу минулого тижня 



Т. 3. Ч. 4. ВОЛЯ 175 

в Кракові, де десяти-тисячна товпа зібралася перед ратушою, в який знаходився 
товариш міністра харчових справ. Товпа була дуже революційно настроєна і не 
щадила лайливих окликів на адресу польського уряду. Повторяється Петербурська 
історія з перед двох з половиною років. Там також так зачиналося. Але що 
інтересно, що польський пролєтаріят так земельний, як і фабричний починає ор- 
ґанізуватися. 10 і 11 вересня відбулося у Варшаві засідання екзекутивного комі¬ 
тету союзу професійних земельних робітників, на якім поставлено до польського 
уряду ось які домагання: 

1. Негайне і безумовне припинення парцеляції. 
2. Уневажненя усіх трансакцій на продане землі, які заключено по 

1. липня ц. р. (до дня ухвали аграрної реформи). 
3. Віддача в користь земельних робітників і малоземельних селян землі, при¬ 

значеної на парцеляцію, без викупу. 
4. Господарювання на вивласнених в користь земельних робітників і малозе¬ 

мельних селян орґанізується Союзом Професійних Земельних Робітників. 
5. Дотримування колективних договорів. 
6. Увільнення всіх арештованих членів і урядовців Союзу за революційну 

боротьбу і занехання утисків. 
7. Приняття всіх видалених робітників. 
Звичайно, тих домагань не може сповнити реакційний уряд, і тому польському 

пролєтаріятові прийдеться його повалити. Але щоби його повалити, пролєтаріят му¬ 
сить мати за собою армію, в якій прийдеться соціялістам аґітувати. 

І дійсно, в тім напрямі почали вже соціалісти дещо робити. Вони розпочали 
вже мирну агітацію і Польська Партія Соціалістична (Р. Р. 5.) завізвала 
польський пролєтаріят до рішучої боротьби за мир з тим, що ліквідація війни 
має відбутись по прінціпу самовизначення народів, які замешкують східні 
землі і на ирінціпі незаінтересовання Польщі у внутрішніх спра¬ 
вах бувшої Росії. * 

Звичайно, польські соціалісти хочуть самовизначення тільки для східніх 
народів (без Галичини), а не для Німців, котрих віддано силою, але вже розпоча¬ 
лась акція польських меньшевиків. їх дуже скоро переліцитують польські 
большевики, бо для большевизму є в Польщі так само добрий ґрунт як на 
Московщині і Мадярщині. 

Соціяльна революція в Польщі не за горами. 

Очр Україна. Очр 
Денікін Як повідомляє У. П. В., в Київі нема хліба, бракує теж і инших 
в Київі. харчів. Ціни йдуть в гору. Місто відтяте цілком від села. Арешти 

переповнені. Першим завданням офіцерів Денікіна, які заняли Київ, 
була погоня за большевиками. В тюрмах тисячі людей, сотки з них вже розстріляно. 
Мешканцям Київа грозить голодова смерть. Селяне не підвозать нічого. Війська 
Денікіна граблять не тільки місто, але й дооколичні села. На тилах Денікін- 
ських війск вибухли повстання. Біля Шепетівки повстанці розібрали 
залізничий шлях, в наслідок чого розбилася валка, і понад 100 солдат втратило життя. 
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Раковський Московські ґазети повідомляють, що Раковський, який зі своїм 
в Чернигові. урядом перебуває в Чернигові, вислав до Дені кіна ноту, в якій 

домагається, щоби було залишено репресії, які робить денікінська 
влада на робітниках. В противному разі Раковський грозить репресіями над 
буржуазією. 

Большевики „Р е Н і Р а г і з і е п“ повідомлає, що большевики вислали до Петлюри 
пропонують Потапова, який запропонував українському урядові мир на таких 
Україні мир. основах: визнання самостійности України, стягнення всіх больше- 

вицьких військ з України, налагодження дипльоматичних зносин 
і невтралізація України в боротьбі большевиків з Денікіном. Петлюра, по словам 
„Р. Рагіз", пропозіцію відкинув. Ь’Еишапііе до цієї вістки додає, що коли 
Петлюра цю пропозіцію відкине, то наразиться на небезпеку, що його побють 
і большевики й Денікін. Навпаки, коли Петлюра за'ключить з Леніним мир, то за 
мим вчинить це Литва, Латиші і Фінляндія. 

Повстанці. Большевицькі ґазети повідомляють, що повстанці знищили залізницю 
Київ-Фас ті в. Потяг, який їхав цею лінією, вискочив з рельс. 

В наслідок цього денікінці, які їхали ним, потерпіли великі втрати. Вбитих є 35 а 
ранених понад 200 офідерів і салдат. 

На Україні. Варшавский кореспондент „Схаз’у* повідомляє: Від льотчиків, які 
приїхали з Київ а до Варшави, довідуються таких подробиць про 

Денікіна та його акцію. Денікін признає незалежність Польщі, однак без Сх. Га¬ 
личини, і взагалі про східні границі з Польщею не хоче говорити. Петлюру 
вважає зрадником Росії. Петрушевич зі своєю армією, яка лічить 2000 лщ- 
дей (?) піддався Денікінові (?). 

Армія Денікіна має 250 тисяч людой. Командують нею ґен. Бредов 
іЮзефович. З К о лчаком Денікін порозумівається по радіотелєґрафу. Армію 
большевицьку можна лічити на Е/з міліона людей. 

Після заняття Київ а військами Денікіна знайдено понад 40 тисяч трупів. Все 
це жертви „чре з в ич айки“, на чолі якої стояли самі Жиди. З цеї причини вій¬ 
ська Денікіна устроїли в Київі дводневний жидівський погром. 

Наступ боль- Большевицьке радіо повідомляє, що большевики проломали український 
шевиків. фронт і заняли Житомир. Південна армія пробивається на північ 

і дійшла аж поза Фастів. Армія Денікіна уступає без боя, за¬ 
лишаючи большевикам велику добичу й амуніцію. 

Денікін Віденьське кор. Бюро повідомляє з Парижа, що Денікін вис- 
і Петлюра, лав ґен. Попова до Петлюри в цілі переговорів що до спільної 

акції проти большевиків. 

В справі ін- Дня 5 ц. м. депутація Українського Горожанського'Комітету у Львові, 
тернованих 1 в якої склад входили громадяни: д-р Степан Федак, Лесь Куль- 
полонених. чицький, Олена Косевичева, о. Дамян Лопатинсь'кий та 

Володимир Целевич, вручила ґенеральному делєґатові варшавсь¬ 
кого правительства, д-рові Ґалецькому отце письмо: „До ґенерального делєґата пра- 
вительства д-ра Казимира Ґалецького у Львові. В відозві Вашої Ексцелєнції „До 
мешканців Східної Галичини" з дня 20. липня ц. р. заявила Ваша Ексцеленція, 
що супроти покінчення воєнних операцій в Східній Галичині повинно розпочатися 
нормальне життя. В наслідок того візвали Ваша Ексцеленція всіх мешканців Східної 
Галичини, щоби вернули до своїх садибТі занять, бо це лежить в інтересі краю, та 
запоручили всім мешканцям рівні права і безпеченство життя і майна, зазначуючи 
при тім, що лише ті будуть укарані, шо допустилися мордів, насильства і рабунків. 
Український Горожанський Комітет повідомляє Вашу Ексцелєнцію, як делєґата прави¬ 
тельства, що мимо Вашої відозви і на дальше: 1. тисячі цивільних Українців так 
інтеліґентних, як і селян і міщан, інтернується в таборах для полоненних і інтер- 
нованних у Львові (Бриґідки), Перемишлі, Пикуличах біля Перемишля, в Домбю, 
Вадовицях,. Стжалкові, Берестю Литовськім і инших, в наслідок простого донесення 
жандармерії, часто без переслухання, мимо того, що вони не допустилися ні мордів, 
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ні крадіжі, ні насильств, і всі старання, щоби їх увільнити від інтернування, е 
безуспішні; 2. що більше, переводяться нові арештування і інтернування 
української світської і духовної інтеліґенції та селянства — особливо в областях, 
які були під румунською окупацією; 3. багато Українців на далі конфінується поза 
місцем звичайного їх осідку, через що є вони наражені на великі матеріяльні втрати, 
а через конфінування священиків населення є позбавлене душпаетирської опіки; 
4. так цивільні інтерновані — інтеліґенти, селяне і мішане — як і військові полонені, 
офіцери і мужва живе в таборах серед невиносимих відносин. Більшість з них е 
позбавлена готівки, білля, одежі і обуви, яку їм забрано в таборі або в часі дороги. 
Дуже багато інтернованих в наслідок лихого приміщення, переповнення в бараках 
(спання на голій долівці), неможливих санітарних і гиґіенічих відносин, браку лікарсь¬ 
кої опіки, пщкан і побоїв, а передовсім в наслідок голоду, ніколи не поверне до 
свого місця замешкання. Де відноситься в першій мірі до приміщених в таборах в 
Берестю, Стжалкові і Пикуличах. Що більше, не дозваляється ні рідні, ні місцевому 
населенню, щоби воно в який небуль спосіб допомогло інтернованим і полоненим. 
В деяких таборах н. пр. в Пикуличах, Берестю, Стжалкові і Домбю вмирає денно 
кількадесяти осіб в наслідок голоду і пошестних недуг, тифу і червінки, Одним 
словом, інтернованих і полоненних лише скора поміч може охоро¬ 
нити перед смертю". 

Звільнення 
інтерно¬ 
ваних. 

Польска 
місія на 
Україну. 

Як повідомляє „Оагеїа Рогаппа" до Львова прибули др. Бол. Ба- 
чинський, др. Кивелюк, др. Старосольський, Альфред 
Будзиновський, др, Вол. Охримович і др. Кирило Студин- 
ський. Всі вони були інтерновані в таборі в Домбю. 

„Сха 5й повідомлає, що до Камянця Подільського їде велика поль¬ 
ська місія, яка має підготовити і перевести в життя торговельний 
трактат з Україною на підставі товарообміну. Україна має постачати 
хліб і цукор, а Польща сіль, смаровила, свічки та сірники. 

Замкнення Як повідомляє „Нова Рада" зі Львова, польська влада замкнула 
духовноі українську дух о в ну семинарію, викинула священників, які там 
семинарії. мешкали, і заняла будинок для польського війська. 

В тилу В великих центрах „денікінщини" робітництво вперто не хоче зда- 
Денікіна. вати своїх позіцій чорносотенним ґенералам. В Ростові вже 2 тижні, 

як штрайкуе чавунноплавильний завод; в Катеринославі штрайкують 
робітники електричних підприємств. Місто в темноті. Від вл. кор. 

Трактат про Радіо з Парижа повідомляє, що Рада Пяти після доручення болгар- 
Сх. Гали- ського мирового трактату почала радити над проектом трактату, який 
чину. має бути заключений між Антантою і Польщею відносно Сх. 

Галичини. * 

Знову Моша Реіогша повідомляє, що за ворожу агітацію проти Польщі 
арешти. арештовано в Коломиї лікара др. Петрушевича а в Снятині 

о. Проця і вчителя реальної школи Ґдулу. 

Університет- Як повідомляють зі Львова, Наукове То в. ім. Шевченка зорґа- 
ські курси, нізувало університетські курси. Утворені будуть факультети: фільо- 

софічний, правничий і теольоґічний. На факультеті теольо- 
гічному викладатиметься теж церковно-славянська й чеська мова. 

Проти жид. Рада Народніх Міністрів ухвалила на* пропозіцію міністра для 
погромів. жидівських справ кару смерти для всіх, кого зловлять, що брав 

участь в жидівських погромах. 

Міністр для Довідуємося, що голова Трудового Конґресу й бувший посол до 
Сх. Галичині, австрійського парламенту Семен 'В і тик іменований міністром для 

Східної Галичини при правительствіУкраїнської Народньої Республіки. 

Польський Як повідомляє „Вперед", до Львова привезли Покяки 115 Укра- 
рай. їнців з Гусятина і посадили в Бриґідках. 
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Поляки і Краківський „С2аз“ жалується на те, що галицькі москофіли 
Москофіли. в останніх часах перестали ріднитися з Поляками, а навіть дуже 

часто беруть сторону Українців. Одначе Поляки стараються з’єднати 
москофілів „пособіями": віддали їм у Львові „Дім Качковського" й пообіцяли пола¬ 
годити (очевидно корисно для москофілів) справу „Народнього Дому“, міліонової 
інституції, що від деякого часу в руках Українців. 

З укр. Як повідомляє „Оагеіа Рогаппа" директором філії української 
ґімназії. ґімназії у Львові призначила Рада шкільна проф. М. Рибачка. 

Тиф у Сх. У Сх. Галичині в повітах львівським городецьким, жов- 
Галичині. ківським, і рудецьким вибухла епідемія плямисттю тифу. 

Укр. місія 
в Станисла- 

вові. 
Український 
університет 
у Львові? 

Ще одна 
пропозиція. 

скликав Раду 

„ІЧ. Кеїогта" повідомляє, до іцо Станиславова прибула українська тор¬ 
говельна місія від Директорії, щоби навязати торговельні зносини 
з Польщею. За деякі продукти, український уряд хоче платити золотом» 

„Сгаз“ повідомляє, що польський уряд визнав потрібним заложити 
у Сх. Галичині український університет. Чи такий університет буде 
у Львові чи в Станиславові, це річ другорядна. Польський уряд 
однак заявився за Львовом. 
„Сгаз“ повідомляє, що до головної кватири отамана Петлюри при¬ 
була знову большевицька делєґація і запропонувала мир на 
підставі визнання української самостійносте Петлюра 

Міністрів, яка рішила дати від мовну відповідь на пропозіцію. 

Бесарабія 3 Бухаресту повідомляють, що Український Уряд звернувся до ру- 
і Україна, мунського уряду з пропозіцією признання прав Румунії на Бесарабію 

під такими умовами: Румунія признає офіціально: 1. українську 
валюту; 2. незалежність Української Республіки; 3. урядовий ха¬ 
рактер української місії в Бухаресті; 4. дасть Україні збройну 
поміч проти большевиків. Дальніщі уступи ноти дотинать справи рряниць і 
торговельних зносин. 

Вісти „Києв ля нин“ повідомляє, що Де ні кін утворив в Київі інетітуцію, 
з України, яка обіймає своєю діяльністю цілу південну Росію. Інстітуція ця є 

чимсь в роді кабінету міністрів. На чолі її стоїть ґен. Драго- 
міров, його товаришем є Лу папський, обороною краю завідує Степан о в, мор¬ 
ськими справами адм. Ґерасімов. Міністром веутрішних справ є Мосевич, 
міністром закордонних справ є Сазонов, освіти Махін о в, поліції Нік о льський, 
фінансів Вернадський, харчових справ Мас лов, земельних справ Колоколь- 
цев, юстіції Челичев, торговлі і промислу Лебедев, пропаганди Соколов. 
В склад кабінету входить ще кн. Трубецкой і начальник штабу Денікіна. Характер 
кабінету чисто російський. — „Одеській Листок" повідомляє: Денікін оголосив, 
що через визнання Антантою Колчака воскресла давня Росія. Мають бути скликані 
установчі збори на демократичних началах. До цього часу не вільно творити ніякої 
влади ні інстітуцій без затвердження Колчака. Київський кабінет признав владу 
Колчака. — Одесу заняли 26. серпня відділи добровольців під командою полковника 
Туган-Барановського. . ✓ 
Денікін і Два відділи кубанських козаків, які належали до армії Денікіна 
Кубань. перейшли біля Білої Церкви до української армії. 

Проклямація Як повідомляють французькі Газети, Денікін видав приказ до всіх, 
Денікіна. хто є в українській армії, щоби негайно вступили в ряди доброволь- 

чеської армії. В противному разі вони вважатимуться державними 
зрадниками. 

Інтервенція „БІ. 2ііг. 2еіі“ повідомляє, що антантська місія, яка пробуває на 
Антанти. України, дістала приказ, зробити все можливе, щоби дійти до поро¬ 

зуміння між Петлюрою і Денікіном. Крім цього вона має весь 
антантський воєнний матеріал, який приходитиме в Одесу, а также увесь матеріал 
бувшої російської армії, що находиться в Румунії розділити між війська Пет¬ 
люри. й Денікіна. 
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Русскій Як повідомляє київська ґазета „Русь", Денікін видав приказ, який 
язьіїгь. полагоджує справу державної мови в цей спосіб: повідомляю, що на 

всій теріторії Росії державною мовою е мова російська. В школах, 
які удержуються з приватних фондів, може бути мовою викладовою всяка инша мо¬ 
ва, однак в державних школах викладовою мовою є тільки мова російська. 

Кара смерти Як повідомляє румунський офіціоз „Мопііогиі Оїїісіеііе" уряд зніс 
на Буковині, закон про кару смерти на Буковині, яку заступлено примусовими 

роботами. 

<?***© Польща. 
Комуністич- „Уогшагіз" довідується з добре поінформованих джерел, що кому- 
ний рух в ністичний рух в Польщі шириться все більше. До цього причиня- 
Польщі. ється велика скількість безробітних, число яких доходить в Варшаві 

до сто тисяч, а в Лодзі приблизно така сама скількість без праці. 
До цього треба додати все зростаючу дорожнечу. Мимо великих арештовань, рух 
цей не падає, а розвивається так, 'що можна сподіватись внедовзі орґанізованих 
виступів. 

Заворушення 
в Лодзі. 

17. вересня прийшло до крівавих заворушень безробітних в Лодзі. 
Поліція стріляла до демонстрантів. Наслідком цього кілька осіб вбитих 
а кількадесять ранених. 

Віддають „Оагеіа Роїзка" повідомляє, що польські жовніри, які стоять на 
честь . . . посту перед королівським замком у Варшаві, взяли на караул, коли 

проходив туди російський ґенерал. 

Польський' На днях відбулось в Варшаві засідання соймової комісії закор- 
сойм за донних справ, на якому обговорювано відношення польського уряду 
Росію. до Петлюра і Де ні кін а. Товариш міністра Скшинський вия¬ 

снив, що відношення польського уряду до Петлюри полягає на одно¬ 
сторонній декларації Петлюри. Польський уряд ніякої помочі Петлюрі не 
да’в і-не має проти нього ніяких зобовязань. Що до Денікіна, то польський 
уряд дав би йому поміч в тім випадку, колиб він зрікся у формальній декрлярації Сх. 
Галичини і Холмщини. В дискусії представники народово-демократичних кол 
кс. Лютос давсь кий, гр. Скарбек і Ст. Ґрабський висловлювалися проти 
України, а обстоювали думку,^що Польща’повинна®1 стреміти до спільних границь 
з Великою Росією. Промовці лівиці, як Дашинський, Ратай і др. були тої 
думки, що в інтересі Польщі є піддержувати нові держави, які повстали на розвали- 
нах старої Росії. Для цього теж Польща мусить датл поміч Україні. 
Польща та 

Італія. 

Польський 
ультіматум. 

Уступлення 
Падерев- 
ського? 

Мобілізація 
в Польщі. 

На днях в Варшаві утворено польсько-італійське товариство 
в цілі зближення та навязання культурних зносин між обома дер¬ 
жавами. 

Латишське інформаційне бюро повідомляє, що Польща вислала 
Латвії ультіматум, в якому домагається очищення занятих Лати¬ 
шами теріторій. В противному разі Польща грозить Латвії війною. 

З Варшави повідомляють, що в політичних колах ходять чутки про 
недалеке уступлення Падеревського з посту премієра-міністрів 
Його наслідником мав би бути др. Білінський, який утворив би 
виключно фаховий кабінет. 

Краківські ґазети містять розподрядження військової влади, яким 
покликуються до військової|служби два річники 1900 і 1901. Першим 
днем мобілізації буде 6. жовтня. 
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Росія. 
Переговори „Вегііпег Та^ЬІаіІ" повідомляє зі ІИтокгольму, що совітський уряд 
большевиків уповноважив народних комісарів до мирових переговорів з Антантою, 
з Антантою ? на підставі умов, які вона предложила. Перша конференція відбу¬ 

лася 19. ц. м. 

Больше- Як ПОВІДОМЛЯЄ „Рг0£ГЄ85“ зі Штокгольму, до Німеччини, Голяндії та 
вицька місія Швайцарії виїхали Завойський, бйпель, Нікі та Панібонов, 
на захід. які мають повести широку аґітацію за такими справами: 1. знесення 

бльокади Росії під загрозою міжнароднього страйку; 2. признання 
російського совітського уряду та заключення мира Росії з Антантою; 3. ревізія вер- 
сальського мира; 4. признання жадань англійського і французького пролєтаріяту; 
5. порозуміння з анґлійськими і французькими робітниками в ціли переведення 
цієї акції. 

Заговір в Радіо з Москви повідомляє, що викрито там великий заговір проти 
Москві. совітської влади, в якому були вмішані теж і антантські кола. На 

чолі заговпру стояв провідник кадетів проф. Щепкин, ґенерали, 
офіцери, професори і двох великих князів. Підчас ревізії знайдено багато збруї та 
літератури. Заговірники не окривають, що вони являються аґентами Денікіна і 
мали на, думці викликати повстання в Москві, щоби ускорити наступ Денікіна на 
Москву. Пляни їх невдалися і заговірників покарано. 

Допомогли! В останніх боях на большевицько - колчаківському фронті больше- 
вицька артілерія без особливого напрудження примусила до мовчання 

колчаківські гармати. Через де-який час причина вияснилась. Гармати, на які було 
стільки надій у Ко лчаківців, а за їх спинами, анґлійських і французьких баришни¬ 
ків, були доставлені в такому виді в Колчаківську армію, що переставали служити 
вже після першого десятку вистрілів. (Від вл. кор.) 

Заложники з Як повідомляє „Коммунарь", в московський концентраційний ляґер 
Одеси. доставлено 85 заложників з Одеси. Серед них більшість творять пред¬ 

ставники „грошовитої" буржуазії та визначні кадетські діячі. 

Іліодор — „Голост, Народа" повідомляє, що на большевицькому горизонті по- 
большевик. явився відомий Іліодор. Він пробрався з Америки в Московію і зай¬ 

має там визначну роль, як ліквідатор церковного й манастирського 
майна. Він виступає теж в ролі большевицького аґітатора і має великий вплив 
на товпу. 

Генерал Як повідомляють фінляндські ґазети, ґенерал фон дер Ґольц при- 
Гольц-Ґоль- няв російське підданство, дістав титул отамана і назвисько Ґольцев. 

ЦЄ8. Він є в тісному контакті з північно-російською армією Юденіча. 

Сумерк Як повідомляє „КарггосГ* з Варшави, становисько Росії на мировій 
богів. конференції сильно захиталось. Причиною цього є неповодження . 

російських ґенералів у війні з большевиками а також їх коншахти 
з Німцями. 

Троцький 3 Бухаресту повідомляють, що большевицька армія над Дністром 
главновер- розложилася. З причини неудач біля Плєскова, Турська та Київа. 

хом. Троцький обняв верховне командування над большевицькою армією. 

Бльок проти В Москві відбулася нарада представників партії „боротьбистів", 
больш. елє- Лівих есерів, партії революційного комунізму, Ц. К. Союзу с.-р. 

ментів. максімалістів, групи Вальского і Ракітнікова. Головним зав¬ 
данням цих елементів є звільнення сільського робітніка від діктатури 

мійського пролетаріату. (Від вл. кор.) 
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За кордоном, 'шь 
Денікін-Гру- Сутички між білоґвардейцями і віділами національних кавказьких 
зія-Айзер- держав починають набирати все більшої і більшої ваги, 
байжан. (Від вл. кор.) 
В Айзер- „Прі азовські й край" пише, що в Айзербайджані зараз 
байджані. життя тече по двом напрямам: — протибольшевицькому, то б то 

протиармянському. Обидва зливаються в один, який можна назвати 
самостійницько-державним. Зовнішним проявом першого являються арешти і взагалі 
переслідування большевицької преси і з’їздів, — проявом другого є чутки, а може 
і підготовка армянської різні. Бувша російська каспійська фльотілія, яку під час 
окупації Анґлійці мали в своїх руках, тепер передана денікінцям, які також прийняли 
склади набоїв і ріжного підсобного військового майна ... Настрій в самому Баку 
неспокійний. Промисловість і взагалі торговельний рух стоїть. Біржа мовчить. Баки 
з нафтою переповнені, Рада Союзу нафтопромисловців розроблює плян 
перевозки нафти в напрямі на Астрахань. Це означало б зав’язання комерційних 
зносин з сбвітською владою, з якою ще нема і не можна мати поки що ніяких 
'правильних стосунків через невиясненність большевицької політики ІЦО до по- 
граничних держав. Промисловці конче хотять вишукати спосіб збути нафту, це їх 
зближує з робітництвом і віддаляє від правительства. Очікується багато несподіваних 
висновків з переплутаної Айзербайджанської сітуації. (Від вл. кор.) 

Анґлійці на Теї. Сошр. повідомляє з Лондону, що Анґлійці почали евакуацію 
Кавказі. Кавказу. Головну англійську квартиру перенесено в Бат ум. 

Революція в Як повідомляють італійські ґазети, в Індостані вибухла революція 
Індостані. проти Анґлії. Індуси домагаються рівноправства з білими, участи 

в уряді, а також шкіл на рідній" мові. 
Египт. Самостійницкий рух в Египті приймає все ширші й ширші розміри. 

Кріваві жертви недавнього задушення місцевих повстань зпричини- 
лися заключенню мира між окремими групами єгипетського населення і напруженій 
праці по підготовці недалекого загального повстання. Карні віділи, в тому числі 
жидівські з Палестини несуть дуже тяжку працю. 

Революція в „Есіаіг" повідомляє з Лондону, що в Дубліні заведено стан облоги. 
Ірляндії. Правительственні війська обсадили всі вулиці. В кількох місцях 

міста поставлено., гармати. З і н ф а й н е р и готуються до боротьби з 
правительственними військами. їм вдалось здобути один анґлійський крейсер. 

Фінанси На сторінках 5 а п <3 а у V і с і о г а 1 пише льорд Ротермер, що Ллойд 
Анґлії. Джорж після повороту до Анґлії буде змушений занятися органи- 

ченням державних видатків та російською справою. Анґлія не може 
господарювати при сучасному стані фінансів довше, як до березня. За банкротство, 
яке грозить Анґлії, відповідальний є уряд. Л. Джорж мусить ограничати видатки 
і на місце Бонар Лоу назначити нового міністра, який тішитиметься довірям всієї 
людности. Льорд Р о тем ер пропонує, щоби для сплати довгів Америці продати ос¬ 
трови Бермудес, Багама і др. Крім цього Анґлія моглаб відступити бритийську 
Гуяну і бритийський Гондурас. 

Христіянія 17. вересня вибухла в Христіянії велика пожежа, якої не памятає 
горить. норвежська історія. Горить кілька частин міста. Оскільки не 

вдасться його зльокалізувати, Христіянії грозить цілковите знищення. 

Манулеску „Іпігапзщеапі" повідомляє, що предсідатель касаційного трибуналу 
преміером. в Бухаресті Манулеску отримав місію утворення нового кабінетну. 

Ліґа боротьби В Женеві відбувся з’їзд учасників минулої війни, які постановили 
з шовінізмом, заснувати союз для боротьби в світовому масштабі з міжнаціональ¬ 

ного і міждержавною ворожнечою. Одним з завдань Ліґи є добитися 
перегляненння Статуту „Ліґи Народів". До Союзу належать члени обох „бувших" 
ворожих станів. (Від вл. кор,) 
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В Льотарінґії. З’їзд Льотарі неької соціалістичної партії став на різку 
платформу протесту проти політики французького уряду, який цілком 

по думці з’їзду, не відповідає сучасному моменту, завдяки свому націоналістичному 
еґоїзмові боротьби з революційно-соціальними напрямами життя. ' (Від вл. кор.) 

Новий союз. Будапештенський кореспондент „СЬіса^о ТгіЬипе" вважає, що 
можливим недалекий союз Італї, Угорщини та Румунії. 

Виновники „Ктеиез Шіепег ІоигпаГ повідомляє, що в наслідок оголошення ав- 
війни. стрійським міністерством закордонних справ матеріалів про причини 

вибуху війни, Антанта домагається видачі і поставлення перед суд 
ґрафа Берхтольда і польського міністра фінансів Білінського. 

Економичиа хроніка. 
Мита на На Україні підвищено мито на люксусові речі в 20 раз, а на не- 
Україні. обхідні до життя в 15 разів. 

Підвижка Австрійський уряд оголосив постанову, на підставі якої, в разі коли 
мита. мито буде плачене банкнотами, митовий додаток має бути підвищене 

до 500%. До тепер цей додаток виносив 350%. 

Врожай в По відомостям „А1§етееп НапсІеІзЬІасР4, загальний врожай пшениці 
Спол. Держ. в Спол. Державах обчисляють на 923 міліонів бушлів, себ-то на 

6 міліонів бушлів більше, чим попереднього року. 

Нові акційні В Бухарешті повстало акц. тов. нафтове „Сотріоіг Реіго1Нег“ з ка- 
товариства. піталом 2 міл. лей. — В Варшаві основано фабрику амуніції з ка¬ 

піталом 40 міл. марок. 

Запаси ба- Пересічний стан американської бавовни виносить з днем 1. вересня 
вовни. ц. р. 11,230.000 балів. 

Запаси Пересічні світові запаси цукру на цей рік виносять 43 міл. метрич-* 
цукру. них сотнарів проти 3672 і Зіуз міл. в обох попередних роках. 

Штрайк в Румунські нафтові робітники зажадали підвищення платні о 300%. 
Румунії. Задля несповнення їх домагань розпочали штрайк. 

Підвижка 
цін. 

Австрійське харчове товариство підвисшило ціну на каляфонію 
(живицю) з 500 К на 560 К а скипідарний олій до І250К за сотнар. 
Німецький синдикат шкла підвищує ціни о 75%. 

Бавовняний 
конґрес. 

В жовтні має відбутися в Новім Орлеані всесвітній конґрес проду¬ 
центів і торговців бавовни. 

Продукція Після офіціальних повідомлень продукція сталі в Спол. Дер- 
сталі в Сп. жав ах в році 1918. досягла 45,462.432 тон проти 45,000.607 тон 
Державах, в 1917 році. 

Гамбург— Анґлійська пароплавна компанія Вооїй Зіеаш 5Ьії і Со., роспо- 
Америка. чинає постійну комунікацію з Гамбурґа до Бразілії через Антверпію 

та Лісбону. 

Вивіз буря- Як повідомляє „Вбгзе-Соигіег" німецький урад заборонив дальніщого 
кового на- вивозу насіння цукрових буряків. 

сіння. 
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З українського життя на чужині. 
Українська Директорія відкликала міністра закордонних справ В. Темниць- 

кого на Україну. 

З поінформованого урядового жерела повідомляють нас, що відїзд п. Севрюка 
до Італії, як голови спеціальної місії для укр. полонених, припізнився через неза¬ 
лежні від п. Севрюка обставини. 

Головноуповажений по справах Українського Червоного Хреста атаман А. Око- 
пенко виїхав до Букаресту; директори „Дніпросоюза" Филипович і Штефан 
виїхали до Праги, де має відбутися важна кооперативна конференція. 

Видавництво^ „Дзвін" готує великий транспорт книжок (20 вагонів) на 
Україну. 

Український Державний Союз по довгій мовчанці зібрався знову два рази на 
засідання; однак з причини малої скількости присутних вони не відбулися. 

Українська Республиканська Капеля дістала нарешті візу до 
Швайцарії. 

Концерт Капелі в Чеському Домі. 
21. вересня Українська Республіканська Капеля співала для Чехів 

в Чеському Домі. Перед початком програми представник чеської кольонії приві¬ 
тав дорогих гостей і побажав їм успіху в їх національній справі. Діріґент п. Ко- 
шиць дав сердешну відповідь на щирий привіт; особливо до річи була згадана 
Кошицем леґенда про дари Богданові Хмельницькому. „Самі москалі в рогожі 
ходять і другим не дають по людськи вбиратися.44 В кінці промови п. Кошиць клик¬ 
нув „Н аз дар" Чехам, яке було покрито дуже гучкими оплесками в честь україн¬ 
ської капелі. З художнього боку, концерт прийшов з успіхом, хоч в програм вхо¬ 
дило і сольо „Щедрівочки" і „Ченчик". Акустика залі була не дуже добра, 
але завдяки цьому ми побачили що в капелі також є і гарні, дзвінкі і бархатно-м’ягкі 
сопрани. Ці уваги вважаєло зручним зробити тому, що при незвичайній працьови- 
тости і талановитості! п. Кошиця, добрих його помішниках і дісціплінованости Капелі 
можна з сопранів зпаяти партію і сильну, і приємно, тембристу. 

Що до складу програми, то на нашу думку, слівувало-0 особливо коли кон¬ 
церти мають хатній характер, ввести також історичні думи. Одного канта-думи 
про почаївську Божу Матір трохи замало. Ветоі. 

Союз українських журналістів та письменників. 
Одною з найважніщих своїх задач нова українська орґанізація ставить охорону 

професійних інтересів своїх членів. Тут перед нею відкривається широке поле для 
діяльности: з’орґанізувати розпорошених досі робітників української преси і пись¬ 
менства в одну міцну професійну спілку і оборонити свої інтереси перед експлуата¬ 
цією видавця. Управа Союза вже приступила до реальної роботи в цім напрямі. 
На свойму засіданні 19. вересня б. р. вона ухвалила вибрати комісію з фаховців- 
правників, яка своїми порадами і вказівками допомагала-б членам Союза охоронювати 
свої права. 

Але перед Союзом стоїть ширша задача: підготовити матеріали для законо¬ 
давства Української Республіки в-тій його части, що тичеться взаємовідносин між 
робітниками письменства і преси з одного боку, а держави і видавця з другого. 

Законодавство це, що досі мало силу на Україні, в значній мірі невистарчаюче 
і перестаріле, отже Управа Союза приступила вже до збирання матеріалів і опрацьо¬ 
вування їх в відповідні законопроекти, які мають бути пізніїце запропоновані за¬ 
конодавчій українській владі. 
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Керування цією справою доручено Управою Союза її членові докторові прав 
бвг. Левицькому. 

Управа Союзу дбає за те, щоб використати перебування за кордоном для того, 
аби вивчити постановку .пресової і видавничої справи в європейських країнах і 
пересадити її на Україну. В тій цілі збіраються матеріали, підготовляються доклади, 
маються на увазі оглядини друкарень, видавництв, пресових аґенств і. т. д. 

Опріч того. Управа Союзу приступила до обмірковування виробленого її голо¬ 
вою пляну орґанізацЩінформаційної^роботи^за^кордоном. 

сжзд Огляд преси. С^о 
„Ще один визволений 

край.“ 
*В двотижневику „V Еигоре 

О г і е п і а 1 е“ помістив проф. Гру¬ 
шеве ький статтю під назвою: 
„Епсоге ип рауз 1іЬеге“. ко¬ 
тру подаємо в перекладі: 

Величній ланцюх визволених країв, 
освободжених народів, установлених 
в своїх правах благородною акцією Ан¬ 
танти поповнився недавно ще одним 
звеном, яке не є без значіння. Це є 
Східня Галичина, західня українська про¬ 
вінція, що лежить на півночі від Кар¬ 
патських гір і що в давнину була Га- 
лицько-Володимирським Королівством. За- 
нятий Поляками після завзятої боротьби 
в 14. століттю цей край і його україн¬ 
ська людність енерґійно опиралися на 
протязі шести століть всім замахам, всім 
утискам з боку феодального і клерикаль¬ 
ного польського уряду, заховуючи свою 
мову, свою реліґію, свою національність. 
Коли український рух, був проскрибо- 
ваний в бувшій російській імперії, Східня 
Галичина із своєю політичною й інтелек¬ 
туальною столицею Львовом, дякуючи кон¬ 
ституційним умовам в Австрії (від року 
1867), стала огнищем українського життя 
і центром цілого національного руху, 
котрий розвинувся тут інтелектуальними 
і матеріальними силами соборної України. 
Наслідком цього— це. була частина Укра¬ 
їни найбільш розвинена з боку національ¬ 
ного, політичного й інтелектуального. 

В безперестанній боротьбі проти поль¬ 
ського панування, підпираного в дійсності 
під австрійським урядом реакційними і 
клерикальними тенденціями Габсбурської 
династії, український народ в Східній Га¬ 
личині (в числі 3,5 міліонів; 60-80°/0 люд- 

ности) з’умів здобути собі крок за кроком 
трівкі підвалини для свого економічного, 
інтелектуального і національного розвою. 
Коли розвалилася австро-угорська імперія, 
Національна Рада українського народу 
в Австрії проголосила у Львові 18. жовтня 
1918 р., що українські землі Австро-Угор¬ 
щини творять незалежну Республику За- 
хідньої України. Після повстання в Схід¬ 
ній Україні, коли повалено уряд гетьмана 
і прогнано Німців, Національна Рада За- 
хідньої України проголосила 3 січня 1919 
свою злуку в одну неподільну Республику 
з Східньою Україною, приймаючи назву 
„Західній Край“ і заховуючи свою авто¬ 
номію. 

Це був початок траґедії. У Львові, 
старій німецькій кольонії, де Кнауери, 
ВінклєрщДрекслєриіНІтадмілєри 
віддавна спольоніаовались і стали під 
польським пануванням добрими поль¬ 
ськими патріотами, вибухло польське 
повстання. Щоби не робити своєї сто¬ 
лиці побоевищем, українські війська 
опустили місто і облягали його один, два, 
три місяці, щоби присилувати польських 
„патріотів" здатися. Коли Східня Україна 
стала полем бою для офензиви совєтських 
московських армій, Східню Галичину, по¬ 
збавлену мілітарних сил, заатаковала 
польська армія. Польща піднесла пре¬ 
тензії на українські землі аж по Буг і 
Стрий, пізніще на цілу Східню Галичину. 
Комісія для перемиря, назначена Най¬ 
вищою Радою Союзних і Заприязнених 
Держав, під головуванням ґенерала Боти, 
предложила перемиря двом сторонам з про- 
візоричною демаркаційною лінією, котре 
прийняли Українці, а відкинули Поляки. 
В тім самім часі в половині травня поль¬ 
ська армія ґенерала Галлєра, орґанізована 
в Америці на американські кошти, за- 
осмотрена артилерією, офіцерами й ін¬ 
структорами держав Антанти—під проток- 
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татом боротьби проти большевиків роз¬ 
почала офензиву проти Українців в Схід¬ 
ній Галичині. Румуни, котрі недавно до 
того за згодою Анган и зайняли україн¬ 
ську частину Буковини (як Чехи це зробили 
таким самим мандатом Антанти з україн¬ 
ським краєм на південь від Карпат), в тім 
моменті, як Поляки залили Східню Гали¬ 
чину з півночі і заходу, вдерлися сюди 
з півдня. Українські війська, котрі мали 
вже бойовий фронт на сході, були майже 
знищені цими ударами в тил. Більшу 
частину Східньої Галичини опустили Укра¬ 
їнці, а заняли Поляки при кінці травня 
і в червні. 

Українці наївно Сподівалися, що це 
польське насильство буде строго осуджене 
і що польським військам буде наказано 
відійти за демаркаційну лінію, встанов¬ 
лену Найвищою Радою. Але після кількох 
переговорів„Рада Чотирьох“прийняла оку¬ 
пацію Східньої Галичини „в інтересі поряд¬ 
ку, і для безпеченьства людности аж до 
майбутнього плебісциту". В цих днях 
Мирова Конференція запрохала Україн¬ 
ську Делєґацію, щоби взяла участь в за¬ 
сіданнях польської підкомісії, котра зай¬ 
меться внутрішнім статутом увільненої 
Галичини. 

Річ природна, українська нреса під¬ 
несла крик з приводу масових арештів 
Українців польськими орґанами влади, 
з приводу утисків на українську мову, 
терору і сольдатески. Але, добре роз¬ 
важивши, це тільки подробиці. Східня 
Галичина,визволена на кінець українською 
демократією і віддана польській шляхті і 
католицькому клєрові — це факт, якнй 
треба зазначити, як новий тріюмф гарних 
прінціпів Антанти. 

Упадок Київа. 
Незвичайно сильну статтю в 

обороні прав України на незалеж¬ 
ність, яка ганьбить поводження 
Антанти і Денікіна даз Ьоіз 
сіє Вгоискег в „Ье Реир1е“. 
Він пише: 

Відомість, яку кинуло в світ укра¬ 
їнське пресове бюро, не здивує нікого. 
Зради Денікіна треба було сподіватись, 
бо всім було ясно, що під покришкою 
боротьби з большевиками він тільки під¬ 
готовляв новий напад на Українську 
Республіку. Доки Антанта дозволятиме 
цьому авантурникові вкривати ганьбою 
збрую, яку він від неї дістає? , 

Історія відносин України з Антантою 
є дійсно подиву гідна. Нагадаймо деякі 
факти. Це не є забута огидна роля, яку 
відграв гетьман Скоропадський, його бру¬ 
тальне захоплення влади за поміччу ні¬ 
мецьких штиків і цинізм, з яким він від¬ 
дав всі богацтва, всю волю своєї країни 
наїздникам. Але повстали селяне і перед 
силою війська Вільгельмового не усту¬ 
пили, і їм удалось скинути це ярмо. 

- Тоді відбудовано Республіку на на¬ 
скрізь демократичних підвалинах. 

Першим чином директорія Республіки 
старалась порозумітись з французькою 
місією. І знаєте, які були того наслідки? 
Франція заняла українську теріторію, за- 
няла Одесу і заявила, що тільки тоді 
„секретно" визнає Україну, коли вона 
безкарно пустить тих зрадників, які її 
видали в руки Німців. Вже тоді Денікін 
був союзником Скоропадського, а Антанта 
дивилась на світ очами цього представ¬ 
ника Романових. З того часу укра¬ 
їнський уряд не перестає воювати се¬ 
ред найтяжчих обставин, і можна тільки 
дивуватись енерґії провідників, які серед 
таких труднощів все таки зуміли зміцнити 
молоду демократію. Вона ніколи не випо¬ 
відала Совітській Республіці аґресизної 
війни, і здається, що власне це ій най¬ 
більше закидають в Парижі, але вона 
хоробро боронила своєї теріторії від чер¬ 
воних наїздників. Коли ціла національна 
армія напружала свої сили в цій бо¬ 
ротьбі, піддержувані Антантою Поляки, 
напали на неї ззаду і коли після великих 
зусиль, яких вони мусіли добувати, щоби 
переломити опір цеї горстки, яка проти 
них боролась, їм вдялось їх перемогти, 
тоді преса і всі установи, які беруть свої 
інформації з наших канцелярій, стали 
слазити їх побіду над большевиками. Та¬ 
ким шляхом могла Варшава анектувати 
Східну Галичину, де польський елемент є 
в значній меншости і головно складається 
з аїрарної аристократії, яка сильно при¬ 
гноблює місцевих селян. 

І ось Денікін проголосив свій вели¬ 
кий наступ і став занимати все більше 
українську теріторію. Його дивний похід, 
який все стремився на право, віддаляв 
його від його номінального начальника 
Колчака, і виглядало, немав він не йде 
проти большевицьких армій, погрожую¬ 
чих Сибірові, а проти Петлюри. Кон¬ 
флікт між армією добровольців і Укра¬ 
їнців здавався неуникненим, коли непо- 
водження російського ґенерала і непевне 
становиско Польщі примусило їх йти на 
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компроміс. Прийшли вісти, що врешті 
Денікін згодився обмежити свою окупа¬ 
цію, а Поляки заключили перемиря. Ка¬ 
жуть також, іцо Петлюра отримав мо¬ 
ральну піддержку зі сторони Антанти. 

Наслідки нового становиська зараз 
же дались відчутись. Українські націо¬ 
нальні війська заняли свою історичну 
столицю Київ. 

І ось Поляки оголошують, що пере¬ 
миря було передвчасне і залишають за 
собою право знов атакувати своїх кілько- 
дневних союзників, а Денікін б’є в спину 
того, з ким він буцім то мав злучитись 
для спільної акції і займає для реакції 
місто, яке ледві що було вернуло для 
національного життя. Чи через подібне 
розбишацтво хотять встановити мир на 
Сході і виказати, що Антанта мішається 
в російські справи тільки на те, щоби 
забезпечити свободу народів? 

Запевняють, що військові антантські 
аташе запротестували проти цього, і що 
Антанта вислала на місце спеціальну мі¬ 
сію, яка має повернути Українцям їх 
права. Приклад Угорщини ясно показує, 
чого варті несмілі інтервенції старичків 
з Парижа. 

Такою політикою Антанта не утримає 
свій престіж. Як що Головна Рада сво¬ 
їми вчинками не встримає всіх тих ґвал¬ 
тів, буде колись мусіла здати рахунок за 
свій імперіалізм, чи за свою участь в 
тим злочині. 

(Ье Реиріе 13. IX.). 

Україна, Денікін і Польща. 
Під таким заголовком містить 

стокгольмська „Оа§епз ПуЬеіег“ 
слідуючу статтю : 

Звичайна біжуча телєґрама кидає 
деяке світло на ті заплутані стосунки, 
які панують серед взаїмно поборюючихся 
національних і соціальних рухів на те¬ 
риторії бувшої Росії. Недавно говорилось 
про те, як то Денікін з своїми козака¬ 
ми та останками давніщої' російської 
армії з одної сторони, а Пе-тлюра з но¬ 
вою українською армією з другої, разом 
викинули большевиків з Одеси, при чому, 
після останніх відомостей немалу роль 
відіграла анґлійська фльота з тяжкою 
артілєрією. Сподівались усі, що є вигляди 
на спільну акцію Денікіна і Петлюри 
проти совітської Росії. Тепер бачимо, що 

ці надії були тільки ілюзоричні а доте¬ 
перішня взаїмна акція просто випадкова. 
В результаті між обома ними є цілком 
щось друге, ніж приязнь, що показало 
себе зараз, як тільки зменшилася боль- 
шевицька небезпека. Вони звернули 
збрую проти себе, і зачіпною стороною, 
як сильніщий, був Денікін. Цілком при- 
родньо, що обидва вони претендують на 
Україну: Петлюра для самої Укра¬ 
їни, Денікін для великої Росії або 
російської федерації. 

Союзники мають до сповнення ве¬ 
лике завдання у своїй місії — упорядко- 
вання світа. В березні ц. р. вони визнали 
Україну, як незалежну державу, і тим 
повинна була ця справа покінчитись, але 
вони визнали теж Колчака і Денікі¬ 
на, у програмі яких є —відбудувати стару 
Росію, або щось подібного до неї в роді 
російської федеративної держави. В кож¬ 
ному разі програма відбудування Росії 
навіть з виключенням Фінляндії, якої 
самостійність все-ж таки є вже рішена 
другими державами, обовязує сьогодня усі 
російські уряди. Що буде з балтійськими 
краями, яких самостійність теж сіє їасіо 
признається європейськими державами, 
невідомо. До цього треба додати, що 
балтійські країни замешкують свідомі 
свойго „я“ народи, які хотять жити са¬ 
мостійно і не думають про ніякі феде¬ 
рації. Що до України, то невідомо, чи 
вона буде противитись увійти з федера¬ 
цію зі зреформованою Росією. Що правда, 
український народ зміцнив свою само¬ 
стійницьку позіцію через боротьбу з боль- 
шевиками та через те, що давили його 
національний рух; однак треба завважити, 
що почуття спільнссти з російським на¬ 
родом серед Українців є досить велике. 
Ще до війни українська свідомість була 
поширена дуже слабо і обіймала малі 
гуртки інтелігенції, а центром її був Львів 

В Росії від 1876 року панувала за¬ 
борона українського слова, і вона тріва- 
ла аж до 1805 р. З цього часу починає 
український рух обіймати все ширші кола, 
так що вже за часів Скоропадського, 
як повідомляють німецькі кореспонденти, 
національне почуття було велике, і ріж- 
ницяміж українським і російським наро¬ 
дом відчувалося вже дуже сильно. Однак 
на нашу думку, мимо цих всіх ознак, 
справа самостійності! України предста¬ 
виться в другому світлі, коли-б повстала 
справді констітуційна Росія і не було по¬ 
вороту у ній до старої політики. 
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Це все не перешкаджає тому, що 
акція Денікіна представляється в дуже 
некористному для нього світлі. Його 
прямим завданням є —боротьба з больше- 
виками, а до цього багато ще треба зро¬ 
бити, нім прійдеться вирішувати відно¬ 
шення між Росією і Украінсю, яка фак¬ 
тично має своє правительствр. Так само 
про приналежність Київа рішатиме не 
збруя, а шлях самовизначення народів. 

В кінці треба ще зазначити відно¬ 
шення Польщі до України. Переговори, 
що до спільної протибольшевицької акції, 
як також заключений союз не має вели¬ 
кої вартости. Е це тільки перемиря на 
один місяць чисто військового характеру. 
Противеньства національні між цими 
обома народами дуже великі. Україна хоче 
обєднатись зі своїми братами у Сх. Га¬ 
личині, та Польща не хоче про це й 
чути і вважає, що ціла Галичина, без 
огляду на велику українську більшість 
у східній частині, є наслідством Польщі 
від б. Австрії. Та вона не обмежується 
цим, а звертає свої очі й на инші східні 
території, в яких є дуже сильна польська 
земельна велика власність, і це погіршує 
справу ще більше. 

(Бачене КуЬеіег 10.ІХ) 

Румунія, Україна 
й ДенікІн. 

„РеШе КериЬ1іяие“пише: з Букарешту 
повідомляють, що ґазети помістили інфор¬ 
мацію, яка позволяє предбачати недалеку 
офензиву румунських військ за Дністром 
разом з військами ґенерала Денікіна. 
В офіціальних колах заявляють, що Гу- 
мунія не думає про подібний наступ. 
Зрештою, мирова конференція ніколи не 
вимагала від Румунії акції по другий 
бік Дністра. 

При цьому пригадуємо, що умова 
між Румунією і ґенералом Петлюрою, Пре- 
зідентом Директорії Української Респу- 
бліки, ясно окреслила круг ділання обох 
союзників. Гумуни зобовязуються поста¬ 
чати Українцям збрую і амуніцію і сторо¬ 
жити береги Дністра, Українці, дбаючи 
про свою самостійність, зроблять все 
инше. Вони ані бажають ані го¬ 
дяться на цілком некористне й навіть 
шкідливе співділання ґенерала Денікіна, 
якого уважають за представника давнього 
режіму, зненавидженого в цілій давній 
державі, а особливо на Україні. 

Що торкається України, то уважають 
його ворогом незалежности країни, яка- 
не була ніколи московською, хиба завдяки 
праву насильства й гноблення. 

Спір про Одесу — порт 
України. 

Французський адмірал В е- 
§опу у статі „сіє Веугоиій а 
ОсІезза", поміщеній 7. вересня 
вГІпїогшаііоп — звертається 
в незвичайно обережніх, та за це 
не менш з’їдливо острих словах 
— протів геґемонії Анґлїї у Одесі: 

„Перед кількома днями ми дові¬ 
далися, 1ЦО „С0ЮЗНИКИ„ („ІЄ5 А1ІЄ5“) 
знову зайняли Одесу. Два дні пізніше 
закордонні телеграми замістили слово „со¬ 
юзники" словами „а н ґ л і й с ь к а ф л ь о- 
та.“ При цьому треба додати, що в складі 
анґлійської фльоти є теж кілька фран- 
цузських кораблів. На превеликий жаль, 
тільки кілька малих „сіе5Ігоуег“-ів 
(міноносців), хоча-б я волів, щоб це були 
більші кораблі. 

Коли мене спитають, звідки такий тон 
недовіря, я скажу, що його в мене нема. 
Можливо, що, згадавши історію, недовіря 
повинно в мене зявитись. Та я цього не 
хочу. Я лише скажу словами мудрого 
французького прислівя: „не треба недо¬ 
віряти нікому, але з своєї сторони треба 
бути обережним з усіми.“ Одеса є дуже 
велике місто, чудовий порт, перший на 
Чорному морі, а море навіть й на цілому 
Сході.- Це ключ України, до якої він 
зрештою без сумніву належить.* 

Нашим правом а навіть нашим обо- 
вязком є звернути на ню більш бачну 
увагу і не спускати її з очей. 

Азербайджанська 
Республіка. 

XXX. Азербайджанець, 
який скрився під псевдоніном, по¬ 
містив в першому числі „Ь’Еи- 
горе Огіепіаіе" статтю під 
назвою: „Азербайджанська 
Республіка", якої зміст подаємо: 

На вступі автор познакомлює нас 
з історією Азербайджану (краю вічного 
огня), залюдненого мусульманськими Тур- 
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ко-Татарами. З цього історичного огляду 
довідуємося, що Азербайджанці, які є дуже 
войовничі, повинні були боронити свою 
самостійність перед турецькою і перською 
аґресивністю. Території Карабах, Ґі- 
яндя, Шакі, Шірван, Деркат, Куба, 
Баку, Талиша і Нахічевань, були 
самостійними ханатами, котрі єдналися 
в хвилях небезпеки з боку ворогів. Са¬ 
мостійність свою тим ханатам удалося 
зберігти до 18. століття, після чого вони 
були анектовані по части Персією, по¬ 
части Туреччиною. В р. р. 1813—1828 ці 
країни були силою завойовані і приєднані 
до російської імперії, і з того часу Азер¬ 
байджанську націю розділено поміж дві 
державні орґанізації: російську і перську. 

Не дивлячись на російське столітнє 
панування Азербайджанці зберігли при¬ 
родні прикмети своєї раси — відвагу, 
чесність, замилування до праці 
і толфанцію в влдношеннюдо дру¬ 
гих народів. Азербайджанці ніколи не 
покинули думки про самостійне соці- 
яльне і політичне життя. 

За царизму Азербайджанці завсігди 
приєднувались до загально-російського 
революційного руху і можуть виказатись 
загально знаними революційними діячами. 
Як і Українці, так і Азербайджанці ду¬ 
мали про можливість федерації всіх ро¬ 
сійських народів, одначе большевицька 
завірюха і реакційні тенденції москов¬ 
ських централістів переконали Азербай¬ 
джанців про утопійність цеї політичної 
концепції. Тому національне зібрання 
Азербайджану проголосило 28. травня 
1918. р. одноголосно самостійність 
Азербайджанської Республіки. В 
національнім зібранню бере участь опріч 
соціалістичної більшості! також 
і буржуазна меньшість. Не дивля¬ 
чись на це, самостійність Азербай¬ 
джанської Республіки ухвалено одно¬ 
стайно. 

Інтересне — те, що Азербайджан — 
це одинока, можна сказати, мусульманська 
країна, котра прийняла новітні респу- 
бликанські прінціпидержавного 
будівництва. До 'того часу думано; 
що мусульманські народи здібні прийняти 
тільки автократичну (каліфатську, сул- 
танатську, шахську) форму правління. 
Цей пересуд, який документовано навіть 
кораном, панував до того часу в Европі. 

Одначе коли вглянути глибше в сам коран, 
там знайдеться обґрунтовання республі¬ 
канських ідей, затемнених опісля клери¬ 
кальними його коментаторами. 

На щастя, Азербайджанська респуб- 
лика переломила цей пересуд, який все¬ 
владно панував у демократії Західньої 
Европи. Як відомо, в мусульманськім 
світі жінки були поневолені. Азер¬ 
байджанці, по реліґії мусульмане, перші 
зрівняли в правах жінок з чоло¬ 
віками, надавши їм активне і па¬ 
сивне виборче право. Тепер в Азер¬ 
байджанськім парламенті, який скла¬ 
дається із 120 членів, засідають побіч 
чоловіків також денутатки-жінки, 
вибрані загальним і пропорціональним 
голосуванням. 

Також права національних мень- 
шостей є в Азербайджані забезпечені. 
На 120 перляментських депутатів — 21 
Арменців, 10 Москалів, 1 Поляк і 1 
Жид. Цей парламент прийняв цілу серію 
законопроектів що до народньої освіти, 
забезпечення робітників, восьми-годин- 
ного дня праці і т. д. 

Парлямент вислав в травні делєґа- 
цію на мирову конференцію в Парижі 
з метою — виборення незалежності! 
Азербайджанської Республіки. 
Та не тільки в парламенті, але також 
в міністерстві мають меньшости забез¬ 
печення. Існує московське і вір¬ 
менське міністерство. Головним 
завданням Азербайджанського парламенту 
й уряду — це встановити приязні зносини 
з сусідніми республіками —грузин¬ 
ською, арменською і північно- 
кавказькою. Парлямент і уряд енер- 
ґійно підтримують ідею конфедерації 
усіх кавказських республік і в 
тімнапрямі працує також париж- 
ська делеґація Азербайджану. 
Азербайджанська республіка заключила 
союзний договір з Грузією й Арменією з 
метою побороти централістичні 
змаганняДенікіна. - . 

Азербайджанський народ сподіваєть¬ 
ся, що його внутрішні сили, його при¬ 
родні багацтва, можна сказати, неви¬ 
черпані — приведуть до виборення 
п овної самостійности Азербайд¬ 
жанської Республіки в злуці 
з другими республіками європейського 
сходу. 
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Огляд СВІТОВИХ подій. 
18. вересня. Югославія рішила підписати мировий трактат з Австрією. — 

Засуд на смерть 6 мюнхенських спартакістів. — Румунський уряд рішив відкликати 
війська з Угорщини. — Кріваві заворушення безробітних в Лодзі. — Ультіматум 
Америки Японії в справі Шантунґи. 

19. вересня. В Дубліні заведено виїмковий стан. — Большевики запропону¬ 
вали мир Литві та Фінляндії. — Союзники ухвалили бльокаду Фюме. — Вуглева 
кріза у Відні. — Американський сенат відкинув закон про виборче право для жінок. 
— Болгарії доручено мировий трактат. 

20. вересня. Французький парламент ратифікував мировий трактат з Німеч¬ 
чиною. — Рада пяти ратифікувала анґлійсько-французький трактат в справі 
Сирії. — Угри розпочали евакуацію західньої Угорщини. — Вільсона в Сан-Фран- 
ціско висвистали підчас його промови. — Австрія оголосила матеріали в справі 
вибуху війни. — Литовці та Фінляндці відкинули пропозіцію большевиків про 
мирові переговори. — Большевики заняли Житомир. — Заворушення спартакістів в 
Брауншвайґу. — В Австрії допущено жінок до адвокатури. 

21. вересня. Рада пяти обговорювала проект про автономію Сх. Галичини. 
Анґлія почала евакуацію Кавказу. — Китайський уряд оголосив, що стан війни 
між Китаєм і Німеччиною скінчився. 

22. вересня. Розпочався великий страйк в фабриках сталі в Америці. — В 
Римі зібралась коронна Рада в справі повстання д’Анунція. 

23. вересня. Антанта має жадати видання гр. Берхтольда і др.Білін- 
ського, як виновників війни. — Конфлікт між Тіттоні та Нітті в Римі. — Уль¬ 
тіматум Польщі до Латвії. — Викрито контрреволюційний заговір в Москві. — 
Французькі, американські та анґлійскі кораблі покинули Фюме. 

24. вересня. Анґлійська рада міністрів рішила відновити дипльоматичні сто¬ 
сунки з Німеччиною. — Мані у доручено утворити новий румунський кабінет. 

На фронтах. 
Українське Пресове Бюро повідомляє: Ворожі виступи російської добро- 

вольчеської армії проти українських військ утворили цілком новий стан річей на 
фронті. Спроби з боку українського командування утворити демаркаційну лінію 
з Денікіном не довели до ніякого результату, бо Денікін зажадав підданий 
українських військ під свою команду. Тому через наступ добровольчеських 
армій українські війська мусіли взятись за оборону. На ріжних пунктах фронту як 
біля Тирасполя та Білої Церкви прийшло вже до крівавих стичок з Денікін- 
цями. Цей конфлікт задержує дальніїций наступ проти большевиків на Україні. 

Крім цих боїв звертає на себе увагу ще акція південної большевицької армії, 
яка стояла над Дністром і під Одесою, а яка лічить понад сорок тисяч людей. 
Вона використовує сучасне положення і пробивається на північ через Сквиру й 
Білу Церкву на Київ. Тим загрожує вона сильно армії Денікіна, яка на своїх 
тилах потерпіла вже сильну невдачу від большевиків. 

Большевицьке звідомлення з дня 22. вересня. Північний фронт: На 
північ від Кашманської сильні бої. — Західний фронт: В напрямі на Лувськ 
і Ґдов сильні бої, при чому ворог вживає удушливі ґази. Біля Бобруйська наші 
війська відступили 15 верстов в зад. Ми заняли Новгород Волинський. Біля 
Житомира ми відбили ворожі наступи. Нами занята Бородянка в 40 верстах 
на північний захід від Київа. В районі Чернигова ми перейшли в наступ. — 
Південний фронт: Без змін. 



190 ВОЛЯ Т. 3. Ч. 4. 

Критика і бібліоґрафія. 
V Еигоре Огіепіаіе роиг 1а 

сіеіепзе сіє поиуеііез НериЬІіциез 
сГ Огіепі. Рагай 1е 1 ег еї 1е 16 Це 
сііацие шоіз. 11 Риє Ваззапо 11. 
Рагіз (Ібе АггопсВ)- Рі*іх сій пи- 
тего: 1 їгапс. Іге Аппее. Митего 1. 
Іег ЗерІетЬге 1919. 

З першого ц. м. почав виходити в 
Парижі на англійській і французькій 
мові двотижневик, який поклав собі за 
завдання боронити інтереси „республік, 
що повстали на російських „окраїнах". 
В передовиці виложено проґраму видав¬ 
ництва, в якім беруть участь переважно 
соціалісти республік Естонії, Латвії, 
Литви, Білої Русі, України, Ку¬ 
бані, Північного Кавказу, Азер- 
б а й д ж а н у, Г р у з і ї і А р м е н і ї. Чи¬ 
таємо в ній: „В тім самім моменті, коли 
народи, довго поневолені, хочуть на 
кінець покористуватися днем свойого виз¬ 
волення, численні перешкоди утрудняють 
їх першЦкроки. Сили минулого спряглися 
проти них, неосвідомлення перешкоджає 
здобути підтримку того, кого уважають 
своїм головою, то є — того, хто їм 
приніс би симпатії західніх демократій 
і народів, котрі, попередивши нас на тім 
шляху, куда ми щойно вступаємо, вже 
здійснили своє національне обєднання 
і застосували великі новітні прінціпи 
політичного життя. Це має дуже велике 
значіння —побороти це неосвідомлення, 
так небезпечне. І над цим буде працю¬ 
вати це видавництво. В своїх двох ви¬ 
даннях—французькім і англійськім воно 
старатиметься зазнайомити світ із зви¬ 
чаями, історичними традиціями, зма¬ 
ганнями, установами, мінеральним багац- 
твами країв і народів, що народжуються 
для свободи і котрі знаходяться ще в 
найгірших небезпеках. 

Це видавництво познакомить також 
з цими небезпеками. Нарушення 
права одного народу, в якім би 
місці воно не спинилося, є разом 
з тим загрозою для права всіх 
народів. І коли на одній точкі ґльобу 
—як би він не був розплянований—хтось 
робить замах на свободу, найбільш цінна 
спадщина цілого людства чується об¬ 
раженою. 

Звертаючи увагу старих демократій 
Заходу на змагання молодих демократій 
Сходу, наше видавництво висвітлить їх 
і старатиметься само собою поробити 

звязки братньої солідарности, які об’¬ 
єднують народи. Тільки такі звязки мо¬ 
жуть дати силу і життя союзові вольних 
народів і запевнити мир, для якого вже 
принесено стільки жертв, але котрий буде 
виставлений на небезпеку, коли на¬ 
роди, не маючи змоги себе піз¬ 
нати, не сможуть себе полюбити." 

В дуже поважнім видавництві беруть 
участь також західньо-европейські со¬ 
ціалісти і в першім чийлі помістив Пер 
Ренодель (Ріегге Репаисіеі) дуже 
цінну статю „Інор од ці Росії та ро¬ 
бітничий Інтернаціонал." Опріч 
того читаємо в ній статю проф. ’ Г р у ш е в - 
ського, яку містим в цьому ч. „Волі", 
Мих. Лозинського: „Східня Гали¬ 
чина під польским ярмом", Л. Л. 
Бича: „Чи можливий всеросій¬ 
ський уряд", котру помістимо в слі¬ 
дуючому числі, і XXX: „Азербайджан¬ 
ська Республіка". Для того, що по¬ 
літичні й економічні відносини на край¬ 
ньому сході майбутнього східньо-евроней- 
ського Союза Народів мусять інтересу¬ 
вати наше громадянство, подаємо її 
зміст в огляді преси. Опріч статейного 
матеріалу видавництво поміїцує також 
документи. З них оголошено: збірну ноту 
протесту східніх республік проти ви¬ 
знання адмірала Колчака, декларацію 
соціалістів нових республік, переписку 
української делєґації з мировою конфе¬ 
ренцією в справі Галичини, котру пере¬ 
друкуємо пізніще, резолюцію білоруського 
конґресу, що видбувся 9—10 червня 1919 
у Вільні, і ноту протесту латпшської 
делєґації проти перебування німецьких 
військ фон дер Ґольца в Латвії. 

Як з цього перегляду бачимо, дво¬ 
тижневик редаґований дуже інтересно; 
що-ж до зверхнього вигляду, то він дуже 
чепурний. На обгортці нарисована мапа 
суходільного мосту від Балтики по Чорне 
море і Каспій. Двотижневик можна ува¬ 
жати дуже цінним надбанням загально¬ 
людської культури. А. X. 

, СЬагІез ОеЬгеиіІ. Беих Аппеез 
еп ІІкгаіпе (1917—1919) ауес ипе 
сагіе сіє Г ІІкгаіпе. Рагіз. Непгу 
Раиііп. ЕсІНеиг. Ниє сіє Ніуоіі, 3. 
1919. Мала вісімка ст. 143. Ціна 
2 фр. 50 сант. 

Перед нами книжка француза, який 
два роки перебував у Київі від січня 
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1917 р. до січня 1919 р. і мав нагоду 
приглянутись українському рухові. 
Шарль Дебрей, який оголошує свою 
брошуру, пише до неї передмову, дато¬ 
вану 15. серпня 1919 р., отже книжка 
появилась на ринку тільки кілька днів 
тому назад. Автор* в відріжненню від 
других Французів, які перебували на 
Україні в часі війни і революції, не 
займав офіціальної військової чи дипльо- 
матичної посади. До січня 1917 р. він 
перебував в Бухарешті. Коли німецько- 
австрійська офензива на Бухарешт при¬ 
силувала румунське командування при¬ 
ступити до евакуації столиці, Шарль 
Дебрей мусів покинути місце свойого 
осідку. Він приїхав за останні гроші із 
своєю родиною до Київа шукати заро¬ 
бітку. Дякуючи деяким конексіям в мі¬ 
сіях, йому удається знайти посаду учи¬ 
теля французької історії і літератури на 
вищих жіночих курсах і в Алексіївській 
ґімназії. Тут він мав нагоду обсервувати 
відносини на Україні і результати своїх 
обсервацій подає в формі момуарів. 

Книжка автора ділиться на три 
частини: 1. Моп 5е]оиг еп Икгаіпе 
(Мій побут на Україні) ст. 58, 2. Б’Бкгаіпе 
від 59—98 і 3. Без ІІкгаіпіепз від 99—139. 

В першій частині автор способом 
ї методом мемуариста і стилем не так 
глибокого політика, як радше фелєто- 
ніста, впрочім дуже поверхово розказує 
нам київські події за час свойого по¬ 
буту в наддніпрянській столиці. Він 
описує нам зверхній вигляд міста і ву¬ 
личної товпи перед революцією, в її 
ііочатках, за большевицького повстання 
й упадку Оберучева й Кірієнка, 
підчас нападу большевиків в січні 1918 р. 
підчас панування банди Муравьова, 
підчас німецької окупації і гетьманату, 
врешті підчас панування в Київі Дирек¬ 
торії. На тім і кончається перша частина 
книжки автора, котрий мусів виїхати 
з Київа з початком січня ц. р. і після 
довгої Одисеї дістався з жінкою і дити¬ 
ною до Франції. В глибокі політичні 
міркування, в аналіз фактів, автор не 
вдається. Він реєструє тільки ті факти, 
котрі його як звичайного обивателя най¬ 
більше вразили. Йому, так само кожному 
смертному, котрий не брав участи в по¬ 
літичнім життю, не відома закулісна гра 
Антанти, Німеччини, російських реакцій¬ 
них і поступових кол, представляє 
український рух „не хитро і не лукаво", 
але також не глибоко і бистро. І власне 
цей метод політичного простачка пред¬ 

ставляє дуже великий інтерес, бо книжка, 
позбавлена впрочім всякої претензій- 
ности, служить документом того, як на 
українське питання й український рух 
дивився звичайний інтелігентний чу¬ 
жинець. А дивився він цілком безсто¬ 
ронньо, бо його особисті інтереси не 
зачіпило повстання нової державности, 
як зачіпало наприклад бувших царських 
бюрократів. 

В другій частині автор подає фран- 
зуцькому читачеві елементарні відомості! 
з фізічної й економічної ґеоґрафії 
України, з літератури й мистецтва і по¬ 
святив один дуже коротенький впрочім 
розділ історії України. 

Ця частина, як впрочім ціла книжка, 
, обрахувана на читача середньої руки, 
який не має підмоги ні охоти студіювати 
українське питання. Одначе цей читач 
середньої руки кожного дня у французь¬ 
кій пресі читає про Петлюру, Україну, 
Денікіна, Колчака і т. д. і йому просто 
цікаво знати, що це таке ця Україна 
і цей Петлюра. І звичайно для такого 
читача пишеться інакше, як для полі¬ 
тика і дипльомата. 

Третя частина „Без ІІкгаіпіепз" зай¬ 
мається українською демольоґією. Автор 
пояснює слово Україна, переводить ріж- 
ницю між Поляками, Українцями і Мос- 

. калямп, доходить до конклюзії, що Укра¬ 
їнці це окрема нація, бо має свої власні 
державні установи, свою армію і свою 
культуру, заявила нераз свою волю 
жити самостійно і заховала національне 
почування. Автор збиває закиди ворогів 
України, неначе-б то вона була боль- 
шевицькою, або знаряддям німецкого 
імперіялізму. 

Кінчає автор свою брошуру сло¬ 
вами: „Отже Українці XX. століття не 
погодяться, ніколи бути тим, чим вони 
були перед російською революцією і не 
хочуть бути нічим иншим, як тільки 
Українцями. Рідні брати Французів че¬ 
рез сзоє розуміння революції, вони хо¬ 
чуть працювати над скріпленням своїх 
вольностей і свойого власного добробуту 
з підмогою і моральною підтримкою 
самих Французів. Тепер за Французами 
черга використати ці симпатії, як їм були 
заявлені, і це довірря, яке на них Укра¬ 
їнці покладали." Книжечка хоч і не 
глибока, принесе свою користь і спопу¬ 
ляризує Україну. Чомусь Французам на 
тім затежить, щоби їх всі любили. 

А. X. 
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Нові книжки. 
Ь’ІІсгаіпа сііпапзі а 11 а Сопїе- 

гепга сіє 11а Расе сіі С. М. Т. Коша, 
Бос. Апоп. Роїщгаїіса Ііаііапа 1919 — 
іп 16° стор. 16. Видання Українського 
Пресового Бюра в Римі. 

Е. І, Роїопіа е ІІсгаіпа. 1919. Рота. 
С. М. Тизгкіешусх: ІЛІсгаіпе еі 

Шпіоп геїщіеизе ауес Роте. Огоііа- 
Іеггаііа, 1919. 

Як довідуємося, в Америці переве¬ 
дено книжку проф. Рудницького: 
„Україна, край і нарід" на анґлій- 
ську мову і видано її. Американська 
критика приняла її дуже прихильно. 
Особливо гарна критика Американ¬ 
ського Бібліоґрафічного Това¬ 
риства в Чікаґо. (Св о б о да ч. 62.) 
укгаіпе оп ІЬе Роасі іо Ргеесіот, Ню- 
Йорк 1919, стор. 80 — ціна 40 цт. 

Юліян Опільськийї „Іду на Вас". Істор. 
оповідання з часів князя Святослава. 
Львів, накл. „Укр. Літературної Скарб¬ 
ниці". Ціна 8 К. 

Др. Г. Костельник, Свящ. „Границі 
демократизму". І. Рівність людий, II. Со¬ 
ціалізація майна, III. Горожанська 
свобода, IV. Держава і церков. — 
Львів 1919. 

„Пролом", місячник літератури, науки, 
мистецтва і громадянського життя, рік 
І., ч. 1., Станиславів 1919. 

З 1. вересня почав в Парижі ви¬ 
ходити и. з. „Ь’Еигоре Огіепіаіе" 
двотижневик, який має обороняти інтереси 
східньо-европейських республік. Редакція 
журналу така: Рагіз XVI, гие Ваззапо 11. 
двотижневик цей виходить у французькій 
та анґлійській мові. 

Лист до Редакції. 

Високоповажаний Пане Редакторе! 

Мушу звернутися до Вас з щирим проханням умістити ці кілька моїх слів. 
В Вашому журналі (том 2., число 1.) було сказано, що Яастина делєґацїї 

в Парижі веде якісь-то переговори про федерацію; між иншим названо було і мсе 
ім’я. — Мушу катеґорично заявити, що ніяких переговорів про федерацію я в Па¬ 
рижі не вів і про такі переговори в Парижі нічого не знаю. Вся парижська деле- 
ґація, скільки мені відомо, виходила виключно з дірективів, які були дані нашим 
урядом. 

Що до мене, то я свої погляди не раз висловлював в пресі і в окремих ви¬ 
даннях. В томі 2. число 5. Вашого журнала звернуто було увагу на мою брошюру 
„Ьез ргоЬІетез сіє ГІІкгаіпе." Ця брошюра передає основні мої думки, які 
я з усією енерґією весь час розвинював в Парижі. Добиваючись визнання Україн¬ 
ської Народньої Республіки, я весь час обстоював суверенність нашого народу і його 
право — самому рішити свою долю. Вважаючи своїм давнім переконанням — кон¬ 
федеративні і федеративні договори ідеалами міждержавних відносин, я в той же час 
зовсім не вважаю для України обовязковим іти по цьому шляху. Що-ж до Росіян, 
то вони досі нам не дали ніяких доказів, що вони здібні до федеративного життя. 
Слова-ж і діла ґенерала Денікіна можуть тільки примусити нас ще з більшою 
енерґією добиватися визнання нашої держави і її консолідації. 

. З щирою повагою Олександер Шульгин. 
16. IX. 1919. 


