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М,



Світова війна захитала до самих основ полі
тичний, господарський і суспільний лад серед
народів білої раси, особливо-ж серед народів
Европи, розпочала новий період вісторії нашого

континенту і цілого світа, дала почин розвит
кови до нових форм громадного життя. Зосібна

розбила воєнна буря підстави дотеперішнього
істнування всіх народів на областях держав
побіджених, до яких належать очевидно нетільки

держави осередні, а й Росія. Порядки, з якими
зжилися були народи сих великих областей і
до яких вони приноровили свої ідеольоґії, нині
лежать у руїнах, і з руїн вони ніколи не під
німуться. Щоб могти жити, мусять народи по
класти нові фундаменти під своє істнування,
свою будуччину. Праця нелегка. Иноді здається,

що вона не на сили людські, і одчай насува
ється на душі; кровю й потом заливається наше
покоління. Проте таки праця ся йде. В одних
народів вона поступила більше, в инших менше;

ще в инших вона тільки-що й розпочалася.
Треба випрятати румовища того, що невідклично
пропало, треба виробити пляни нових порядків.
Кілько трудностей, кілько противенств, кілько'
суие ечностей!

Схеред трудностей сих одна з найтяжших _
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трудність достроїти думки до відносин; ідео
льоґію орґанічно вивести з даної дінсности; на

дійсність сю глянути незамраченими очима;

зрозуміти те, що неминуче, і з розуміння сього
вивести новин світогляд _- особистиіі, суспіль
нии, національний. Легко се сказати, безмірно
важко виконати. Легко кидаються слова, як

„иереоцінка вартостеіі“, одначе як Часто вони
остаються пустими словами! Зревідувати свою
ідеольоґііо, мірилом дійсности провірити вартість
своїх плянів, своїх ідеалів, змінити свій пере-
даний минувшиною спосіб думання -- до сього
треба нетільки великого умового зусилля, а и

характеру зрівноваженого. Великого умового
зусилля _- бо закон безвладности обовязуе
в области духової діяльности неменше ніж
в области фактів матеріяльних. Зрівновалкеного

характеру
_- бо щоби признатися до зміни по

глядів, до ревізії світогляду и ідеольоґії, при
знатись нетільки в глибині душі, а й публично,

-до сього треба відваги горожанської, відваги
„бути не в моді“. Не даром-же чванився Бісмарк,

що-нехаи зверхні відносини зміняться 24 разів
на добу, то іі він не завагається 24 разів змі
няти свої погляди: одинокий політичний ґеиііі

нової Німеччини знав, яке важне, і яке важке
се завдання, знав, яку життєву крізу означає
ревізія ідеольоґії для всякого, хто поважно ста?

виться до своїх думок і діл, знав, що нерозу
міння часто буває відповіддю окруження на

тяжку умову іі моральну працю одиниць.
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Також український нарід як у своїй цілостп,

так і обох своїх частях, придніпрянській і при
дністрянській, опинився після війни у відно
синах неподібних до тих, в яких він жив перед
війною й в часі війни. Зміна відносин вимагає

ревізії світогляду, провірки переданої ідеольоґії.

Буду щасливий, якщо стрічки сі внесуть дрібний
причинок до праці українського громадянства
над виставленням нового національного ідеалу,
нової національно-політичної ідеольоґії.
Нової _ або тільки відновленої, тільки при
спаної й незаслужено попелом пріісипаної.





Підстави самостійницької ідеольоґії.

Політичною формулою, при якій кінець сві
тової війни застав національно свідомі верстви
українського народу по обох боках Збруча, була
формула абсолютної самостійности зєдиненої

української держави. При формулі сій стала

галицька частина українською народу більш
менш від початку ХХ століття; до формули сеї
пристав загал т. зв. свідомого українства придні
прянщини в періоді берестейського мира, себто
з початком 1918 року, - ранійше визнавали
формулу сю й ідеал, який вона несла, тільки
нечиеленні одиниці, дрібні гуртки серед придні
прянського українства, підчас коли загал його

ще на передодні берестейського мира твердо
стояв на російськім державнімстановищі, ви

двигаючи тільки програми більш або менш ра
дпкальних реформ Росії в автономічнім дусі.
На яких реальних передпосилках, премісах,

основувалась у ту пору концепція самостійної

України?
Єдино й виключно тільки на концепціях

міжнародної політики передвоєнного й во
єнного часу. Чим доказували можливість само
стійної України, на чім будували свої надії
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ідеольоґи самостійности? Стихійним, неперемож
ним стремлінням кількох десятків міліонів

українського народу до самостійности? Ні. Про
се стремління, про живучість самостійницьких

традицій в українській масі, якщо в ряди-годы
й згадувалось дещо, то діялось воно_инакше
й бути на могло-тільки про око людське, про
свято, соромливо, без віри в правдивість сього
запевнення. Не імманентні сили українського
народу були дійсним арґументом, а міркування
над укладом відносин між європейськими дер
жавами, зосібна над укладом відносин між

німецько-австрійським союзом з одного боку
іРосіею з другого. На міркуваннях про можли
вости розвитку сих відносин основувалась іде
ольоґія самостійности, а місце неможливого,

хоча льоґічно потрібного арґументу про само

стійницьку стихію міліонів української люд
пости, займав инший арґумент, ніби-то реальний:
вптягано статистичні дати природних богацтв

України- на доказ, що Україна може й повинна
бути самостійна, та, що більше, на принаду
чужпнцям _ аби самостійну Україну поста
вили на ноги і богацтвамп її заплатили собі
за свій труд.
У крузі таких ідей поверталась українська
самостійницька пропаґанда передвоенного йво
енного часу.
Між австро-німецышм союзом і Росією кон

флікїі` був спершу неминучий, потім дійсний;

лежало, мовляв, „в інтересі“ осередних держав



_11_
раз на все ослабііти Росію відорваниям богатої

Україні'і-відорвіть-же _їі, поможіть освідомііти
національно її людність, орґанізуйте українську
державу, внесіть у неї свої капітали, розкрийте
собі дорогу до Персії, Індій... і т. и. Треба
тільки взяти в руку першу-ліпшу самостій

ницьку публікацію того часу, а побачимо, що
ніщо инше, як самеконцепція міждержав
них відносин того періоду була тою скелею,
на якій мав побудуватись храм самостійної

України.
Ніщо инше, тільки се. Все пише було де

корацією, якої ідеольоґи самостійности ніколи
поважно не брали. Яка хитка й непевна, зреш
тою, була навіть ся, едииа реальна, основа са

мостійницької ідеольоґії; як австрійсько-ні
мецька політика навіть уже після берестейського
мира завсіди лишала собі дорогу до порозу
міння з Росією коштом „самостійної“ України, _
свідчила про се хоча-би політика німецьких

окупаційних властей І(Ґренер і пн.) в самостій
ній Україні Центральної Радп і Гетьмана. 'Га
все таки треба сказати, що в думці про бу
дівлю самостійної України в інтересі осереднііх
держав-як неозначено й непевно вона й ви
являлаеь у головах і в ділах керманичів осеред
ного союза-знаходили ідеольоґи української`
самостійностіі щось в роді реальної підстави
своїх стремлінь -підетави, правда, ілюзорііч
ної в дуже високім степени.

Погром осередних держав, обік богатьох
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великих плянів і мрій на областях усіх конти
нентів і всіх океанів,.закопав у могилу також

(сумнівну) гіпотезу німецького „інтересу“ у ві

дорванню України від Росії й у будівлі само-~
стійної України. Нині ціла Німеччина вважає
війну з Росією непростимою помилкою дипльо
матії Вільгельма ІІ

,
а у віднові великої східно

европейської політичної й війскової одиниці
бачить нині Німеччина крок до зрівноваження
_ захитаної у Версалі міждержавної рівноваги.
Воно на перший погляд парадоксальне, а

проте правдпве: також бувші противники Ні
меччини - Франція, Анґлія й Америка, почасти
всі з тих самих причин, почасти кожда з ин-_
іпих, стоять за відбудову нової сили на руїнах
данної Росії.

Франція-бо вона нетільки хотіла-б відзи
скати і помножпти міліярди своїх вкладів

у Росію, але й тому, що вона не може не бачити
безнадійности, а навіть небезпеки своїх рахун
ків на Велику Польщу, як противвагу Німеч
чині на Сході Европи. _

Анґлія, бо бачить, як вона сама, а з нею

й решта Европи, котиться в пропасть соціяльно
економічної катастрофи за відсутністю Росії,

в такій або инакшій формі відбудованої і до
_ активности покликаної; все, що може приско
рити й облекшити сю відбудову, вважає бритій
ський опортунізм-добрим, усе, що сю відбу
дову опізнює, ускладнює, утруднює-лихим.
А Америка? Коли популярність усіх инших
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недавних союзників Америки-Франції й Ан

ґлії-у сій країні кождого дня більше спадає
в низ, то популярність Росії і дух активного
співчуття з російско-сибірським бльоком кождої
днини росте в Америці, особливо в західних їі"

державах; в змаганнях з Японією за Тихий
`

'Океан і в суперництві між білою і жовтою ра
сою, числить Америка на велику східно-евро
пейську й сибіреьку імперію, на Зєдинені

Держави Східної Европи й ПівнічноїАзії, як
на свого союзника проти японської експанзії
і як свого товариша в боротьбі білої раси за`
становище в світі-вже нетількизагрожене, а
й поважно захитане народами рас барвних.
Одним словом: народи бувшої Росії, в сім
числі й' український, можуть числити на поміч
всіх великих націй білого світа, коли вони за
ходяться коло реорґанізації колишньої царської
імперії на нових, духови часу і зміненим від
ноеинамвідповідаючих правно-політичних ос но

вах_ автономія, федерація, конфедерація, ріжні
форми уній і союзів означають цілу скалю '

ріжнородностей і можливостей реорґанізації
Східної Европи. Але не можуть народи сі, за

відомими виїмками (Фінляндія, Польща) чи
слити на поміч, анавіть на теоретичну симпатію,

для стремлінь до пульверизації европейського
Сходу.

У

Ідеольоґія самостійности України, втративши
навіть ту ілюзію реальности, яку їй давала одна
з німецьких концепцій европейської політики,
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не знайшла і не знаходить нічого, чим можна-б
її заступити. Що-б собі і не нашіптувати про
„задушевні“ мрії Анґлії про знівечення росій
ського соперника в Азії, то таки є правдою, що
'ні одна велика держава не має нині інтересу
у Відриванню України від Росії, ні віри в мож-_
ливість такого акту. Ні від одної великої дер
жави русофобська, сепаратистична а ъоиг ргіх
українська політика не може одержати помочи
ні заохотп.

'Га ні! Є одна, а може ще й друга (хоча се
не таке певне) європейська держава, в „інтересі“
котрої (уживаю сього стереотипного вислову
самостійницької літератури) „лежить“ оконечно

розбити європейський Схід на багато держав,
значить, між ин. також усамостійнити. відор
вапу від Росії Україну. Ся держава, невелика,
правда, але з претенсіями на великість,

_
Польща. А її евентуальна помічниця в сій
справі_Румунія. Польська, або польсько-ру
мунська (а то навіть чисто-румунська І) концепція

'міжнародної політики на Сході Европи займає _

нині в думках ідеольоґів самостійної України
місце колишньої німецької й австрійської.
Треба їй приглянутись трохи 'близше



На службі польського імперіялізму.

Можна про.Поляків і їх психольоі'ію думати
й говорити добре або зле, та се треба їм при
знати: що є в сім розмірно нечисленнім народі
невгасаюча спрага влади, посідання, розросту.
Напір на схід і північний схід є висловом сеї
стихійної жаги Поляків. Тільки-що заснована ›

побитими політичною сліпотою Німцями поль
ська держава, і ще слабонько зорґанізована,
з місця кинулась на всіх своїх сусід, скрізь
еилкуючись оружноіо силою сотворити довер
шені факти. Справи виленської Литви і Східної
Галичини, а за нею Холмщини, Волині й Бі
лоруси, говорять самі про себе. Користуючисч
занепадом Росії, Поляки, мимо кількакратних
протестів антанти, пішли війною на Східну
Галичину; мимо напімнень антанти й союза

народів захопили й держать під окупацією
Середну Литву; не зважаючи на поради й упім
нення своїх західних союзників і протекторів,
вони накинули ослабленій російсько-україн
ській федеративній републиці границю Риж
ського мира, і на границі сій досі стоять. Сто
ять, і з неї так довго не зійдуть, поки їх

оружною силою відси не випруть. Тільки ди
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тина могла-б думати, що дипльоматичним актом
антанти чи паперовнм розпорядком Союза

Народів Поляки позволять вивести себе з не

правно захоплених земель. Зрештою вони й не

потребують побоюватись, аби' дипльоматичний
акт Найвисшої Ради союзників міг принести,
в разі непослуху, яку-небудь поважну небез-

пеку Польщі. Постанова Найвисшої Ради му
сіла-би бути переведена одноголосно, що при
відомих відносинах окремих держав до Польщі
є так як виключене. Та якби навіть і прийшло
до однодушного розпорядку Найвисшої Ради
в некористь польських „дОбичей“, то й тоді
Поляки знали-б, що нічого надзвичайного їм
боятись. Від розпорядку до екзекутиви дорога
далека, в сім випадку й думати про енерґічпі

міри даремно, бо ні за Литву, ні за західні

українські й білоруські землі, ні за Східну
Галичину антантські держави нетільки не пі

дуть війною на Польщу, тай нетільки ії не
збльокують хоч-би -бодай фінансово й еконо
мічно, але навіть не показувати-муть виду го
товости до рішучого акту. Бо і хто мав-би се
робити? Чейже не Італія або Японія. 'Гай чейже
й не Франція? А й анґлійській онортунізм не
схильний аж до кінця дражнити Поляків проте
стами- навпаки, чимало познак указує на щось
зовсім инше у відносинах Анґлії до Польщі.
Щоб спинитись тільки на Східній Гали
чині, то треба собі ясно поставити перед очі
зимну правду: що країни сеї з польських
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кіхтів ні антанта ні союз народів не вирве;
що самостійности Східній Галичині*) проти волі
Поляків ніхто не дасть, а якби й дав теоре
тично (що виключене), то ніхто її не переведе
в життя; що не то на федерацію зі Східною
Галичиною, а й на територіяльну 'самоуправу
сеї країни Польща ніколи не згодиться-бо те

риторіяльна самоуправа означала-б кінець поль
і

ським кольонізаційним забаганкам і апетитам.
Виратувати Східну Галичину, визволити її

нещасну українську людність і її варстат праці,
землю, з-під наїзду, може тільки оружна
сила, яка зі сходу насунеться на Варшаву і на
Збруч.
Силу ту виставити і четвертим розбо
ром Польщі звести сю паразптну державу
до польських етноґрафічних границь може
тільки державна й війскова організація, яка
обійме землі між Чорним і Білим Морем, будь
вона відновленою на нових основах „росій
ською" державою національностей, федерацією,

конфедерацією чи під новою якоюсь формою
звязаним_тісним і тривко забезпеченим
союзом держав української, великоруської,
литовської і инш.
Се єдина дорога до визволення Східної

Галичини й инших жертв польського пара
зита. Иншої дороги немає. Хто каже инак
ше, той свідомо або несвідомо дурить себе

*) „Самостійна Східна Галичина“, і то буцім-то на
зразок Швайцарії! Швайцарії без „Ргешсіенмегікеііг-у“!

Панейко 2
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й инших, той говорить неправду або заніма
ється пусканням миляних баньок.
Зосібна не могла-б визволити західних укра

їнських земель відорвана від решти земель
данної Росії самостійна Україна.
Візьмімо в руки карту Европи і зробімо

коротку виправу в область політичної й воєнної

ґеоґрафії. Що побачимо?
Побачимо між ин., що держави Европи або

мали вже перед війною природні границі (море
великі горі й ріки), або осягнення таких гра
ниць поставили були серед своїх воєнних цілей,

напр. Італія границю Бреннера, Франція- гра
ницю Рену. Наїзд німецьких армій на північну
Францію, а німецько-австрійських на північну
Італію, краї незаслонені природними границями,
зайвий раз доказав, і то болюче, вагу природ
них границь тай небезпеку їх відсутности.
Передвоєнна границя між Францією й Ні

меччиною виносила кругло 300 кільометрів.
Аби загородити свобідний вступ до Франції,
який відсутність добрих природних перешкод
розкривала німецькому походови на Францію
на значній части сих 300 кільометрів, Франція

удержувала величезними коштами здовж сеї

розмірно недовгої граничної лінії Цілу складну
систему фортець, розложених кількома рядами,

одним за одним, тай удержувала в цілій гра
ничній области й позаду неї великі ґарнізони.
Подібно робила зі свойого боку Німеччина.

Біля німецько-француської границі _ щоб в разі
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потреби використати природну її слабність задля
наїзду на противника, тай щоб хоронити свою

країну перед наїздом-накопичували обі сто

рони безмір воєнних засобів, вічно себе взаїмно

підозріваючи і ось-так, хоч-не-хоч, доливаючи
оливи до огня переданого недовіря, зависти й
ненавистп. Будь німецько-француська границя
природною границею а Іа границя Піренеїв,
то нетільки Франції й Німеччині заощадилось
би богато війн і крови, а й весь світ імовірно
не був-би нині в такій нужді, в якій він экивотіє
наслідком тої тричі проклятої „діри“ в гірській
і річній системі францусько-німецької границі.
Такою, яка вона є, вона на протязі століть

заохочувала до війн, наїздів.
А було границі сеї всього-на-все триста

(300) клм.! Границя між Україною і Москов
щнною веде на просторі безмірно довшім,

Двох тисяч (2000) клм. без ніяких, але то ні
яких, природних перегород. До сих 2000 клм.
можна й слід додати ще 720 клм. границь бі

лорусько-українських, трохи ліпших з погляду
природних перешкод, одначе в сумі також не

ідеальних. На могучи поважно числитись з пов
ною незалеэкністю й силою самостійної Білоруси,

треба приняти, що великоруській армії Білорусь
не охоче або не зможе перешкодити також сею

границею входити на Україну, тай треба прп
няти як лінію північної границі України яких
%'700 кільометрів*). Просто уявити собі не можна

*) Числа подав мені проф. Степан Рудницький.

21
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розмірів трудностей, які мав-би побороти укра
їнський ґенеральний штаб, аби сяк-так забез

печити свою країну перед наїздом. -Яка безко

нечна система фортець, будованих у „чистому
полі“, які ґарнізони, яка тяжка система мобі
лізації, який війсковий буджет! Задача непо
сильна для молодої і ще слабко зорґанізованої
української держави: ні одна зі старих держав
Европи не стоїть перед подібним завданням!
Але глядімо далі на карту України й сусід

них земель.

Щоби за недостачею всякої природної охо

рони сяк-так обезпечитись перед Великоросією,

мусіла-б незалежна Україна глядати охорони
в союзах з державами, які розпоряджають сухо
путними арміями. Очевидно не з Еспанією
й Портуґаліею, бо вони за далеко, а з сусідами

безпосередними-з Польщею й Румунією, по

трібними раз для забезпеки плечей в разі війни
з Великоросією, а _подруге для діяльної вій
скової кооперації проти московсько-сибірської
переваги.
За союз такий самостійна Україна мусіла-би

Польщі й Румунії заплатити, іто солено. Чим?
Поза всім иншим, передовсім тими західними
й південно-західними українськими землями, на

котрі Польща й Румунія простягнула свої руки:
Холмщиною, Поліссям, Болинню, Східною Гаиш
чиною, українськими частями Буковини й Бесса

рабії. Заснована у ворогуванню проти Москов

щини самостійна Україна вже самим сим фактом
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увійшла-б у залежність від Польщі передовсім,
а за нею й Румунії-двох найменше солідних
з кождого боку держав Европи. Залежність ся

здійснилась-би автоматично, ірѕо Гасіо, з природи
річейі з льоґіки подій. Керманичі такої „еамо
стійної“ України не мали-б пншого виходу. Або
вони мусіли-б підбити Московщину (і таким
чином таки відновити Росію і)

, або мусіли-б
увійти в коштовний, упокорюючий і тим самим
ганебний і деморалізуіочий союз з Польщею,
який був-би серед істнуючііх відносин внутріш
ного й зверхнього розвитку обох контрагентів,

рівнозначний з протекцією Польщі (евен
туально й Румунії) над обекубаною з усіх сто

рін Україноіо. Соромні здачі українських земель

під ярмо Поляків, доконувані спершу висланни
ками Петлюри, а потім і ним самим, мали своє
жерело не в якійсь особливій злобі й нетямучости
сього ватажка, а в самій природі річей. Хто

згоджується на причину, мусить згодитись
на унаслідок. Хто ставить Україну у неміі

нучий ворожий стан з Московщиною, той від
дається під польську руку. Иншого виходу
немає. Слідами Петлюрів підуть Грекови, слі

дами Грекових усі инші можливі двигачі

русофобського еамостійництва українського. Се

аксіома.
Хто каже: Самостійна Україна, той тим
самим подихом каже: Східна Галичина

й решта західних українських земель на
віки Полякам.



Що таке пониження національної чести, така

образа найсвятійших із святих почувань ітра
днцій українського народу була-б рівнознач
ною з тяжкою крізою української націо
нальної ідеї нетільки серед людности захід
них українських земель, зрадженої на користь
споконвічного ворогаја й серед народніх мас

усієї України, і що осоружне українській сві
домости підданство польській геґемоиії кінець
кінців відбились-би підорванням української
національної ідеї в глибині української ма
си, -- сим мало турбуються недалековидючі
прихильники високої польської руки і її те
оретики.

Буцім-то дуже „політична“ й хитра українсько
польська орієнтація нетільки несе' перед собою

траґічну й в наслідках своїх необчпслиму крізу
в українській народній свідомости, тай тим
самим зарід смерти сама в собі: вона рівночасно
й безвшлядна, абсолютно безвиглядна з по
гляду міжнародного й війскового.
Навіть коли-б справді (що зовсім неймовірне)

народня свідомість на Україні погодилась
з польською протекціею проти Росії, і коли-б
навіть вразі неминучої воєнної розправи України
з московсько-сибірским бльоком Поляки хотіли
й могли (без згоди й помочи Франції збруєю
й грішми, згоди зовсім неправдоподібної,
Польща не могла-б воювати проти Росії) піти
на поміч Україні, і хоч-би навіть за ними пішли
Румуни,-то таки всі резони заставляють без
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сторонного глядача числитись з оконечною

невдачею , сеї коаліції тай з перемогою Росії.

Що означала-би польська війна _ серед таких
нових обставин _ проти Росії? Означала-би по
кликання на ноги всіх противнііків Польщі й

усіх приятелів Росії. Загроза західних границь
Польщі Німеччиною, українське повстання
в Східній Галичині, виступ Чехії й Литви

протіі Польщі, Сербії, а може й Болгарії проти
Румунії. За всім сим готова-біі розкотитиеь нова

катастрофа европейської, а може й світової
воєнної метушні.
Українські самостійнііки русофобського типу

грають гру небезпечну для України самої й для
европейського мііра. В_легкодушности дорів
нують їм, а може й перевисшаіоть їх, тільки

герольди Великої Польщі. _

Польща в своїх законнііх, етноґрафічних
границях _ країна невелика. Ся мала країна
мріє про великість; забагається їй заняти на
Сході Европи таке чільне становище, яке там
мала Росія. Нещастя, ву яке кіінула революція
Росію, герольди Великої Польщі хотіли-б вііко

ристати, щоб здійснути й закріпити свое верхо
водство на Сході Европи. Значить: захопити
як найбільше чужих земель, литовських, біло
руських, українських, і взяти на свій шнурок
„самостійну“ Україну, окрадену з усіх своїх
західних земель. Огнем і мечем винищувати
українське племя на Холмщнні, Волині і

в Східній Галичині, тай рівночасно грати ролю
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опікуна „самостійної“ України Придніпрянської,

нацьковуючи її проти Московщини. Ось хи
тренька собі про око, та по правді нездій
снима, значить, заразом безнадійна, нерозумна
й злочинна польська політика Пілсудського і
компанії. Хвилевий хаос на землях бувшої
царської імперії видається сій компанії тою

мутною водою, в якій можна рибу ловити.

Окутуються нині носителі Великої Польщі,

автори „української інтриґи“, німбом великих

державних мужів; навіть серед українського
громадянства є люде, які чудуються „великому
розумови“, „державно-творчого" Пілсудського.
Ефемерна слава! Будівля, яку він ставить, кар
тяна будівля. Вона розпадеться в крови й по

жарі, і -- ще тяжше ніж на голову Віль
гельма ІІ., гробокопателя добробуту Німеччини,-
впадуть на його голову і його память про
клони будучих поколінь польських кольоністів,

яких заманює авантурник Великої Польщі ко

льонізувати українські землі, і яких жде там

незавидна доля-Небажаних меншостей під чу
жою владою.

Про геростратську славу українських „само
стійників" з польської ласки й не говорити.
Стаючиоь знаряддям у руках велико-польського

імперіялізму й авантурництва, вони викликали

глибоку крізу в українській національній свідо
мости тай опізнили-від століть небувалу на

году визволення й зєдинення всіх українських
земель. Згоджуючись, аби Україна була обєктом
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велике-польської політики, замість субєктом полі

тики української, вони скомпромітували чистий

клич національної самостійности. Продаючи

„самостійнуі' _ по їх розумінню _ Україну Піл
судським, вони опізнилп й утруднили реаліза
цію дійсної самостійности українського
народ у.
Що таке самостійність?



Самостійність.

Що таке самостійність?

Науки політичні мають із науками фільо
софічними між инш. ту спільну прикмету, чи

хибу, що оперують вони поняттями неозначе
ними докладно що-до їх дійсного змісту.
Таким чином раз-у-раз стрічаємось у писаннях
з области політичної з назвами, словами й фра
зами, які, про око тотожні, в дійсности закри
вають у собі зовсім инші змісти. Учений або .

публіцист уживає одного й того самого вислову
в значінню відміннім від инших, відповідно до
своєї національної чи партійної приналежности;

Добре ще, поки він їх уживає постійно в тім
самім значінню, а то буває й таке, що в ріж
них хвилях тої самої промови політичної або
на ріжних сторінках того самого твору ті самі
поняття імають инакший зміст. Чимало теоре
тичних, а навіть практичних спорів має же

рело саме в сій неозначености висловів і по
нять. Причина сеї неозначености політичного>

словаря лежить нетільки в безперечній недо
сконалости того знаряду думки, яким є люд
ська мова; і нетільки в рівно безнеречній
недосконалости орґану людського думання.
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А лежить вона в значній мірі в суті річи са
мої. В еуперечности до явищ світа природного,

напр. мінерального, явища суспільні, в сім

числі політичні, є у вічнім життю, вічнім русі,
вічнім розвитку; вони все індивідуальні і ні
коли не повторюються в строго тім самім

виді й змісті. Людська мова не має доволі
слів, аби ту змінчивість явищ у всіх їх проя
вах зловити і окремою назвою охрестити. Вона
вдоволяється одною назвою для богатьох явищ

_у більшім або меншім степені споріднених.
Таким чином ті самі назви означають часто'

дуже відмінні річіі. Ті самі терміни в ріжних
значіннях уживаються_і надуживаються.
Самоетійність, федерація, конфедерація, унія,

соіоз_терміни з области політики, політичного
й міжнародного права, і разом сотками ин

ших термінів із сеї области явищ вонинесуть
на собі характер неозначености, характер не

вгаваючої еволюції значінь. Зупинімось ко

ротко на „самостійностн“.
Назва ся обнімає що найменше дві серії

явищ: внутрішню суверенність на державній
території, і зверхню суверенність у міждержав
них відносинах.

'

Коли розуміти під назвою самостійности

повну й нічим необмежену незалежність від

сторонніх сил, то треба собі усвідомити_хоч
як воно суперечить нашим традиційним по

няттям_що незалежність така істнує в Европі
тепер менше, ніж коли-небудь ранійше в істо
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рії. Повоєнний розвиток іде в напрямі що-раз
більшого узалежнення кождої европейської на

ції від усіх инших. Як передвоєнне право
міжнародне виявило майже повне банкрот
ство в катастрофі міжнародній, так рівно
захитане нині в своїх основах передвоєнне
право державне. Система європейського дер
жавного права з-перед війни, в своїх ріжних
відмінах, нині доконує свій вік. Господарські,

суспільні й природні конечности пруть до його

повної ревізії. Версальський мир дав почин до

розвитку державного і міждержавного права,

побудованого на зовсім нових засадах, инак
ших від клясичних засад, з якими ми зжились

перед війною і які викладались з університет
ських катедр.'Давна „незалежність“, „суверен
ність", „самостійність“, які висловлювали собою

повну й необмежену самовладність держав,

віджила свій вік, і ми стоїмо на порозі нової

ери в державнім праві, робимо перші кроки.
в напрямі зовсім протилежнім до- розуміння
сих термінів і функцій в клясичній правній
системі. Перші кроки_зроблені, а за ними пі

дуть дальші. Нетільки, що побідженим дер
жавам накинено цілий ряд засадничих
обмежень державної самостійности в зверхніх
і внутрішніх відносинах, а й переможці мусіли,
в більшій або меншій, покищо, мірі, піддатися
постановам міжнародніх договорів, обмежуючим
їх внутрішню і зверхню самовладність. Можна
вважати недостаточнимп нпр. постанови про
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охорону національних меншостей в Румунії,
Польщі чи Чехії; хто хоче` може глузувати
собі з Союза Народів, з Вашинґтонської кон

ференції, то що. Проте таки останетьея правдою,

що вони означають нову еру в істнуванню
нетільки Европи, а й цілої білої раси,. може
й світа цілого, _ безперечно не еру раю на
землі, та все таки еру, якщо не ліпшу від
попередної, то певне инакшу.
Розуміння сього запустило глибоке коріння

в свідомість анґлЬо-саксонських племен, аФран
ція, котра тепер (подібно -як цісарська Німеч
чина перед конференцію в Газі) силкується

зберігти в силі старий і віджитий принцип,
не зможе не підчинитись неминучости істо

ричного розвитку.
Ідемо до федералізації Европи, а далі

й цілої білої раси. Невже організація Зєдііне
них Держав Европи (ї

і

форма певне буде від
мінна від форми американської) Чим-небудь
шкодііла-б свобідному розвиткови національних
індивідуальностей, національній самостійности

в такім розумінню? Коли під свобідним розвит
ком нації, під національною самостійніетю,

розуміти необмежену свободу народу, зорґані
зованого в державу, необмежену аж до свободи

гнобити нпр. національні чи реліґійні меншости
або слабші суспільні кляси, і включно до сво
боди добувати собі слави й богацтва війнами, _
то так. Грядучий порядок річей стоїть поперек
такому розумінню й виконуванню самостійности.
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Але коли нпр. поспитаємось: чи швайцарські
Німці, Французи, Італійці самостійні, то відпо
відь не може бути инакша як притакуюча.
Вони самостійні в швайцарській конфедерації,

через неї й дякуючи їй. Вони самостійні і само

владні аж до міри, де розпочинається шко

дження собі взаїмно й иншпм.

Українська концепція самостійности в її
вульґарнім, загально принятім значінню, як

вона висловлювалась у передвоєнній самостій

ницькій літературі і як вона виявлялась у ду
манню й діяльности провідників т. зв. Україн
ської Народної Републики, - своїми теоретич
ними основами в цілости стреміла у віджитій
клясичній теорії права; в своїх чуттєвих созву
ках вона до того наскрізь романтична (отаман
щина, „слави добувати", то що). З концепцією
такою можна було приступати до заснування

держав у минулих часах. Нині, по революції
державного й міждержавного права, яку спричи
нила війна, така концепція самостійности
є вповні, в цілім своїм обємі безнадійна, схиб
лена, не від міра сього і наслідком сього _
шкідна для розвитку України і людства.
Самостійність України в ~сій концепції,

(назвімо її коротко русофобською)-як висше
доказано
є неможлива з ґеоґрафічннх і стратегічних

причин;
є абсурдна з погляду міжнародної консте

ляції нової Европи;
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є неморальна і деморалізуюча своїм не

минучим хар_актером_знаряддя польської по
літики для забезпечення польської геґемонії
на Сході Европи, й здачі міліонів Українців
і величезних українських' областей на пожертя
Полякам;

'

є шкідна загалови українського племени_
також своїм зреченням неоціненої з кождого

погляду участи українського племени в безмір
них користях і можливостях, які несе з собою
учасництво в европейсько-азійськім ішрегіиш,_
не говорячи про шкоди, нанесені українському
племени затратою його цвитучих кольоній і пре
богатих областей кольонізаційних на Сході.

Збираючи сказане до купи, треба заявити:

Що самостійність України в протиросій
ській концепції (Петлюра-Пілсудський-Дон
цов) є неможлива до здійснення з незалежних
від нашої волі природних іміжнароднпх причин.
Тай треба собі ще й сказати, що якби така

самостійність і була в корисних обставинах
можлива до здійснення (що не відповідає прав
ді), то тоді треба-б концепцію ею, як органічно
шкідну українському народови, відкинути
і поборювати.
Та відкидаючи, як безнадійну, неморальну

й шкідну, концепцію української самостійности

тільки-що означеного характеру, українська на

ція ставить перед собою иншу концепцію
національної самостійности, концепцію
відповідаючу історичним і. природним конеч



ностям, рівно як і постулятови інтеґрально
сти цілого українського народу, справдішної
Соборної України, тай життєвим інтересам укра
їнського племени в области міжнародної й світо

вої політики. Се -концепція самостійности укра
їнської держави в орґанізаційнім звязку з так
само самостійними дежавами великоруського
народу й инших народів бувшої царської імпе

рії в Европі і в Азії. Се-самостійність Собор
ної України в згоді з історичними, міждержав
ними і ґеофізичними умовами істнування ,

української землі й людности.
1Як нпр. Анґлія

всіми умовами свойого істнування предестино
вана бути дежавою морською, так Україна всіми
обетановами свойого буття, які її вяжуть а ргіогі,
предестинована жити й розвиватись у звязку
із своїм північним сусідою і побратимом. Фізичні
прикмети кождої країни накладають на її щод
ність такі і не пнші форми й рамки еконо
мічного, суспільного й державного істнування.

і

З форм сих і рамок людина, часть природи,
таксамо не може вискочити, як не може ви

рватись із своєї шкіри. Се невмолимий закон.

Україна й Московщина, чи їм се мило чи
немило, призначені природою жити з собою
в звязку близшім ніж з иншими державами
й народами, призначені бути спільниками,
в одній імперії, призначені здійснити кожда
свою самостійність у рамках сеї спілки.
Форми сеї спілки, як і кождої иншої, можуть

бути ріжні, рамки її тіснійші або ширші.



Ґеополітична неминучість східно

европейської спілки.

В українській т. зв. самостійницькій літера
турі закорінилась звичка зводити факт прина
лежности України до царської імперії до таких
„причин“, як „помилка“ Богдана Хмельницького
тай злоба й ненаситність московських царів. Якби
не сі психольоґічні мотиви, то Україна, мов
ляв, була-б самою про себе самостійною дер
жавою, незалежноіо від усякого звязку з Москов

щиною. Таке міркування могло зродитись і
удержуватись єдино тільки серед повного іґно

рування природних і історичних законів життя
й розвитку держав, тай серед рівно основного

недобачування залежности істнування держав
від міжнародної політичної системи, в орбіті
якої їм приходиться жити й розвиватись.
Між Україною й Московщиною немає гра
ниці, яку можна-б надійно охоронити війско
вими засобами, натомість є цілий ряд природою
нодиктованих, значить, від волі людської не
залежних, спільних інтересів між обома сими

областями _ що назвемо тільки неоцінений, без
мірнимиможливоетямн в будучности вагітний

спільний інтерес у вдержанню й захищенніо
Панейко 3
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азійської імперії. Се факти природи, незмінимі,
й іґнорувати їх невільно нікому. Між Україною
й Московщиною є довге спільне історичне
минуле. Нетільки те минуле, яке розпочалось
в Переяславі, мовляв, „помилкою“ Богдана
Хмельніщького, і яке висловилось у такій мо

гучій експанзивній і кольонізаційній праці,
спільними силами переведеної, на просторі двох
континентів, якій єдинотільки експанзивну й

кольонізаційну творчість анґльо-саксонської

раси можна поставити в пару. Але й ранійше
минуле вяже нашу землю й наш нарід з москов
ським: спільна обом сим народам держава Воло

димира Великого. Період, який лежить між

старою Київською і новою Богданівською дер
жавою, період більш або менш окремішного
життя України й Московщини, се період най

Ісумнійшого занепаду обох руських націй: се

монгольське верховодство над Московщиною, се

татарське, литовське й польське панування над

Україною. Період сей а сопггагіо наводить-перед
очі неприродність, шкідність і безнадійність
повного розмежування між північною й пів

денно-західною полосою східно-европейського
пня. І доказує сей період, що розєднання таке
було на протязі століть єдино й виключно
тільки плодом чужинецького зусилля до воло

діння над обома племенами, чужинецького _
татарського, польського. Експанзія старої київ

ської держави на московські племена й землі була
таксамо політичним наслідком і висновком при
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родних і історичних конечностей, як нею потім
була Переяславська угода, іяк нею буде завтра
свобідна спілка, тривкий звязок нових еамо
стійних держав _ московської й української.
Природні конечности, які в сумерках середних
віків вилились у династичних заходах Володи
мирового роду коло захоплення московських
племен, і які в половині ХУ'ІІ-го століття висло
вились у Переяславеькім договорі й постепеннім
втяганню українських сил на службу москов
ського центра, _ ті-самі, незмінимі чинники за
ставляють наше покоління -відновити й на
новітніх основах суверенности народів пе

ребудувати спілку України з Московщиною,
спілку, яка даючи кождому спільникови суве

ренну змогу господарювання на своїй землі,

рівночасно дасть союзовп рівних з рівними
весь блеск і всі користи єдиної в своїм

роді світової імперії.
Хто признає природні факти й випливаючі

з них політичні конечности (а не-признання їх

рівняється ударови головоіо в скелю, ударови,

від якого скеля не захитається, а тільки голова

закрівавнться), той не може не признати:
1.'що стремління до української „само

стійности" в змислі ідеольоґії русофобської
й тим самим польонофільської, є помилкою

з погляду ґеоґрафії, історії й міжнародної по

літики, і що воно, як таке, є явищем явно
неґативним просто шкідливим для укра
їнськото народу;

з'
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2. що єдиною позитивною концепцією укра

їнської політики може бути тільки концепція
здійснення самостійности української держави
в спілці з самостійною державою московською,

спілці так побудованій на новітніх засадах

національної суверенности, щоб вона могла стати

ядром, довкруги якого могли-б уґрупуватись всі
инші, менші народи і держави Східної Европи
й північної Азії _ на просторі між Карпатами й
східнимн границями етноґрафічної Польщі аж

до Тихого Океану.
З признанням сього принципу усуваються

на другий плян'_ самі собою нелегкі й пре
важні _ питання про форму, зміст і назву
такого політичного новотвору. Федерація, кон

федерація, зєдинені держави, система доміній,

унія реальна чи персональна й инші подібні назви
з области науки про звязки держав дають нам на
тяки й вказівки в праці над осягненням бажаної
мети, якою може бути тільки одно: осягнення
як найвисшої міри внутрішної самостійности

кождого спільника, кождої звязкової держави,

при забезпеченню як найвисшої міри могучости
звязку на зверх _ могучости дипльома
тичної, господарської й війскової.
На очах наших перебудовується Велика Бри

танія в невідому ранійшому світови орґанізацію
вільних держав, в якій навіть Ірляндія здійснює
свою самостійність; швайцарська й нівнічно

американська спілка в ході століть доказали

живучість звязкової засади; в німецькім звязку
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як Прусія так Баварія знайшли були форми
своєї міждержавної самостійности; в австро
угорськім звязку здійснилась, жила і з ним про
пала, дійсна самостійність і могучість Угор
щини... В усіх краях ічастях світа треба буде
глядати правно-політичнпх елементів для пере
будови розваленої царської імперії на нових
основах. Без непорозумінь, без спорів, без по
милок, без частинних невдач праця ся не здій
сниться, одначе свідомість трудности завдання
не може відстаршити нікого, будь він Велико

рос, чи Українець, будь він Пріідніпрянець чи
Галичанин, від співробітництва над проясненням
і усуванням непорозумінь і над готуванням
психольоґічних передумов і ідейних, покищо,
матеріялів для будівлі нашої будучности.

Сотворити психольоґічні передумови спів

робітництва українського й великоруського на

родів _ перше практичне завдання всіх тііх
кругіві одиниць в обох таборах, які розуміють
природні, історичні й політичні конечности і
'які бачать здійснення державної самостійности
свойого народу в звязку з народом другим.
Як нині стоїть справа, то завдання се не
легке. З обох сторін є чимало шодей непримн
римих, засліплених, ворожих усякому компро
місови. З обох сторін призбиралось чимало

погорди й ненависти. Ще досі ведеться з обох

сторін робота цькування. Сьому мусить прийти
конець. Великоруеька сторона мусить відовчи
тись грати ролю пануючого племени; мрії про .
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русифікацію України мусять закинутнсь раз на
все. З другого-ж боку тільки ті українські по
літики можуть побоюватись русифікації від фе
деративного (чи иншого) звязку з Московщиною,

в яких немає дійсної віри в живучість україн
ської національної стихії. В кого така віра
є, той спілки з Московщиною, тай ще після

розбурхання українського національного чуття
війною й ревошоцією, _ боятись не стане.
Ні крайностей російського українофобства,
зрештого вже поважно ослабленого, ні край
ностей теперішнього російського рсжіму поло
хатись нам немає причини. Одні й другі край
ности _ без будучности. Зокрема російська
большевицька революція так само не здійснить
свого утопійного ідеалу комуністичного, як не

здійснила „царства Христового на землі", ні

„громадянства святих" _ ворохобня Кромвеля
в Анґлії, або як не здійснили утопій „свободи,

рівностп й братерства" _ француські Якобінці.
Одні й другі, запалені фанатнзмом утопії, за- р
лізною мітлою вимели феодальні перешкоди
новітного капіталістично-демократичного ладу,_ і більш нічого. Инакше не стоїть справа й
з російською революцією: земля панам не вер
неться, „сословія“ теж на віки пропали, націо
нальности в ярмо ніколи вже не вернуться-ось
історична роля (й заслуга) крайностей боль

шевицького перевороту. З комуністичних утопій
ні в Московщині ні на Україні нічого не оста

неться. Понехання їх_питання часу.
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Деякі одиниці й гурти в українськім гро
мадянстві по обох боках Збруча, які не став
ляться засадніічо вороже до ідеї звязку з Мо
сковщиною, мають схильність глядіти на полі

тику звязкову наче на принцип тактичний,
випливаючий з хвилевої, мовляв, ситуації між

народної й внутрішної, некорисної здійсненню
абсолютного розриву з Московщиною. Хто, як

сього вага справи й вимагає, послідовно пере
думав дійсні відносини, хто уважно прочитав
хочби попередні сторінки сих заміток, той

перестане бачити в програмі звязку України
з Московщиною тільки шаІііш иесеѕѕагіііш, тільки

тактичний принцип. Се не тактичний, а аб
солютний принцип. Орґанізація Зєдинених
Держав Східної Европи_се не якась тактична
штука, щоб „Москаля“ (чи то „Малороса“) під
дурити, а се програма позитивна, ідеал полі

тичний високий-сцен знайвисших і най
величнійших ідеалів, які народи коли-небудь
в ході історії собі ставили.

Здійснення української державної самостій
ности в рамках великої світової політичної

орґанізації-
А

принесе зєдинення всіх українських земель
і визволення Галичини й решти наших захід
них окраїн з ворожого ярма; _

дасть зєдиненій Україні співучаеть у без

мірних моральних, економічних і політичних
користях велике-державного, світового стано
вища;

`
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збереже українські кольонії в Азії в звязку
з рідною країною, і кольонізаційні: области для

перелюдненої України;

завершить процес національного освідом
лення українського загалу.
Останнє доконається шляхом оконечної лікві

дації т. зв. москвофільства, против-національ
ної течії відомих частей української маси й

української інтелігенції по обох боках Збруча.
Поспекавшись свойого характеру русофобства,

українство назад притягне до себе ті по сво

йому чесні й ідейні „обрусілі“ круги придні
прянщини, які бачили в українстві тільки ні

мецьку або польську інтриґу на знищення
Росії. Те саме станеться з „москвофільством“
у Галичині. З фактом істнування самостійної

української національности, мови, культури
мусять погодитись усі думаючі москвофіли, і
не можуть не повернутись до одного фронту
з рештою українського громадянства Галичини
в праці над захистом західних окраїн нашої
землі і над гоєнням ран, завданих війнами
й польським наїздом. З другого-ж боку, га

лицьке українство, спрямувавшися на лінію
політичного, орґанізаційного звязку з Велико

росією, не може далі оставатись на становищі

ворожім російській мові, літературі, культурі.
Замість нецікавої з погляду культурних, еко
номічних і політичних потреб науки польської
мови, можуть і повинні знайти місце в про
грамах галицького українського шкільництва,
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поруч науки француської мови, години науки

російської мови, одної зі світових мов, мови
одної з найориґінальнійших літератур.
При розумінню річи, при добрій волі і_

що рівно важне в суспільстві, де непровірені
кличі мають високий курс, _ при горожанській
відвазі людей відповідальних процес сей піде

швидко й основне вперед. На перешкоді йому

силкуються стати герольди польської орієн
тації, герольди української „самостійности“
з ласки Пілсудських і тов.
Евангелію сеї орієнтації, книжці Дмитра

Донцова, слід присвятити кілька слів.



„Підстави нашої політики“.

Книжка Дмитра Донцова про „Підстави на
шої політики“ (Відень 1921) є найновійшою,
найповнійшою й_по свойому_найповажній
шою спробою дати українському самостійництву
в польськім змислі теоретичне уґрунтування,
тай спробою приноровити черпану з міжнарод
них відносин арґументацію такої політики до
післявоєнних фактів у сій области. На 210 сторін
ках зібрана в книжці Донцова арґументація_
психольоґічна, фільософічна, антропольоґічна,

реліґійна й всяка инша-в користь самостій
ницької ідеольоґії польського (а то й польсько

румунського) концепту. Се справдішна енци
кльопедія сеї ідеольоґії, екцикльопедія _і єван
геліє. Се шахішиш умового зусилля, теоретичної
ерудиції, морального патосу, до якого піднялася
і на яке спромоглася політична думка, звязана
з іменами Петлюри й Пілсудського. Як така,
книжка Донцова вимагала-б основного обгово

рення, сторінка за сторінкою, арґумент за арґу
ментом. Се тим паче, що автор поставив собі
в ній не саму тільки теоретичну ціль, відорвану
від практичного життя, а навпаки_йому при
свічує ціль практична: повести український
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загал шляхом польонофільського й русофоб
ського еамостійництва. Хто бачить у такій іде
ольоґії й політиці явище наглядно шкідне життє
вим інтересам українського народу, той почуває
очевидно потребу розправитися з найвизнач
нійшим теоретичним мотивуванням і пропаґу
ванням петлюрівської ідеольоґії. На жаль мушу
відмовитись від наміру, який в мене був ранійше,

зробити се. Чому? Книжка Донцова, без пере
сади кажучи, страшенна з кождого погляду;
кождому з нас приходилось в життю своїм
читати більшу або меншу скількість соток і
тисяч книжок злих, в злім дусі й зле написа
них книжок; та такої злої і так зле написаної
книжки, як „Підстави нашої політики", мені
бодай, ще ніколи й в ніякій мові не прийшлось
читати; все в сій книжці страшенно: неукраїн
ська, тисячами гріхів язикових, граматичних,

правописних і стилістичних пересіяна мова*);
'навіть в українській і російській публіцистиці
рідка грубість і чваньлнвість тону; ординарні
наклепи на немилі авторови народи й на особи
політичних противників; сотки неправдивих
тверджень, подаваних як чиста правда; без

конечність пересад і перекручень; яркі вну
трішні суперечності: _ отсе характеристичні
*) Ось кілька квіток (з-поміж тисячейі): „зґвалтити“,

„нецнота“, „скрижувати“, „під взглядом“ Або одна з ти
сячсй подібних квіток стилістики (а стиль се людииай:
„Турецький труп ще не виражав нахилу бути перенесеннм
на цвинтар...“ Німці називають такий стиль: „Ѕсіііпосіх“...



прикмети сеї в своїм роді одинокої книжки;

якби хотіти сторінка за сторінкою переходити
всі формальні й змістовні недоладности книжки

Донцова і їх справляти, то треба-би написати
книгу бодай втроє більшу від неї. А се при
120 сторінках Донцова_річ неможлива.
Неможлива зосібна мені, котрий маю до

розпорядимости всього кілька сторінок для Дон
цова. Можу отже торкнутись, ради прикладу,
всього якоїсь тисячної части її страхіть.
Автор сторонник абсолютного зірвання всіх

звязків між Україною й Московщиною.А Се його

право. Але що далі? Як здійснити і як за

кріпити задуману самостійність України? Тут
автор силкується вперти в читача концепцію
загально-європейського, трохи не всесвітного

походу хрестоносного всіх народів і держав
проти московського апокаліптичного дракона.
Московське племя, коли-б вірити словам Дон
цова, се унікат в історії Европи й світа; се

потвора, воплочення жорстокости, грубости, не

моральности, тупости, месіянізму, ненажирности,

большевизму_одним словом: се чорна пляма
на обличю землі, пляма, яку п. Донцов пред
кладає стерти шляхом нового хрестоносного
походу „Европи“ проти Росії.
Ідея в повнім значінні сього слова _ аб

сурдна. Ані змальованого Донцовом дракона
нема, ані нікому в Европі, за виїмком хіба то

вариства Петлюра-Пілсудський, не сниться ви- .

биратись у хрестоносний похід проти потвори.
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А помисл такого походу-одна з „підстав“
політики української, як її розуміє Донцов.
Практичної політики! Політики, ізза якої Дон
цову хотілось-би розпалити ряд нових воєнних

пожарів, пролитп море крови української _
особливо має тут Донцов на увазі галіщької_
й неукраїнської. Щоб зорґанізувати похід на

потвору, треба доказати, що потвора ся істнує,
зосібна-ж, що се потвора дійсна, а нетільки,
як китайські дракони, на стіні змальована. Чо

тири пяті части книжки Донцова присвячені
зусиллям дати такий доказ. З якої области

бере Донцов свою арґументацію, якою методою
він її проводить? Український, зосібна-ж галиць
кий, громадянин аж занадто добре знає як

автора самого так і його пісоньку-жаль тільки,
що Донцов промовчує жерело своїх натхнень.

Бо духом, формою, й змістом його москвожерні
філіпіки-ніщо инше, як парафраза численних
передвоєнних публікацій польських, стилю Ра

віти-Ґавронського, й російських, стилю Менши

кова й Реннікова, видаваних у ріжних краях і
мовах,_ на зогндження українського народу,
його фізичної й духової вдачі, його історії,
його письменства, його моралі, його ідеалів. Се

перелицьована на український жарґон (инакше
„мови“ Донцова не можна назвати) і аіі иѕііш
польське-українських замислів приладжена ар
ґументація й метода відомого письменства в роді
„Пи бандег роиг І'Еіігоре", письменства, в якому

Равіти-Ґавронські й Меншикови закликували
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кождий своє громадянство, тай Европу цілу,

до походу проти „української небезпек11“, проти
української потвори, проти українського народу,
того, мовляв,істинного духового й фізичного на

щадка й наступника Хозар і Печенігів, Полов
ців і Татар. Донцов, хоча на се має претенсії,

справді ні трохи не орпґінальний. Він тільки
замінює імена, переставляє народи, тай пере

співує пісню Равіт і Меншикових, яку він добре
знає. Що зрештою зовсім подібну, духом і
методою, пісню співалпй співають досі нпр.
француські націоналісти, вульґарної сорти, проти
„німецької потвори“, представляючи Німців та
кпми „Гунами“, якими Равіти й Меншикови

представляли нас, а Донцови_Росіян, про се
нашому авторовп також слід-би було дещо знати.
В дійсности _ не оклеветувані й плюгавлені на
роди є небезпекою для Европи, а письменники
в роді висше наведених, котрі сіють неправду,

клевету й ненависть, деморалізують_кождий
своє громадянство й вносять свою пайку до
„підстав політики“ злочину супроти власного

народу й людства цілого.
Коником „науковим“, на якім їздять Равіти,

Реннікови й Меншикови всіх народів, є та об
ласть лубочної політичної літератури, яку ні

мецька соціольоґія, в тім числі Вундт, кляси

фікують під назвою „упІёаі-е Убіхегрѕусііоіодіе“,
себто простацької психольоґії народів.
- Коли наукова психольоґія народів, яка _
совісно збираючи й оцінюючи матеріяли й факти,
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в яких виявляється (сумнівна зрештою й невло

вима) збірна психольоґія, факти з области ан

тропольоґічиої, фільольоґічної, етнольоґічної
- і пн., _ тільки дуже обережно підсувається впе
ред до аналізи т. зв. душі народів і не пере
ступила досі початкових стадій свого розвитку,_ то т. зв. простацька психольоґія народів, замі
нивши наукову совісність безскропулятністю,
а обережність нахальством і самохвальством,
відразу стала на високім степені свого роз
витку й з місця розпочала оперувати синтезами.
-Замітне при тім, що її проповідникп, незалежно
від народности, до котрої належать, з правила

приписують народам, яким вони вороже на

строєні, ті самі, шиъаііѕ піікапбіѕ, ВідЄМНі, ПО
гані й ганебні прикмети національної вдачі,

-тай що в тих своїх „характеристиках“ вони

всі маіоть ту саму міру правди й неправди.
Останнє тому, що всі сього рода „психольоґи_“
з одної сторони кладуть у вину ворожому на

родови немилі собі прикмети спільні всім

иаціям (нпр. імперіялізм, месіянство, забор
чість), або узагальнюють до розмірів харак

теристики цілої нації прикмети одної з її
кляс, звязані з даною стадією соціяльного
й економічного розвитку (нпр. переносячи по

одинокі грубі явища селянського життя на

Україні або в Московщині на національну ці
лість _ українську або російську). Письмен
ники сеї породи або саміне знають, що таке

наукове думання й критична метода, або чи
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слять на зовсім безкрптичні круги читачів.

Для маскаради ніби-науковости служать кож

`дому з них цитати з більш або менш замітннх

письменників „характері-ізованого" народу. Річ
відома, що як у всіх народних одиниць є певні

спільні прикмети (еґоїзм, месіянство, то що),
таксамо є в усіх народів більш або менш
цікаві пророки імперіялізму, еґоїзму, месіян
ства, ксенофобії, погорди до чужинців і т. и.
Призбирати цілі томи цитатів _у кождім бажа
нім змислі_річ найлекша в світі. Тільки вони
нічого або майже нічого не доказують, тай

можуть скорійш служити для характеристики
даного письменника, котрий ними послугуєть
ся, ніж для характеристики загалу нації, проти
котрої вони звернені. А вже найменше можуть
вони служати мотивами до будування „під
став“ національної політики, як сього бажав-би
собі п. Донцов. На цитатах з Соловйових так
само не можна базувати української політики,
як ми мусіли-би протестувати, коли-б чужинці
базували характеристику українського народу
й свою супроти нас уполітику на цитатах з книж
ки п. Донцова. Твердою й від волі людської
незалежною підставою українське-російських
взаємин є факт нашого ґеоґрафічного стано
вища, і ні цитати з Ренніковпх ні Донцових
факту сього захитати не в силі.

Щоби покінчити з рівно нудними як плит
кими міркуваннями книжки Донцова з области

„психольоґії“ російського дракона, занотуємо
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тут, розвеселенія ради, одну з численних вну
трішних суперечностей його „підставових“ ви

водів. На премногих місцях перших частей
своєї книжки Донцов (се одна з капітальних

підпор його „підстав“!) утотожнює большевизм
і його руїнницьку психольоґію з психольоґією
Великоруеів. Він на всі лади повторює „правду“,
що большевизм, „як вже показує його назва“

(ѕіс1)_явище російське. Він „з певністю" каже,
Що „ідеольоґія російського комунізму, як і ца
ризму, се тільки (ѕіеі) ріжні форми одної й тої са
мої суті... що не є нічим (і) иншим, як воюючим
із заходом російським месіянством“. Впевняє про
се п. Донцов і хто зна, безкритичний читач мо
же-б йому і повірив на слово, якби наш автор,
нризабувши під кінець своєї книжки свої попе

редні запевнення, раптом не „запевнив“ зачудо
ваного читача (ст. 199) про щось просто противне,

а саме, що „се зявище, котре ми' тепер назива

ємо большевіізмом, прийшло до нас в пропові
дях Ляменне, в музикальній демаґоґії Ваґнера,

в малярській штуці футуристів, в літературі
Барбюса і Ромеиа Роляна, в політичній акції
Айзнера і Лєніна, з трівогою передчуване ще
Спенсером іМережковським, Гюґо іБодлєр0м“. ..

Вивертає осьтак п. Донцов до гори дном

одну з головних, чи навіть найголовнійшу,

„підставу“ пропонованої ним-же самим укра
їнської політики. З такою самою мірою рації
або не-рації міг-би він повивертати горі ногами
всі инші основи своєї політичної теорії.
Панеііко 4
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Все, що говорить Донцов на тему ріжниці

між російським православієм з одного боку і
католицтвом з другого, приписуючи останньому

засаду свобідної „інтерпретації доґм“ і авто
номної моралі індивідуальної (католицтвоі),
може тільки викликати усміпнсу в кожного, хто
знає католицьку доґматику й моралістику.
Знов-же лаючи російську мову за питому

буцім-то тільки їй серед європейських мов не
особовість (нпр. у будові фраз неособових, як:

„в мене є хата“, замість „я маю хату"), п. Донцов
тільки, зовсім зрештою зайво, доказує недостачу
свойого знання мови української, якій ся

„ганебна“ неособовість так само рідна, як мові

російській'(„у сусіда хата біла", замість „сусід має

білу хату“, або „мені тринайцятий минав", іт. и.).
Нам-би було зовсім байдуже до сього, чи,

на скільки і як розуміє п. Донцов психольоґію
народів, науку про реліґії й мораль тай лінґві
стику, якби він не клав якраз свойого недо
статочного усвідомлення в сих справах в уголь
ний камінь своїх „підстав“ української політики,
за здійснювання якої він рад-би пролити нові

ріки української, головно-ж галицької крови.
Таким чином неосвідомленість автора перестає
бути -його приватною справою і підлягає при
людному осудови.
Рівно сильною як у психольоґії народів ви

являється книжка Донцова в своїх міжнарод
ніх комбінаціях і своїй моралі. Слівце про
одно й друге.



Де ті реальні сили, які могли-б здійснити
похід проти московської гидри і зірвання
всякого звязку між Україною й Росією? Що
„Европа“ на такий похід, під закликом п. Дон
цова, не піде, в сьому мабуть івін сам усумнився.
Він числить отже на „бльок“ польсько-румунсько
український (вбитий, очевидно, коштом захід
них українських земель). Одначе здається, що
й в успішність сього „бльоку“ п. Донцов не
має великої віри _ адже московсько-сибірський
бльок, навіть без союзників зпоза плечей Польщі,

міг-би виявитись сильнійшпм... Тож балакає п.

Донцов щось про „опорну (!
)

силу західного
славяпства", яке, мовляв, з переходом України
до західного славянства „зростає до величини

100 міл., котра може тримати вагу Москві"...

Дуже типічний для пророка Петлюрівської полі
тнки „політичний” рахунок! Бо хоч-би навіть

„перехід“ України до західного славянства і
справді був у межах ґсоґрафічної й історичної
дійсности такий можливий і легкий, як легко
він зродив-ся в голові п. Донцова і записався

в його книжці (стор. 76), то _- що таке „західна
славяиство" 'З Західним славянством називається

західна ґрупа славяиських народів у відріжнен
ню до східної (руської) й південної (балканської).
Значить, західне славянство, се Чехи з Лужиць
кими Сербами і Поляки з Кашубами. Навіть

з Українцями сій ґрупі далеко до 100 міліонів.
А крім сього: втягати Чехів до противросійського
союза _ наглядний абсурд. Чехи _ союзники

4.
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Росії на задах Польщі, тай союзники українсько
російського бльоку проти Польщі. Ніщо инше.
Одначе, підозріваючи мабуть, що читач і

в „західно-славянську“ комбінацію не повірить,
п. Донцов пробує її підкріпитп рахунком на
Анґлію. Рахунок рівно фантастичний, як всі
инші. Що й чому Анґлія не піддержує плянів
оконечного розриву між Україною й Росією, про
се сказано коротко на иншім місці сих уваг.
А якщо хтось ще- хоче страшити Анґлію не
безпекою російсько-сибірської експанзії через
Гімаляї на Індії, то він з сим страхіттям ви

брався якийсь десяток літ запізно. Наїзд росій
- ський на Індії все був тільки більш або менш

проблематпчною гіпотезою, одначе є не гіпоте
зою, а безперечною правдою захитання стано
вища Анґлії в Індіях наслідком російського
погрому у війні з Японією. Немає нині ув Анґлії
нікого, хто не вважав-би заохоти й помочи, яку
Анґлія дала була жовтій Японії, як свойому
знарядови проти білої Росії, за найбільший
політичний прогріх у світовій політиці В.Бри
танії. Перемога жовтих на полях Манджурії

випрямила хребти всім племенам барвних рас
і більш ніж який-небудь російський замнсл

захитала становищем Анґлії в Індіях, а за сим
і геґемонією білої людини в Азії й в усіх частях
світа, не виключаючи й чорного континенту. Сей

анґлійський прогріх'розпочав нову еру в істо

рії світа, еру усування білої раси в користь
рас барвних, з Японією на чолі. Анґлія з вели
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кою охотою розвязує, по Вашингтонській кон

ференції, дуже в Англії непопулярний союз
з Японією, а на овиді будучности, може вже не
далекої, зарисовується инший союз: союз двох
англьо-саксонських націй з українське-росій
сько-сибірським звязком, як передною сторо
жею білої раси на азійськім' континенті.
З численним на Анґлію Петлюра-Пілсудський
\таксамо не мати-ме успіху, як з численним на

„західне славянство" в боротьбі проти віднови

східно-европейської могучости.
"

Не остається, після всього, ніякий инший
чинник, на якому п. Донцов міг-би будувати
підстави своєї 'політики, як тільки Поляки (та
бору Пілсудського) і_галицькі Українці. І тут
виходить па зверх мораль політики українсько
польського „еамостійництвж' і його носителів.
- Галичан п. Донцов рівночасно і гладить і
побиває. Гладить, коли числитв на необхідну
для будови української самостійности поміч

галицьких Українців у людях і крови, а поби
ває Галичан, лає і з болотом мішає, коли пі
дозріває їх, що їм готово-би не захотітися ще

раз виточити свою кров за злочинну „полі

тику" Петлюри-Донцова і ад шајогеш Роіопіае
діогіаш. Стремління до зєдинення всіх україн
ських земель _ ось ворог! Галицькі Українці
повинні, разом з Поляками, пролити свою кров
за (нездійснимий зрештою по своїй суті) плян

„самостійної“ України з польської протекції;

у відплату за своіо кров і зусилля одержу
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ють Поляки від п. Донцова західні українські
землі з Галичиною включно, а галицькі Укра
їнці-польське ярмо. Галицькі Українці мають,
ні менше ні більше, а добровільно віддати свою
землю на спольщення, а свою людність на

екстермінацію, мають своєю згодою санкціону
вати упляноване Полякамн вичеркнення галиць
кого українського племенп з обличчя Східної
Галичини-і все те ради такої злочинної й бо
жевільної нісенітниці, якого є з погляду при
роди, історії, політикп й життєвих інтересів
українського народу - концепція „самостійної“
України в польськім змислі! Галицький укра
їнський селянин має на те кладти голову, щоб
його сини й внуки стали Поляками! Безпри
мірна в історії народів неморальність такої

„самостійницької“ концепції осягає тут свій

веріпок. Коли-б ще хтось з ворогів української
національности, як такої, глядав арґументів для
своєї тези про неістнування самої нації україн
ської, то в недостачі почуття інтеґральностп
національного скарбу в землі й людности,

в ноншалянції, з якого „самостійники“ а Іа
п. Донцов роздаровують суто-українські землі
на пожертя ворогови, в безнримірніії серед ша

нуючих себе народів теорії й практиці Петлю

рівщини, -- сей ворог українства, як такого,
знайшов-би найсильнійший свій арґумент для
своєї абсурдної самої в собі тези: про неістну
вання української нації. у

Але не конець на сім. Донцов збирається
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навіть своїх найсердечнійших другів, Поляків,

піддурити, вивести в поле! А бодай підморгує
Галичинам, що, мовлять, йому хочеться Ляха

піддурптп. Він соромливо, та проте виразно,
натякає, що здача західних українських
земель на кольонізацію Полякам се ніщо біль
ше, як тільки „певно часова*) втрата кількох

провінцій“. 7,Часова“ _ значить, Донцов вірить,
або вдає, що буцім-то вірить, що збудована
з польською й галицького помічю „самостійна“
Україна назад одержить від Польщі західні
українські землі. Польща віддасть їх по добро
му? Задля гарних очей своїх придніпрянських
союзників і пупілів? Нісенітииця! Отже може
поставлена Поляками на ноги і в дійсностп
під польським протекторатом остаюча „само
стійна“ Україна силою відбере Полякам „кіль
ка провінцій"? Так? Але до сього треба-би,

щоб Україна здійснила свою самостійність не
в соіозі з Польщеіо і під протекцією Польіці
а в тривкім мілітарнім і політіічнім звязку
з непольськими народаміі сеї части Европи,

передовсім з Росією, _ в Зєдинених Державах
Східної Европи й Сибіри-чи як инакше сей
політичний твір буде називатися.

Одначе якраз проти сього борються ідео
льоґи польської концепції „самостійної“ Укра
їни, ідеольоґи здачі Галичини Полякам, ідео
льоґи хрестоносного походу проти російської
потвори. І п. Донцов, говорячи про „часовість“
*) Стор. 97.

у



_56..
здачі „кількох провінцій“ (іі), не підведе ні
кого: ні Галичан ні Поляків. Він тільки зайвий

раз скидає маску з морального облпчя поль

сько-українського самостійництва.

Доволі сього. „Підстави політики“ п.Донцова
на можуть бути підставами піякої української
політики, ні придніпрянської ні придністрян
ської. Тільки легкодух або авантурист може
піти слідами Петлюри. Уеѕіігіа тегі-ет. Будуч
ність Соборної України, національно-культурний,
господарський, державний, велико-державний і
світове-політичний розвиток зєдинених україн
ських земель піде зовсім иншим шляхом ніж
собі зачеркнули пп. Пілсудські. Зєдинена з Ве
ликого Україною, разом з нею звязана з пере-_
будованою на нових засадах Росією _ Східна
Галичина відітхне також після півтисячлітної
неволі. Польща опиниться в своїх етнографічних
границях і мусить раз на все розбудитись із
своїх снів про могучість.
Наша будучність, чи кому се приємно чи

неприємно, є в звязку зі Сходом Европи, пере
довсім у звязку з новою Росією. Як кождий

нарід у світі, так і нарід російський має свої
великі хиби й великі прикмети. Одначе певне

одно: він (як зрештою ніоден инший нарід)
не є такою апокаліптичною потворою, якою
малюють його Духінські й Донцови. Знов-же

український нарід не такий, яким його змальо

вують Равіти-Ґавронські. Російське племя, при
всіх своїх хибах, єдине серед славянськпх на
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родів спромоглося на велику, світоку державу;
воно й єдине серед Славян видало в своїм
піісьменстві імена, які стоять рядом з найбіль
шими іменами письменств усіх народів і часів.
У звязку з племенем сим і його державою племя
українське й українська держава покликані бути
співтворцем і співвласником нової евро
азійської імперії. Хто вірить у надзвичайну
талановитість українського племени, тому може

всміхатись для племени свого в звязку з ро
сійським роля подібна тій, яку грало тала

новите племя мадярське в звязку австро

угорськім.
`



„РаІѕиѕ иііпат чаіеѕ ѕіт!"
Листи, які нпзше подаю, се одна частина

реляцій, які писав я в часі своєї прина- _
лежности до української делегації на мирову
конфернецію в Парижі, для інформації нашого

уряду. Реляції сі адресовано або просто до
п. д-ра Евгена Петрушевича, голови Національ
ної Ради, або до представників нашого уряду
у Відні й Берні, пп. Сінгалевича й Василька,_
з тим, що копії реляцій мали бути висплані
як найшвидше (се тоді було нелегко) п. д-рови
Евгенови Петрушевичеви в Камінці.

Три перші листи появляються отсе друком
уперве. Два останні, писані до п. Сінгалевпча,

попались якимсь чином у редакцію віденської
„Боротьби“, і на своє превелике здивування
знайшов я їх надрукованими в числі 1 сього
часопису, з дня 1 січня 1920 р., переповненого
наклепами на галицький уряд і мене.

І.
Париж, 6. липня 1919.

Високоповажаний Пане Президент !*)
Маю поважну підставу сподіватися в най

близших днях приїхати до Вас, ВП. Пане Пре
*) До през. д-ра Петрушевича.



_59_
зидент, і Вам, як і Членам Національної Ради
'і Державного Секретаріяту, предложити по

трібне звідомлення про політичне положення.

Перед нашою національною політикою стоять

дуже важні питання і рішення, яких не можна

трактувати без особистого порозуміння з міро
датними чинниками. .

і

Прошу приняти слова глубокого поважання
і сердечного привіту.
До швидкого побачення! _

~ Василь Панейко в. р.

ІІ.
Відень, 8. серпня 1919.

Високоповажаний Пане Президентй'ї)

Вибрався я їхати до Вас, ВП. Пане Прези
дент, щоби особисто порозумітися з нашим нра
вительством про цілий ряд важних питань,

одначе у Відні я так знесилився і ослаб, що
далі їхати не можу _ хиба-би літаком, одначе
від сього мене рішучо відводять знайомі. Тож

бодай листом спробую скомунікуватись. Тому,

що літак має відїхати в короткім часі, мушу
обмежитися до листа як найкоротшого. Прошу
мені простити, що моя фізична недиспозиція не

позволить мені дати сьому листови таку форму
і такий зміст, як сього справа вимагає іяк
сього я собі бажав-би. Найблизшим воздушпим
післанцем пішлю Вам, ВП. Президент, як допов

ї) До през. д-ра Петрушевича.



нення сього листа, дослівний витяг з моїх що
Дснних політичних записок, зміст яких ілюструє
розвиток галицько-українського питання в Па

рпжі в усіх його стадіях.
Витяг сей прошу вважати строго довіроч

ним і радше знищити його, ніж допустити,
щоби попався в руки Поляків; я обовязаний до

дискреції перед людьми, котрі зі мною в чотири
очи нераз говорили річи, яких публично не
вільно повторити...
Українська справа _в значінню української

державної самостійности і зєднання всіх укра
їнських земель _ нині стоїть у Парижі зле.
Зрештою вона тут і ніколи добре не стояла,
в кождім разі в місяці січні й лютім ще сяк
так числплися тут з тодішним представником
України; потім значіння наше тут стрімголовІ
надало в низ: „час“ працював і працює не
в користь нашу, а в некористь. Мусимо глянути
правді в очі.

-

Ріжні причини зложилися на те, що дер
жави антанти, а передовсім Англія, після дея
кого вагання рішилася дати можливо як най

більшу поміч Кольчакови і Денікінови, в кот

рих бачать єдині в Росії сили організації й

державного порядку. Явні й тайні емісарі, кот

рих висилано на Україну, заняту війсками Ди
ректорії, майже однозгідно впевнялп антанту,

що режім Директорії виявляє собою з погляду
державного змісту, порядку, пошани перед
людською одиницею, її правами і майном щось
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ще гірше від режіму большевицького, на кождий
випадок щось позбавлене практичного, реального
змислу, необхідного задля творення й удержу
вання новітної держави. Постанова будувати Ве

лику Росію є висновком з сього погляду на здат
ність українського елементу будувати свою дер
жавність. Мілітарна слабість Директорії супроти
походу большевиків доконала діла: переконала
навіть ті антантські круги, яким не всміхалася

перспектива Великої Росії, що з України _ бодай
на теперішній стадії й розвитку _ органічно
нічого бути не може, тай що єдиний ратунок
перед большевизмом і анархією _ будувати де
мократичну Росію. Яке становище мала-б Укра
їна одержати в сій Росії? Не се ріжно від
повідають. Одні кажуть, що з України зовсім
доволі мати загальні горожанські права з во
лею слова і друку; инші думають, що Україна_
може! _ вже здібна до автономії, а тільки
наші найбільші „приятелі“ припускають, що
Україна, отверезившися від свого пайдократнч
ного радикалізму, могла-б бути рівнорядним
членом російської федерації. Про Україну як

самостійну державу думають тільки дуже не
численні круги, тай то як про державу грубо
обкроєну на річ Польщі і Румунії, тай під
свого рода опікою польською. ›

ПІО-до Галичини, то антанта дуже швидко
стала на становищи (з початком марта), що її
неможна прилучувати ні до України ні до Ро
сії _ так довго бодай, поки там не настане



_69..
конець большевизмови й анархії. Англійці

заступали плян невтралізації Східної Галичи
ни, як окремої держави, на час провізорії, поки

Україна (чи Росія) не сконсолідуються. Плян
сей _закинено з початком червня: Галичиною

заплачено Полякам за те, що Англія переперла
коштом Поляків уступки для Німців у Шлезку.
Тоді Найвисша Рада антанти постановила при
лучитиІ Східну Галичину провізорично до Поль
щі, як автономну теріторію, поставлену під су

веренність ліги народів; про оконечну прина
лежність Галичини мав-би ріщити плєбісцит,

переведений тоді, коли відносини на Сході

Европи усталяться. До співучасти в нарадах
над статутом сеї автономиї Сх. Галичини запро
шено представників місцевої людности: східно

галицьких Поляків, Жидів, д-ра Маркова і нас.
Пішли всі і предкладали й мотивувалп свої до
магання; ми відмовились піти*), тож комісія

працює над статутом _ без нас. Коли одначе
люде нам прихильні, а бодай не вороги (Аме
риканці, Англійці, Італійці, а навіть Французи)
напирали на мене, щоби конче прийти, бо самим
поясненням справи можна-би не-одну корисну
нам постанову вставити, а пекорисну усунути,

відповів я, ще не можу без порозуміння з Нац.
Радою і правительством ніяк висловлюватися
до статута _ нехай мені зроблять можливою
*) Таке було рішення загально-української делегації,

такі були й категоричні інструкції уповноважнених обох

українсьпих урядів, пп. Бурачинського й Темницького.
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комунікацію з правительством, то аж, порозу
мівшися з ним, дам відповідь _ негативну чи
позитивну. Результатом сього є моя теперішна
подорож. -

Подробиці переговорів і розмов знайдете,
ВП. п. Презіідент, у моїм записнику, який одер
жите в найблизшім часі.
В українських політичних кругах у Парижі,

Швайцарії й Відні піднімаються супроти такого

стану річей ріжні концепції ратунку чи діяль
ности. Не говорячи про плян злуки з больше
виками, можна сі концепції сформулувати ось як:
1. „Твердо стояти далі на позиції самостій

ности і битися за неї до кінця з. усіми її во
рогами_хто-б вони не були: большевики, Поля
ки, Румуни чи Антанта". Се досі офіціяльне
становище нашої *) парпжської делегації, а тільки
в останніх днях воно розпочалося модифікува
тись ось-якоіо другою концеііціею (за якою стоїть
і п. Василько):
`

2. Дати Полякам усе, чого вони хотять (з Га
личини, з Холмщини, Волині, навіть Поділля),
таксамо дати все Румунії (Буковина, Бес

сарабія)і за те зискати поміч сих двох держав_
мілітарну і дипльоматичну. Мілітарну на те,
щоби побити большевиків, Кольчака і Денікіна,_ дипльоматичну, щоб зрівноважити політИЧ
ний вплив Англії _ з її постановою будувати
залежну від неї одну Росію. Противники сього

пляну висувають між иншим такі заміти:

*) Загально-української.
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а) мілітарно Румунія і Польща за слабі для
такої задачі; _

б) дипльоматично вони мають в антанті вплив

дуже мізерний - в кождім разі не їх сила рів
новаэкити або модифікувати постанову Анґлії;

в) дати Галичину Полякам на власність на

віть без тих ґарантій провізоричности, які їй
хоче дати антанта, було-б з морального погляду
„актом Каїна“;

г) Полякам хотілось-би союза з Україною не

так проти Росії, як проти Німеччини;

д) певність ворожнечі з боку Московщини
без найменшої певности, що приязнь з Поля

ками буде справді щира і видержить пробу

прим. війни. ,.

З. Рішитися говорити з Анґлією й Амери
кою (котрі нас до сього устами своїх найвиз

начнійших політиків намовляють), про феде

рацію з Московщиною„ як рівний з рівним, і про
війскову кооперацію з Кольчаком і Денікіном
проти большевиків. Говорити про се _ `

а) або з наміром справді увійти у федерацію
і серед умовленого правно-політичного ладу
працювати над виробленням в українському
громадянстві потрібного засобу людей, здатних
на ділі (а не тільки на словах) до практичної
державної праці в усіх її областях, тай умож
ливити Галичині плєбісцитом приєднатись до
. сеї федерації; або

б) увійти в переговори про федерацію і вій
скову конвенцію на те, щоби одержати від ан
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танти поміч в матеріялі воєннім, грошах і ін

-структорах (без сього ніякої помочи Україна
абсолютно не дістане), а потім, коли армія зре
організуеться і Україна освободиться від боль
Шевиків, домагатися від антанти признания са
мостійности.
Такі в головному думки, якими живуть наші

земляки за границею. Реферую їх, не висказу
ючи своєї думки. Вас, ВП. Пане Президент,
смію просити, щоби при першій нагоді пере
дати до Відня свій міродатний погляд на всі

справи, з порученням, аби Відень через курієра
чеського переслав мені Ваше письмо до Па

рижа. Одно тільки смііо сказати: що з нашої
політичної неактивности треба нарешті
вже раз вийти. Бо ждати, щоб час далі
„працював“ на нас _ самовбийство. Треба рішіі
тися на активність, бо онинимось поза скоб
ками політики. Війни з цілим світом вести
не можемо. А коли большевикам удасться по
бити Кольчака і Денікіна, то вони звернуть
свої справді добрі сили проти Директорії... Ко
лиж-би рішення випало в користь переговорів
про федерацію, то й із сим треба спішитися:
бо инакше з нами про се говорити-путь, коли
в нас е ще трохи війска, а инакше коли боль
шевики, Поляки чи хто инший знищать нашу
армію, позбавлену всякої помочи матеріальної.
(9. серпня рано.) Кінчу листа, бо зараз їду

до Карльсбаду, куди мене конче кличуть Тем

ницький і тов. Буду в дорозі два дні; по по
Панеііко з
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вороті вишлю Вам, Ви. П. Президент, другий
лист - може вже й конкретнійший _- тай зга
дані висше матеріяли, які поручаю пильній
увазі.

7
.

Прошу Вас, ВП. Пане Президент, приняти
запевнення про найвисшу для Вас пошану
до _Вас, Вашої мужеської рішучости, Вашої са
мопосвяти, Вашого політичного розуму. І прошуА
Вас передати мій глибокий поклін, мої сердечні

поздоровлення Оимонови Петлюрі, котрого смію

назвати своїм старим другом. Так само з по

чуттям зворушення і глубокої поваги думаю
й згадую пп. Голубовича, Макуха, Назарука,

Витвицького і всіх панів товаришів, котрі видер
жали на місці і своє життя і здоровля висна
жують на працю над будовою храму нашої

національної будучности.
І Всім їм, як і Вам,

Дорогий Пане Президент, стискаю руку най
'йш . у *сердечш е

Панейко в. р.
ІІІ.

Париж, 28. серпня 1919.

Високоповажаний, Дорогий Пане Посол!*)

Приїхав нині сюди Джонсон і привіз кілька
слів від вас; дякую Вам за них дуже. Особли
вож дякую Вам за довіря і за заохоту до даль
шої роботи. Серед того морального иригноб
лення, в якім тут приходиться жити і працювати,
виликим добродійством є навіть два-три прихиль
*) До посла Сіиґалевича.
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ні слова. 'З Джонсоном я умовився про спіль
ну вечеру завтра, а нині попросив його піти до

референта українських справ в американській
делегації проф. Льорда і розказати йому свої
вражіння з Галичини.
За той час, від коли ми розпращилися у

Відні, призбиралось у мене чимало _ і немало
важних звісток_ якими хочу поділитися з Вами,
ВП. П. Посол.

Передовсім справа Галичини.
Тогож самого дня, коли я приїхав до Парижа,

я (а властиво моя служниця, в моїй неприсут
ности) одержав аж два телефономати від генер.
секретаріяту мирової конференції з запитом, чи

схочу явитися у суботу 28.?111. попол. на пов
ній комісії в справі галицького статута. Пора
дившися з англійським членом сеї комісії Бур
дільоном, я з дром Томашівським пішли на

засідання комісії під проводом Жіля Камбона
і _ зложивши дуже рішучу заяву-протест
(залучаю його окремо), я і д-р Томашівський
викладали і мотивували становище української
сторони до поодиноких точок галицького статута.
Хоча ся історія тривала кілька годин, то вий
шов я з комісії невдоволений. Я мав вра
жіння, що проект статута вже готовий та що
ми відбули тільки зайву формальність, являю
чпсь на засіданні. Щоб упевнитись, пішов я

на другий день до поодиноких членів комісії
(Ім-(і, Ье Вопсі, ВеІІа Тогейа) і _ не завиваючи
мойого негодування в бавовну _ сказав їм що

5.
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думаю про таку тактику комісії. Відповіди, які

одержав, тільки по части потвердили мої по
боювання, по части одначе їх і розсіяли. Про
єкт статута був уже справді готовий, бо Най
висша Рада поставила комісії катеґоричне до
магання предложити статут до кількох днів _
всеж таки запевнив мене Президент підкомісії
торжественно, що комісія ще в останній хвилі,

під впливом наших пояснень, поправила деякі

сущні точки проекту в змислі, який ми засту
пали. Одначе прошу таки не думати, що вплив
наш на проект обмежувався самою тільки поя
вою на комісії. Як я Вам уже розказував осо
бисто, не міг я _мимо заборони з боку пп.
Бурачинського і'Гемницького й мимо принципі
яльної постанови делєґації бойкотування комі
сії _ перенести на своїй совісти такий „бой
кот“, і _ як по части можете бачити з мойого
записника _ я особисто в цілім ряді конферен
цій з усіми членами субкомісії докладно об

говорив і умотивував засади статуту з укра
їнського становища, а крім того д-р Томашівсь
кий, в порозумінню зі мною, ніби-то на власну
руку, приватно, виробив і умотивував доклад
ний проект на письмі, який _ рівночасно з поль
ським проектом _ був субстратом проекту ко
місійного. Як се звичайно в таких випадках
буває, проект комісії з компромісом між обома

становищами. Хоча приватною дорогою маю й
деякі відомости про зміст проекту, то _ не
маючи тексту перед собою, не хочу доносити



_69__
Вам звісток не зовсім певних _ тим менше, що
Рада 4-ох може проект закинути або змінити.
Як на тепер, то 'маю з дружного мені жерела
запевнення, що проект викличе в польських

кругах ще більше невдоволення, ніж в українсь
ких. .. Розрада невелика; до оптимізму причини
немає, алев песимізм не можна попадатн.
Одначе справа галицького статута сіім да

леко не полагоджена. Поляки, (як покаже Вам

залучена вирізка „.Іоіігііа1-а“) роблять усе мож
ливе, щоби проект, а властиво саму ідею про
візоричного статута, бодаіі в останній хвилі
розбити, а помагають їм у сім _;се річ стра
шенно болюча_ наші закордонні брати.
Се давна і дуже сумна історія. Можу роз

казати її Вам тільки дуже коротко, при чім
застерігаюсь, що розказую не чутки, а зовсім
певні факти _ хоч як вони неймовірні.
Як знаєте- місяць май був часом рели
тіівно найліпшої конюнктури політичної Га
личини, галицької армії і галицького держав
но-творчого елементу на ринку парижської
мирової конференції. Рада 4-ох вже стояла на
становищи, що Західну' Україну з її політично
впробленим елементом треба удержатп перед
псльським розгромом і що треба її віікористатіі
в праці над реорганізацією Східної Европіі.
Висловом сего оцінювання Галичини було при
няття нас Радою 4-ох і Клемансом (коло 2О-го
мая) тай проект завішення оружя, вироблений
комісією ген. Боти. Очевидно, що Поляки хо
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пились усіх можливих заходів, аби с-ю концеп
цію розбити. В сім змислі першорядну поміч

дав їм прелімінарний договір, заключений якраз
26. мая (і підписаний) між Падеревским і упо
вноважненим представником українського мі

ністерства заграничних справ Курдиновським:
договір сей означив лінію Збруч-Огир як

границю між Польщею й Україною. Дадсревский
запрезентував договір сей _ прошу уважатп,
в яку критичну хвилю його підписано! _ Раді
4-ох, тай не довго треба було ждати хвилі, коли

рада 4-ох (не обовязана в галицько-українській
справі бути більше українофільською ніж самі-ж

Українці) позволила окупувати Полякам Сх. Га

личину аж до лінії, означеної п. Кудривнов
ських іменем правительства Директорії...
Кудриновський тепер приїхав у Париж і роз

казав усе висше наведене на засіданню Деле
ґації... Одначе па сім не конець.
Дні, які саме тепер переживаємо. се знов

критичні дні для будуччини Галичини. Поляки

роблять усе можливе, щоби розбити провізо
ричність галицької конституції і заступити її
дефінітивністю. Ну, і якраз сі критичні диі
вибрали представники уряду Директорії у Вар
шаві, щоби підписати договір про „повну ис

заінтересованість“ України в справі Гали
чини, „ііеѕіпіегеѕѕешеп±“! А тимчасом точка
провізоричности в прилученню Галичини до
Польщі оперта між ин. на засаді, що в Сх.
Галичині „заінтересовані“ Україна чи Росія
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і що в своїм часі вони свої інтереси будуть
могти зголосити і провірити шляхом плебісциту.
Можете, Дорогий Пане После, уявити собі, в стані

якого духового пригноблення я _ щоби бодай
в части параліжувати сей польське-українсь
кий удар _ нотифікував мировій конференції
факт, що на підставі договору про злуку *) єдино
і виключно тільки західне-українське прави
тельство має право рішати про польське-укра
їнськіій спір у Галіічині, тай звернувся осо
бисто до Маклакова з проханням, аби бодай
Росія зголосила безпролочно свою „заінтере
сованіеть" у Галичині, коли Україна _ „неза
інтересована".
При сій нагоді зауважую, що як у Парижі,

так і поза Парижем, велися ще тому кілька
днів _ незалежно від в-іршавських _ перего
вори про здачу Галичини Полякам у цілос'гіі
або в більшій части. Переговори сі велися у
великій тайні переді мною. А вели їх ті самі
люде, котрі мене' оклеветували „сепаратистом“
і ворогом єднання з Україною тому тільки, що
я стояв' на засаді галицького самоозначеніія

супроти Поляків, загарантованого нам згада
ним договором Секретаріяту з Директорієіо.
Людям сим треба було конче довести перед
світом, що Галичина, мовляв, провінція Укра
їни, _ на те, щоб Україна могла ту „провінцію“
відступити Польщі. Яку сумну ролю відограв
у сім деградуванню Галіічііни до ролі провін
*) Галичини з Україною.

›



ції _ плачений за се Сидоренком Лозинський,
публикуючи відповідну заяву в „Тешрѕ“ і даючи
своїми „повновластями“ Сидоренкови бажаний

претексі` іґнорувати мій і п. Бурачинського
мандату справі Галичини, _ се теж одна з дуже
сумних сторінок з історії нашого інтриґантства.
Одначе про се _може й непотрібно _ мимо

ходом. Перейду до инших річей.
В справі польських жорстокостей зложив

я дуже рішучий протест на комісії польській,

а крім того інтервеніював у сій справі у Італій

ців (Веііа Тогепа), Французів (Ье Воші) і Аме

риканців (Ьопі). В обох останніх з особливим
натиском. У відповідь сказав Ье Воші (ґенерал
тловної кватири), що жорстокости сі творяться
місцевими польськими орґанами без відома
і проти волі Пілсудського і Падеревського; як
єдиний спосіб для припинення назвав інтер
венцію у Падеревського і піднявся її особисто.
Знов-же Ьопі заявив, що всі продложені мною

матеріяли післав американському послови у Вар
шаві, котрий вислав для провірення їх двох

Американців. На жаль (або на щастя) офіцири
сі сконстатували, що яких 80% поданих мною

„фактів“_неправдиві. Прим: з трьох сіл, про
котрі я впевняв, що вони спалені Поляками до
тла, а їх людність вирізана в „пень“,_два
села показалися, при автопсії, зовсім нетика
ними, а з третього було спалених пять хат,

котрі, до того, й стояли на лінії битви. Все-ж
таки заявив мені Ьопі, що всякі дальші мате
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ріяли будуть так само старанно на місці про
вірюватись американськими офіцирами, без

'контролі польських орґанів. Довшу розмову
про сю справу мав я теж з віцепрезидентом
Міжнародного Червоного Хреста Ферієром: він

виявився добре освідомленим про справу (за
слуга головно Фріка) і обговорив зі мною
дальші заходи для помочи галицькій україн
ській людности. За посередництвом Ьопі-а мав
я також конференцію з провідником американ
ської місії Червоного Хреста, яка вибирається
на Україну і мати-ме в Камінці Под. Унагоду
помогти також нещасливим [галицькимІ уті
качам.

Пишете мені, що робите заходи, щоби ви
слати Барана й Жука до Каміння. Прошу мені

зателєґрафувати, Чи поїхали вони нарешті
справді. Післязавтра їде туди через Вукарешт
Сидоренко, і я дуже боюся, щоб він своєю

методою самопевної бляґи не підвів там наших

людей До безпідставних ілюзій і побудованих
На них безнадійних політичних концепцій. Ро
біть, П. Посол, усе можливе, щоб Жук і Баран
зараз туди виїхали.

`

На італійського посла до Відня прийде на
місце кн. Борґези маркіз ВеІІа Тотті-людина,
з котрою я тут ѕцшша ѕишшагиш відбув бадай
з 10 годин всесторонних конференцій про га

лицьку й українську справу. Він був 11 літ
атташе в Росії і не є нашим ворогом. Я йому
обіцяв його у Відні відвідати, а Ви _- коли-б
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до нього пішли_не забудьте йому від мене
поклонитися.
Коли уважно прочитаєте залучений рапорт
анґлійського аґента про українські справи,
зрозумієте, як мені було неприємно йти тут
до Італійців, котрі теж той рапорт читали.

Зрозумійте також зимне відношення ґенерала

ѕеѕ-ге до наших представників у Відні. Рапорт
сей нас тут дуже. скомпромітував. Написаний

(а властиво присланий) він сюди (по німецьки! і)
відомим Вам з назвища_і ще з дечого иншого_ “Теіѕѕшапн-ом із Берна. Мав він в англійській
делєґації ефект завсім противний тому, якого

надіялися його автор і інспіратор. Анґлійці _
річ безпримірна-відбили з нього богато копій
і переслали їх усім делєґаціям, очевидно також
італійській. Дали й нам одну копію. Не хочу

про сю справу багато говорити; одно тільки

скажу: що „методи“, які може й добрі були
в австрійськім „РоІіиеіѕъааі-і“ і при системі

ІІІтірка й Бляйлєбена, викликують не що инше,
як тільки сміх, погорду й скандал, коли їх

прикладається па міжнародній области. Перед
Вайсманом остерігав я Берн дуже серіозно ще
в марті, проте таки сталося те, що Самі знаєте,

а результат _ компромітація. Вірте мені, що
мені стидно тепер говорити нетільки з Італій
цями, котріј сей рапорт читали і котрі знають,
що він походить з такого видатного в україн
ськім світі місця. Єдиним наслідком мойого

остереження перед Вайсманом було замітне
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похолодніння посла Василька до менеё-похо
лодніння, яке перейшло в явну неприхильність,
коли я висказував 9. с. м. Василькови свій по

гляд на пропаґовану ним ідею польсько-румун
сько-українського союза коштом Гаашчи'ни і пн
ших цінних зречень (неділя ЗО серпня). Макла
ков (тутешній російський посол) сказав учора,

що Поляки впевняли його, що звістка про
договір їх з Петлюрою неправдива. Натомість

дуже високо поставлена особа в головній

француській кватирі запевняла мене, що
звістка про договір зовсім безсумнівна, тай

радила мені виводити відповідні політичні

висновки якраз із факту сього договору. Між
ин. пропонувала мені посередничити стрічі
моїй з Падеревським у Парижі.
Якби з сього мало що вийти, то Вам дові

рочно, як і про все инше, що тут діється, на
пишу. Одно тільки прошу мати на увазі: що
я в сих справах надзвичайно обережний і -
запевняю-Вас - ні себе, ні тим менше нашої
справи в ніякі кабалп не дам втягнути.
А тепер-на скільки се можливе в рамках

короткого листа: до справи нашої „великої
політики“!
Всі познаки вказують на те, що велико

українська політика увійшла тепер під польсько

румунську орієнтацію. Як -на сю орієнтацію
глядять міродатні круги хочби Франції, про

котру дехто каже, що вона буцім-то дуже рада
сій орієнтації, про нехай свідчить факт, що
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дня 26 с. м. керманич російського департаменту
у француськім міністерстві заграничних справ
сказав мені в присутности другого високого

француського урядовця дослівно таке:

„Не можу ніяк зрозуміти сеї вашої україн
ської політики. Вяжетеся з таки другорядними
державами, як Польща й Румунія, і платите їм

безцінними провінціями _ Галичиною, Холмщи
ною, Болинню, Буковиною, Бсесарабією, коли
тимчасом, входячи в федерацію з Росіянами,

ви всі ті провінції можете при собі задержати".
Те саме повторено двічи п. Марголінови _

з тим додатком, що ціле француське міністер
ство, не виключаючи Клємансо, так само думає.
За польську орієнтацію є хиба тільки деякі
католицькі круги тай така „дрібнота“ _ ірѕіѕвіша
уегЬа дотичного француського урядовця загр.

сирав_як П... (котрий є тепер жерелом полі
тичних інспірацій одної части нашої делєґації).
Позволю собі коротко представити Вам свою

думку про сю орієнтацію
_ головне я реферував

уѕке у Відні тай в листі до п. Президента Пе

трушевича.
\

Вважаю орієнтацію сю за безвигляднуі шкід

ливу. В найліпшім разі може вона дати нам
малу правобережну Україну (без ГалиІшни,
Холмщини, зах. Волині, Буковини й Бессарабії),

засуджену на ласку й протекцію иоль сь ку й на

вічну ненависть Росії, яка між ин. також на
лідком такого укладу політичного мусіла-б чим

скорше порозумітись з Німеччиною. Натомість
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Україна-Бог зна, чому мусіла-б, у хвості Поля
ків, увійти рівночасно в комбінацію проти
німецьку й протиросійську. Таке в тім самім
часі, коли навіть Анґлія, Франція й Чехія

стараються приготовити сяк-так можливі від
новини до Росії й Німеччини. ›

Галичину позбавляє комбінація ся тої охо

рони, яку може їй дати' контроля Ліґи народів,
а віддає її на пожертя Поякам. Коли „хитрі
Малороси“ думають, що сотворивши з поль
ською помічю Україну, зуміють потім відобрати

Галичину Полякам силою, то се діточа помилка:
так сотворена Україна, в страху перед 100-міліо
новою Росією, буде вічно залежна від Польщі
і нічого від неї не дістане.
Серед такого укладу міжнародніх відносин
і при істнуючім стані внутрішнього розвитку
українського громадянства остається україн
ському народови,` а зосібна нам Галичанам,

одно раціональне стремління: будувати на

спілку з демократичними елементами велико

руськими велику російську федерацію, яка

єднала-б у собі всі українські землі, в сім
числі і Галичину, як одну з держав сеї феде
рації, звязану тіснійшим узлом з рештою укра
їнськпх земель. Федерація така дала-б україн
ському елєментови становище в світовій політиці
подібне, як мала Угорщина в австро-угорській
федерації, зберегла-б Україні нетільки Гали
чину, а й українські кольонії в Азії, тай позво
лила-б українському племени мирно розвивати
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Що до Галичини: Поляки, котрі виросли на

велику мілітарну силу, абсолютно зі своєї сто

рони противляться провізорії істатутови. А що
союзники з одної сторони їх потребують, а
з другої вже ізза самого сорому не хотять

компромітуватися очевидним нездійсненням на
шого права самоозначення_ то усунули покищо -,
галицьку справу зовсім з порядку, лишаючи її'Ї
в завішенню. Очевидно, що користь з того Поля
кам, котрі є „Ьеаіі роѕѕіііепсеѕ“.
Що до Соборної України: видача війни Дені

кинови викликала тут в союзних кругах, особливо

(а се найнебезпечнійше) в анґлійських кругах
просто обурення. Анґлійці, котрі тепер взялпсь

добре по свойму до політики в Росії, побачивши,

що в нас нема з ким говорити, увійшли в тісну
конвенцію з Денікіном і дали йому вільну
руку також в справі України. Передучора я.`}
сконстатував те в цілогодинній конференції
з компетентним референтом анґлійської делє
ґації. Заявив він мені, що Анґлія унині абсо
лютно не може впливати на Денікина, не то
в напрямі федерації, а вавіть в напрямі авто
номії (про самостійність ~і не говорять).
Були часи, коли Анґлія домагалася від Укра
їнців проекту федерації, яка була-б накинута
тоді слабому ще Денікінови. Петлюра був-би
дістав збрую і поміч _ тепер се виключене _
хіба, що Денікін в переговорах з Петлюрою
сам на се згодиться.
З газет, які привезено свіжо з Камінця, ви

_,



ходить, що там живуть в рожевім оптимізмі

що-до міжнародного становища. Поляки грають

подвійну гру: підюджують Петлюру на Денікіна
а Денікінови пропонують союз проти україн
ського сепаратизму. А наші _ як діти йдуть на
тім польськім шнурочку. Боюся, що ліквідація

прийде скорше ніж хто і думає. Стискаю Вашу
руку Панейко в. р.

У'.

П ари ж, 20. жовтня 1919.

Одержав нині дві телєґрами від Вас *)
.

Дуже

дякую. В справі ліквідації пішлю ноту і буду
особисто інтервеніювати, одначе маю дуже мало

надії на успіх. Наслідком засліпленої політики

Камінця Подільського (делікатно вона нази
вається польсько-румунською орієнтацією) -
становище українства перед Антантою стається

що раз гіршим. А добрим воно ніколи не було.
Божевільний помисл, аби Румунією і Польщею
шахувати політику Анґлії в російській справі,
дає вже свої овочі. В останній картці писав я
Вам висліди своєї конференції в Анґлійців у

справі Соборної України. Нині доповняю сі
вістки донесенням, що Румунія і Польща одер
жали довірочний зазив від Антанти (Анґлія),
щоби Україну Петлюри бойкотувати на рівні

з Росією большевицькою. Прошу передумати

*) Від посла Оінґалевича.

Панейко 6
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собі, що таке рішення означає. Не можу Вам,

дорогий пане После, сказати, як мене серце бо
лить, що Петрушевич не знайшов в собі рішу
чости доволі, що-б здержати Петлюру від аван

туристичких підшептів. Тоді, як я писав йому,

ще був час останній, нині вже пізно. Щоби
бодай тепер ще замість утікати до Румунії на

безвиглядну еміґрацію (до сього мусить прийти)
порозумівся з Денікіном і зискав вплив у
нього! Одначе не маю надії, що так станеться.

Фрази мають у нас більше значіння, акров не

коштує нічого. Відси з Парижа робиться де-що,

щоби зневтралізувати в окруженню Денікина
вплив реакціонерів і націоналістів. Поїхав туди
з тім наміром Маклаков, навіть Крамарж буде
в тім дусі працювати. Петрушевич міг-би
богато помогти, якби знав, як стоїть справа
і мав цивільну відвагу. А так... Е'аіѕиѕ- нъіпаш

`

уаіеѕ ѕіш!

Стискаю Вашу руку
Панейко в. р.

*РВ-7200-9

ЅБЗЄТ
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