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1\ОЛОДИМИР ВИШіИ'ІЕНКО 



ПЕРЕДМОВА 

ДороrнА Читачу! 

В ціА броwурі подаемо """ історичинА "атеріял з часів 
революції ·на ВеликіА Україні. Ця брошура е цінним до

К}">Іентом ук·раїнського народу. Написана вона наАбіль

шнм сучасни>І українськн" письменииком - Володимира>~ 

Винниченко", якнА пережив цілу революцію на Україні 

і був першим головою Українськоі Держави та автором 

чотирьох універсалів до українського народу. 

ВІНtниченко, як активинА учас.ннк революuії, описав 

Е ціА статті всі успіхи, .nомилки А кедостачі в ті часи, опер· 

т; на фактах і д01еументах. Ця брошура цінна ще і! тим, 

що т. Винниченко, вияв.'Іяючи всі помилки, свідо~ІО А не

свідомо роблені тоді наwи~ш провL1НИК3)ІИ, зак.'Іикае всі 

постулові епе~tенти витяrну1·и з тих помилок науку і об'

єднатися всі&І тепер разом, поминупши всі свої друrоряд

'Ні партійні чи грулові інтереси, та статк до однозгідної 

боротьби .на одній оснооній точці, а це повести спільну 

боротьбу зі всіми чужими окупантами у.краікських зе

мель і .вибороти Вільну Незалежну Соборну Україну, в 

якіА став би господаре>t весь український народ. 

Не .партії, не групи, а nесь народ мае виршшти, якого 

)'строю вік бажае на своїА· рідній зe1tni. 

Цю брошуру видав Ко.,ітет Видання Творі11 В. Винни

ІІІенка, 'зпожениА з українських робітників о Канаді й Спо· 

лучених Державах, які постара~1иси про фонди на видання 

ії. ЦК СУО і Американське Бюро СУО одобри.•и видання 

цеї брошури. Просимо як найширше ·розповсюднити її. 

В нас е на руках мовнА літературний 1'Вір В. Винниченк• 

:n. и. "Нова ЗаnовІдь", Віримо, що скоро зможемо при

с:тупити до в11даиия А цього твору. Одночасно проси.,u 

ІІаших симпатиків жертвувати самим та збірати жертви 

ІІа ВІІдання цього роману і засилати їх на адресу: 
Р, О, Во" 2075, WINNIPEG, MAN, 

Koкher в..- ТІІОрІв В, Внвввченu, 

ВІннІпеr • ДІтроАт. 
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Будування української державности we не закінчене. 

Відродження нашої робітничо-седякс·ькі нації we ке .Uй-
111.10 свого завершення. Навпаки, саме тепер вирисову

ються грізні небезпеки, які ~ожуть не тільки ЗНІtШІІти те, 

що вже досяrнене, а.те й знесилити нашу націю на довгі 

часи. Так Са)ІО, як шо не гірше, стоіть питання соціяльно

ге та подітичного визво.1ення нашого народу по всіх його 

зrм~1ях. Тут так сал.tо навис~1а тяжка хмара ше дужчоrо 

nоневолення, яка )Іоже спасти на нас кожного )Іенту. Нам 

1 реба зібрати всі сво-ї си.1и в одну компактну, суцільну 

r.и.1у, пронизану ОlІ.НИ)І ве.:шчезним напруження)І во~1і, щоб 

Jsитримати спа.а тої хм.ари на. ногах, щоб не бути роздуше

.tш~и, розчавчени)tИ, роз'єд:нани.ми і в роз'е.знанні пони

шенн~tи. На~ треба каші менчі, наші групові інтереси так 

погодити між собою, щоб вони на uей час не роз'єднУвали 
нас, треба знаАти таку єдину спільну базу, на якій nі.1час 

катастрофи '-ІН )tОГдИ -б твердо А непохитно стояти й одно

д}·шио за.хttwати свій спі;JЬНІІЙ наuіонапьний ко.1ектиu. 

Чи можемо )fИ це зробити? Чи зtrайдеться у всіх ГП'П, 

._Jt хоч у більшости, досить розумінни ваги- ме»Іе·нта та си

ли, щоб зу~Ііти створити таке погодження своїх групових 

інтересів з інтересами всього копектива 1 Від цього в Ве

пикій мірі залежить да .. 'ІЬша до:rя нашої нації. 
З метою вияtнення uьoro nи.тання я збіравен приїхати 

до Америки. Два рази ч.•ени нашої течії ро6и.111 сnроби 

разом зо мною здобути ;щзвіл американс·ькоrо у·ряду на 

в'їзд і обидва р•зи, не зважаючи на виконання всіх nри

писів, формалькостів та У>І(\В впади, цеА дозвl1 не вда.1оси 

одержати? Через ще>? 

(Я трохи зупиняюсь на цьому Арібкому іиu11денn, бо 
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zіи мае б.1Іrзьке відношення до вищепоставленого питак
ttя, він у конкретній формі підкрес.1ює його). 

3 приватних, а.1е цілком певних джерел я довідався, 
що в cnpauy .і1031Ю.'ІУ в-rрути.-1нсь якісь "старокиї чинники". 
Од-ного з них мені з ленкістю пощасти.'1о встанови·rи: це 

предста.uни.кн й агенти одної "могутньої держави". м;а 

nриїзд до АмерикА, Оченидячки, ЇА· був дуже нелюбиіі і 

вона ВЖJІ.'Іа всіх ззходіu і засобів (а їх у неї е багато), щоб 

уnлинути на ІІідпоІtідні інсти]уції. Гo..1oвttmt засобом іі 

бупи (через десяті руки подаltі) інфор>Іацїі, що я є пютиА 

ворог Москви та СРСР (себто дружої держави Спопуче-

1/ИХ Держав ІІін. д"ерихи), що я маю nровадити в АмерицІ 

пропаганду nідірвання Украї11и від СРСР, що я е агент 

f'ітлеріR\:.Ької Ні)Іеччиюt і маю завдании готувати до війни 

американських українців m боці фашистських д.ержан. 

Така бупа одна інформація одного чинника. А друга 

бу nа не >Іенче характерна1 а саме: що я - зрадник Укра

і1ІИ, таіІний агент Москви, що я їхав до А>Іернки прова• 

дити пропаганду серед американських українців за дикта

туру, за МОСКОВСЬКИЙ К<>Мунізм t готувати ЇХ ДО ВіАНИ НІ 
боці МоскоІІ. Хто саме по.дав UIO інформацію, з точністю 
ветамоnити не вдалося. Можливо; що nодааn:ІС, ії ті самІ 

агенти 11 )10rутньої держави". Але може бути, що й хтос~~о 

інwиіІ. Те джерело, яке подало мені ці дані, невиразно 

ІСаже, шо "якісь би- то немов демок·ратнчиі, чи навіть со

ціялістичні українські кола дапи таку характеристику мені 

урядовій інституціі,". 

Обом "чинникам•, що .стараписн не . .аопустити мене 
АО· АмериJ<и, добре відомі мої справжні .позиції, вони ні 
на .крихту не мають сумніву, що я не е ні московсько-ста ... 
ліжькнА,· ні німецько-гітперівський агент і що моя мета 

приі~ду бу.nа .зовсім не та, що вони nоказуваnи. Та 11.10 
ЦR мета, мета об'еднанНJІ украі.нських сип, е дуже кепюба 

"могутній державі" й що вона ·ВСі>Іа спосо6Іми готоаа·ие 

допустити ІІого, в цьому нічого дивного й ненормапьиото 
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11емає. Що ма.1а Сполучених Держав не ехоопа впусти

ти на свою територію • aгewra стапінсько-rітперівс·ькоrо 

фашизму • 1 то й у цьому теж 11емае нічо.го ні дквноrо ні 
JІенормапьноrо. А.1е невже, справді, • .деякі'' укра.їнські 

,демократиЧ'Ні групи )10ГІ1Н прилучитиси до акції "могут .. 
trьої держави'"? 

Мені тяжко ставити таке питання nрн.'Ію.:Іно. J я б 
віко~1и цього ке ароб11в, ко~1иб тут не зачіпався інтерес 

більший за мої інтереси, інтерес ко.'lЄ~<~:тнва, Jнтрес U;ідої 

украінської нації. Мені можуть сказати: ~·те чи інше 

стан~1ення до вашої особи -ще не є стаи.1енни а:о інтересів 

ио .. 1еюива чи навіть якоїсь групи" - ТаАе завваження 

булоб нещире. Нещире то>Іу, що "зауuажнІІК3>І" бу,тоб 

відомо, що в uному разІ виявлялося стаu.1ення не до моєї 

особи, а до певних груп, до nевної течії нації, nредстав ... 
аиком і -виразиико:\І яких я був і є. А течія ця - велика. 

Чи 6удуть мої особисті іttтереси поrоджені з інтереса•tи 

тоі чи іиwоі групи, це ніякоі ваги д.ІІЯ до~1і всьоrо націо· 

вальнсго колектива мати :не аtоже. А11е чи буде поrоджен· 

ня між. тими груnа:\tИ, які в віnьно чи неві.1ьно представ.4 

JUІIO rеоІми nоrляда,rи та діями, то від -u.ього доля націі 

може баrато залежати. Одже, коли я каважуюсь говорити 

А rоворитнму далі в .ціА статrі про свою особу, та про те 

чи іиш~·(тавпенни до неі в.мннулому й· сучасно>~у·іюuих 

rpyrr; '1'0 тtаеамперед через те, що >ІОН особа, повторию, 

•Ілбмваt! яоrляди А .rrJi великого -числа членів нашої кації, 
nевно-У ооuімьноі течtt її, по друге, шо иа ставпе11кі до 

~~ене виразніше, конкретніше видко ставпення до тоі те

чії, й nотретє, шо для nогодження сив усіх або бLrr.ьwости 

течій треба касамперед наіІбільwої щирости тих течій, 

JІІАбільwоі виясненности їхніх взаемовідносин як у ми

нулому, так і в сучасності. 

Отож будьмо щирими до кінця як із самІШІІ собою так 

і з ію.uиNи. Поставмо одаерто, прио~1Ю.:tНО і· чес ко питання 

наших взаємовідносин, никриймо сnр8ВІІСІІІ причини иа-
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шого розхо.1жеюtя • .нашої неприязні, нашої боротЬ/би. Чи 

1:е спричнниться це викрипя до вияснення: можливе чи 

немо-жливе певне поrоджекия: ріжних груп украінськnrо 

На.Jtіональноrо колектива хоч -би в такий грізний д..1я всt-о

І"О А ого буття час, як теперішній? 

-оо-

Та-к от. насамперез: я...:а то ета течі-я, яку я предста'В

пяrІ і презставJІЯЮ? В чому ca:.re її віз.міна ні.з. ві.1 інших 

течій українського суспі.1ьстuа? 8 чому ca~re є й було її 
розх:одженн.я з ними? І що бу.1о та є і :wоже бути спіль

ного З НИ)ІІІ? 

Все сучасне людетоо поді.'ІеІtе на 'Н&ІІ..ЇЇ, а rrci tнщїі по
.цL1ені на течії, на клясrt. І ІІСі ті наrІії та к.'ІЯСІІ боряться 

між. собою за пануванНя, за :\tОЖ.'ІИвість експ.,уатуиати дру
гу Н8ІІЇЮ ЧІІ К.1ЯСУ ЧИ 33 CtiOE 8И3DОЛеtfНЯ ЗПі.l П3HYR3trltЯ. 

І обуиа.ють такі наrІ..ії, які ексл.1уатуютьси іш1шми і каІtІ0-

на.1ьtю і К.1ЯСОН01 і. ЧУЖШІІІ Н3І!ЇИ)ІН Т3 КЛИС3)1И і. СВОЇМИ 

J~лясами . ..1о таких "вибраних" ІШІtій належить і українська. 

Одначе нсике .намаrа.ння.ланувати і ексмуа·rувати спо

кок віkін викликало опір опанованих, як національний так 

і .к.15fСОНІ1U, соціяль"НиА. Сила, іктексивкість, рішучість і 

рОЗ)ІЇ.р визволення зПід П3'Нунанни залежить од сили, сві

домостн. організованости наніі чи кпяси. Котра нація чи 

кляса лочунае себе дужчою, така А способи та засоби сво

го визво.1енни вистав.'ІЯЕ рішучіші, радика~1ьніw~ а нації 

чи к.rrиси не дуже ексn.-1уатоuані, або ие дуже розвкнені 

й організовані ставлять опір с~1абшкА, JNtriлнiwнA. І на 

по.nітнчніR ••ові ті, що станпять опір всебічний, рішучий, 

цілконитІІІі, називаються різнн~ІИ назвами: ревоnюІtійни..,Іи 

соціuіста~ш. коаtуніста)ш, анархіста)ІИ, навіть рад.ика.'Іа

мн. А інші течії прибірають собі назви, які дозволяють іи 

або краше заховати свое ~личчя або краше заняти серед

ню .1інію 11іж експлуататорами та експлуатовакими, між 

панамн n опанованими (демократи, ищіоналісти, респуб-
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.~іка•щі; ·нацtонап-демократи, .наці-онап-сощиЛІсти, фашис

ти і т. да:Іі). Але назви не завсіди виявляють і не- завсіди 

ховають елравжню суть тої чи іншої соціяпьної течії, 

можк.а називати себе кому-н:стом і бути пано~t та tto:~л.rry

cJТaтopoм, або звати себе соu.іялісrом і тримати руку па

НіRНИХ к.1яс. С}'ТЬ кожttОї течїії no.ІJяrae в Ії сопія.lьно

політичних ДО)tаrаннях та прагненнях, в її ді.1ах, R її t.:no
coбax і М~ТОі!ЗХ дій. 

Одже ·га течія, ло якої я належу з перших крокіу. ~юеї 

гр<нІІІадсhкої свідо:\юсти, себто рокін соро..: уже. е течія 

все(Ичноrо визволення, ( соuіпльного, наuіана.1ьноrо, ;ю.1і-

1Н'·Нюrо, \Іара.1ьного, ку.1ьтурноrо і т. ,:х.І з так с~'ІС• ви ... 
зволения цілковитого й рішучого, шо переважно щ1є назву 

революніІtноrо. 

fіоротьба по rJct,oмy сніті на щ,о.\tу erani стоїн іЮКИ
шо на Іtсре~tзrі.Інні пакішшх націй і K.'aJ~. -ІІо.:тuії ~ce

flr•шorn ІЇ ці.1КО!JІГТОГО І!ИЗНО.'t~ННЯ ( retiO.'IІUUЇiiH()Гil ~~"'·ttiИ

.li;iмy) захитані по ncix наttіях, а на.:tто н наніН пnчІ2:-ю:tе

ннх. Реаю1ія сонія.1ьна та л·о .. аітнчна rю.1еку1и rичу~•;r.; се
бе нже остаточною пе.ре.\tожниuею, аб~) у.1ає :;er-e\t.,їy, 

що.() nрІІrвіппtt прОти.nника. 

Це Са)'Іе явІІше поміча€ться і в кас. Ті.'ІЬКІІ нас яс-

ність к.1ясооої, соuіяльної боротьби зака.lа.\аучується на

ІІіО'К:ІЛІ)нюr мо~tентом. Українська соція.1ьна і по.1іл~чна 

реаиція, 11рикринаючись національнюш неудачашt T.:J крнв

да~и, старається скласти вину за ці неу.J.ачі та крІІВ.1ІІ на 

Сt!ОГО противника, иа течію революційного соuія.1і:.-шу. 

Докори, nрокляття, rлу.м, лайки. Чере~ ці.1иА рн.1 ПJШЧІІН 

те-чія реоолюцШного -соціялізму, (або краще в нашіі'! об

ста.нювні назtt·віНІf її течією всебічного визволення) :-~і.І

повіда:І-а nереважно мончанням. Бідні "переможці'' бе

руть це мовчання за визнакия нашої в~tни, за copo~t. за 

каяття. І шпигання, прокяьони стають ше с~Іі.шsішІІМИ. 

Ті течії, які колись ховали свої -обпи-чча за різкочерв0!-І111Ш 

":ашкарами, які тулилися no найтемнішІІХ закутках сус· 
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·nі·•ьства, тепер позакидІ'Rши геть че~ооні машкари. по

вихо.Інлн Наперед Й або Вн68ЧJІИUО ПОХ.'ІЯСКfЮТЬ ПО ІІЛЄ

Ч8Х ТИХ, ЩО RЄЛИ перед, 860 брута.'ІЬ+ІО МСТІІННО 'RИМ8Хf

ЮТЬ кудаками А кричать: - "'А·а, тепер ви лрийІІІJІИ до 

на?! А-а, тепер ви каєтесь?! А-а, те11ер ІІИ нwJнаете свої 

ПОМИ.'ІКИ, СПОЮ зраду, СІІОЮ МЇН.1И8іс"П,?!" А ПОДЕ'ІСУдІІ ТО 

не ті.1ьки докори, поклнскуІІаннsІ та "принц.ипія.1ьні" ни

rуки але й куля в ro;юuy, або ніж у бік. 

І "пере~ІОЖІtі" мусю·ь низнати, що те•Ііи ІІсебічноrо ви

зnо.lеІиІи, поки йшло 11ро окремі групи чи ч.1еніи її, NИ

.иrши.lа досить тер11ін-ня, ІJитрюшности й ~ШІІttазного розу

&Ііtrни. Одначе тепер, ко.1и й.rе ІІJ'Ю !ІU.liO Іtсього колекти

ва, КОJІИ небезпека на:Іиr·аf і на;~. "пере~юженими" і над. 
11 лере)tожuнми", ,.ю.,чаннн ст ае 11же аш<і!1~1ИІІИ)І. Воно не 

тільки розпалюе Іtей жа .. 1юrідниR тріюмф 11 лере~южців", 

зttмакітрюе голону і заглиб.1юе без rю·греби роз'еднання 

СИ.ІІ. 

Одже ми спокіАно й ІІИразно заян .. 1яемо: ue непаро .. 
зуміння, ·nанове. Наше ~ювчакЮІ не е те, за що ви Аого 

берете. Ми й ке д.умаемо до вас іти, і ми ніколи до вас 

ІІе прийдемо. Ваших заки.аів і докорів мк не ВК3нае,..:о. 

Але іти разом за nеаних історичних моментів, проти спіль

вих загроз, до nемої cn-iJІhtfOЇ 11ети ~•и. визнаемо за необ·· 

хідне. Ті.'Іьки без вияснення наших нзаемовідноснн це 
завдання не >tоже _6ути досягне ке. Тому ми А здіАмае!Іо 
це виясне-ння. 

Пооtнлка? Зрада? Зміна позицій? Добре. Де, коли, 

в ЧО)rу? ЛаваАте сnокіАно, об'екткнно, чесно переrпинемо 

ІНІШЇ дії; даваАте ВИRВИt.ІО все, ЩО ЗВWКО..'tИІІО 11'8WOMY КО

ЛеКТИВОВі із цих 11аших дій. Бо тільки ті п01rrилки та зиі

ни позиІtіА і гідні осуду, які е шкідливі колективові, на

родові, снаuїі. ДапаАте встановимо, хто саме і в чому мі· 

юш позиції, зражував. 

І давайте виявимо 3 усІею об'ектнвнІстю та Сіе3ІІІІ• 
.аосерJUІІСТІD, до ca•toro кінця всі ці помилки та зради. Мо· 
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же така олераІІ.ія спричиниться до ви-чистки 38Авнх иепо

·розумі"..ь і заІІвнх 1·ріюмфів, та прочистить шлях до ОJІГІ

нізації, до ІJОІ'Одженни наших сил, яке так потрібне пе

ред нокю1 е1·апом боротьби за визволення нашого націо

на.lьно~·ь, сні.1ьноrо І~Сі:\І нам колектива. 

--ооо-

HaLlla тс•Іія, ЯІ< і другі, ~tae коріння в нашому мину ло

му. За того •ан іншого }Іенту буття нації nона л рибірала 

ті 'ІН інші назви та фор:\ІИ. З1-tікялнся керіr•ні провідні осо

би чи групи її, одні віл.хо.tили, другі nриходили, але суть 

-все стоя.1а і сто і rь непохитно. Іноді во.ка (течія) розби

.ваJІася ita кі.'І.ька угруповань і назв одночасно, як, напри

клад, підчас реuо.:tмщії та після kei. Лі~tі есдеки, ліві ес

ери, ~оротьбистоt, укапісти, І<ІlЗУ, комопозІІ'Ція, ФУРФО, 

)'СО, Робітниче Селяис·ька Партія, всі ці назви ••істять, 

ІІLІ1асие, одну ·Я ту саму суть: прагнення всtбічноrо та 

lJ.i.1K08M'roro DІtзоо.1ення нашого народу. 

(Sl даJІі бу ду писати про взаемовідноснни течій тіль

!КИ 111 Ве.1икій Україні. Я сподіваюсь; шо інші, які краще 

за меше знають історію суспільних .відносин на Захі.о.ній 

Україні, коли буде потреба, виявлять її з більшим успі

хом, ніж я міг би зроби'Ти). 

З Оr~1яду ІІа те, wo для багатьох сучаснІtкіп, а ·Надто 
молодwіІх віком, історія визвольноrо руху України не дІ!

млад'Ио відо~Іа, або, що певні факти позабувалися, чи пред· 

ставпекі непра.вдино, я, в іктресах спрани погодження сип, 

мусітиму зупинятис·ь довше на деяких моментах нашого 

миіІулого. Заявляю: R писатиму з иаІІбільwою об'ек

тнвнІс11а, а тому· А з 11аАбіnьшою безмилосердиістю, ·як 

;,110 інШИх, так і до сами·х себе. Всі факти, икf я наводити· 

му; ·• 11\оЖу• nовести, або докумеитапьними· показами, МІо 
посІІідЧенНRми безсторон.иіх свідків, або наявною очевид-
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нісп.> і .1оrікою. *) 

---ооо-

До рево,,юції 1917 року на Україні пишко буяли всі 
форм11 панування: .соціяпьноrо, ніu.іонао1ьного, попітич~ 

ного т. д. Але до початку двадцІПоrо сторічча опір 

uьому пзнупанню через цілий ряд причин, (про які тут 

JІЄJ.Іа мkuя говорити) був слабенький і формування йо

го в по.'ІітІІчні nартії посувалоси дуже n·иняво. Та, впас

не, .:оли казати про nартії в точмому роауміині uьoro c.no
na, то їх на Україні то.!І.і ще не було. Руські (російські) 

nс.1іТІІt!И: грушІ ще дава.1и снкі-такі партійні пароtтки, 

але укра_їнських і паростків ·не було. Соціяльниtі, кля

совий, поJ1ітичний опір ~•ас, ні навіть іх nередових еке

ментіR, ще не вибивався кавні суспільного життя. Sy.nн 

тільки паростки формування націон&ІІоНОГО опору. СвІ

доміші t.1е"енти украікства формували ·різні ку.1Ьтуриі 

групи, товариства й стави;rн собі завданки nлекати Я роз

виватІІ рідну мову, nісню, літературу. Опір їхиій бу а- ле

rаJ1LНиИ, до-зво~'Іени.й ~~.начальством" (панівиими к:Іясами, 

панівtt{;Ї иа·uії), а через те був кесмілииий, иедокровкий. 

догод.1нвий панам. Належачи переваж.но до К.1ЯС, або 

па ківних (поміщицтва, купецтва, урядовства, попівства ), 
або AG к.1яс )Іало гноблених (куркульства, заможного се

пянстtш, та рС)tісииuтва), вони на собі не віJічува.1и ко

-нечЖ",ї іі негайної необхідкости ставwrи якісь радикальні 

•) Mywy ІІОМрt.DНТИ: ЗrІІІ)'ІІНЇ І ІІЇЙ статті ОСnбІІ ТІ rpymt NDJКJIІI 
J10 буD)"11• НС'І.:Іоао.nені ІІО.ІІІНИМН Про НИХ lІІНИNИ і ПО'fНJТІІ Іt:І'JІІ8&ТК 
ui ;:ані rсахимк .,безвіаповіаа.n•ІDІми" наз .. мн: - .,бреша" ,.шxnen·· 
і т і. Оnже nonepe.nжa10, wo • пишу це не lІJІІІ в:tаємиоі .n.:aiit.1:, а .a.n• 
ви~~~:сненна ncprn нашим копек"nrвом істиtDІ. Тому nроnоную асім ~· 
вло,оr.<"Іtим не вжм:•ати тих виразів і sanepe•eш., за ІІКі ВОІUІ не МО· 
жуn. вяти на себе віаnоаідап•ности • .Я: таку Іі.:Іnоаі.ІІІІІІІНіС'1·• беру на 
себе 38 КОЖНИЙ СІЇЙ: 1кр11 і ко•ниJі факт . .І КОЖНОЇ ХІНІІННИ І'ОТОІ 
стати 1111 суа і .ІІОІОАИ'ПІ їхню nра8Н.ІІ•нісn.. J тому за кІкиіі вираз чн 
фАкт, .акий бу.аут~~о нао.анти нев.а010леиі, буду вимаrаm у них ~ІСІ· 
зі• на су.аі. 
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домагання н соцІмьн\А чи nмІтичн\А галузях. І тому ді

япuність їхня о611ежувалась збіранням украікських пісень, 

1·а всякого ікшого еткографічного матер'ялу, видаванним 

тн'Х nісень та матер'япів, органі.3ацією книгарень. Об'

єднання цtІХ груп та одинІtllь ata.ІJo назву: •товариство 

Українських Поступовців" (TYfl). 
A.:re це, розуміеться, не могло задовольнити соціяJFЬ

tЮІ'О ft noniтlt14кoro невдоволення мас. Опір і в цій ra
дy;;sr, хоча повільно, але 'Неухильно, зростав, кристалізу

оаnся і нарешті сформуваВСR В засну·ванни першої ПОІІі
ТИtJІЮЇ партії на Україні мРево.пюціАної Украінської Пар

тії (РУІІ - "ерупе"). Відбиваючи настрої і прагнен

ІJЯ кляс лонеuоленнх не тільки національно, але й соціяль

но, nона ставила А домагаиня ·н~ ті.ІJьки національні, але й 

сощя~1ьиі та політичні. Так з того часу А піш.'ІО фор~Іу

nа.н.кя соuіяльно-попітичних течій на Украіні uиt.tк двама 

наприма.Jtи: визволении однобічного (наuіонапьного) і вн

зІЮJІенни всебічного, ( наuіонального, соціяпьного, полі

ти•Jного і т. і.) 

РеволюІtія 1905 року підштовхну~,а розвиток і викін

че•~·ня їхніх програм. ТУІІ, визнаючи існуючий с-оціипь-

14Ні1 (капі·rа.rtіспtчкий) пад заrа.1ом за нор~tальний, зна

ходячи к ньо:~.Іу тільки дея.кі недоскона.1ості, оставив у 

сJшю програму домагакия політи'ІЮІХ сuобо.д, та деякі 

JІ)НКТІІ про полекwення еконо:~.Іічноrо стану робітництва 

та селянства і прибран назву Демократично-РадикаJІьноі 
.Партії. 

А "Ерупе" (РУІІ), вважаючи весь сучасний соціи.1Ь

ний каnіталістичинА лад за кенор~rа.'ІьниА, і незадовільний, 

стал.а рішуче на груІrГ революційного соціилз>rу і прибра

па назву Украінськоі СоцІRJІь-Демократичноі РобІтинчої 

Партіі. 

(3 огJІиду на те, що в питанні мікливости і зради своіх 

позицій, а так само в жктті .своіх партіА деякі особи грали 

провідні ролі, то 11 наведу головніші прізвища тих осіб із 
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кожної течн. В течіі одиобічното uзвопе-, в Де1110о 

кратично-Радикальній Партії: Чикаленко (Евтеи), Єфре

мів, Леокrович, СлавинськиА, Маціевич, Шультии, Проко· 

пович та ін. Провідні постаті в РУП і в УСДРП: Анто

ІІович, Скоропис-йоптуховськиА, Донцов, Жук, Юркевич, 

ВинничеІ«ш, llopw, Степанківсьr<иЯ, І Іеt·люра, СадовськиА 

та ін.) Відrюuідно до суті й хараІстеру програм цих двох 

течій бу.1а й їхю1 тактика. Де)юкрати•Іно Радикальна 

Партія воажа.1а, що україонські маси настідьки ще темні, 

несвідомі, що, коли їх нипусппи зпід проооду, то вони 

впадуть у такий безшщ і дике сиаuілля, що кароблять 

-страшенної шкоди сами~t собі. To:\ty до реnо.!Іюції, до 

-соціяпі::шу й реІІОJІІОІtійних cnocoбiu боротьби, ця течія 

станнлас•~ Іtі.lІ<ОМ не•·атшІно. 

Течі)І несбічного nизІЮ.'ІСІtня (РУП і УС;1РП), не від

кидаю•ш лега.1І>НІІХ, "дозuодСІНІХ начальствш.r", .. засобів, 
ДС ЇХ МШІШ<l бу.10 ШКІПІІ1 ІШ;JЖ:.ІlІ3 33 ГО~lОІJІІІІЙ сутній 33· 
сіб JІKpOJ:i революцію. Вона raдa:ra, що поші~tні кляси не 

е:іддадуть сrюго Іrанунашш без боротr.би і то~rу готува

лася до неї. Крім того: JІона nнажа:rа, що українсьrсі.пра

ціnні мас11 бу:ш цi.lKOJ\1 сuідо~Іі, доросді, nовнопраоні й су

·Веренні в усіх питакнях свого всебічного ш1зооленІtя. І 

тому виЗ'Кавала, що кайвищИJ\І суддьою своеї долі А най-

4Сращим борцем за свое виз-оопенни можуть бути тільки 

самі трудящі, сам народ, сама наuія, а ·не •начальство• 

і навіть ·не•вожді• т-а 11 Проводн• її. 

Одже протлиньмо тепер історичні етапи А подивімо

ся, хто саме і що саме зрадив, хто і копи змінив своі по· 

зиціі. 

-ооо-

іІlіСЛІІ поразки ре-.оціі 1905 року по ас:іА РосИ та 
11r1 УкраІні иастапа nJOТa реакцІк, що s кожним роком nо
СНІІКІNЛась. Арешrи, nересnІ.цу1Іанн•, еаборони, трІІоІІt 
аере-ців, перебІrанІІІІІ s одиото табора в друrнІ. І CWJ' 
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стапаси 11ерша зміна nозиціЯ. Апе чия? 

Соромно сказати: 90 ·відсотків партіАної соціяпь-де
мокра1'ичної інтепігенції покниули партію, арекписи своіх 

переконань, змінили свої позиції. Не виключаючи піАе

рів, "вождів", "nроводу" І з усього Цеt~трапьного Комі

тету УСДРП на останні роки перед війною пишипося тіт.ки 

двоє Аого членів: JI. Юркевич і В. Винкичеико. Л. Юр

кевwt ЯВJІЯВ собою Закордонну Делегалію УСДРП і пе

реважно жив за кордоНО)І. А я являв собою весь Цен

тральний Комітет і переважно перебував на Україні, про

ва.дичи партіАиу роботу. 

] от тут ми, течія всебіч-ного визволення, на підставі 
фактичних документальних даних, маємо право запитати 

деяких з тих людей, які тепер називаюте себе соu.іяль-де

мократа)Іи, і які закІідають H3:\t мінливість наших позицій: 
Де були ці люди (Мазепи, Феденки, Антоновичі, Порші, 

Жукк і т. д.)? Хто "трима а прапор" української соці

яль-демократії і не вступаВся ні на крок ні з соціяльних, ні 

з національних позиuій визво.rtьної боротьби українського 

народу? Як голова каково обраного Цеапрального Комі

тету УСДРП, знайомиіІ з тодішнім станом усіх організа

ціА партії, я з абсопютноІО точністю можу сказати, що 

ue бу пи не колишні піде ри, • вожді" партії. Іх не було 

нІде в nартІАних органІзацІих. Копи до них зверталмси 

ч.чеки партії за якою небудь ·хоч би невинІЮю допомогою, 

яони заявляли, що дОІ партії ие капежать біл-ьше. Одні 

заАмалися своїми особистими справами, другі (ДоІЩов, 

Скоропис, Стеnа'ІІКівський, Петлюра та ін.) переАшпи до 

табору nротивників і навіть ворогів соціялізму та ревоІІЮ

ції. Всю партійну соціипь-демократнчиу роботу 11 орга
нізацію украінського робітництва nровадили самі робІт

ники та се.nвне. 

Я скажу більше: чнІІ одвертнІІ, кричущий Jlllllll•· 
(loiDIA ГОJІОС чувси в цеІІ час ІІЮТОУ реакціі 8 IDIPO ІІЇАІfІС 
віІнк, піАчас терору, tтаку віАськов!і oCinorи? Хто кричав 
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про націона.1ьну ненолю України і ВИ)Іаrав ії визвОJІеннн 

(національного, по.~1ітнчного, державного)? Хто кдш<ан до 

боротьби з гнобите.ІJькою її, РосіАською державою, з ца

ратом, з війною? Де були люди, що .визнава.1и й 'ВИЗнають 

тільки один бік визволення: національний? Ум, здава.лось 

би, тільки й личн.чо якраз тодІ виступати в обороні нації й 

української держави. А вони де бу.ІJи? Вони разом з ко

;ІИшніми -соціяль-де)юкрата.\fи, СJІужилн в цей час по t.tар

ських установах, по бюрах, у війську, і всі разом з бурж-у

азними російськими патріатамІІІ Й націоналістамн КЛИ'Кали 
захищати Росію Jl боролиси до "побєдноrо коНІ\а"' А 

nрапор і націона.'І.Ьноrо визволення триlІЗmt так са~о укра· 

їнські робtrники та се.11яне, Ч-'еІDІ те-~Ії всебічного И ·цМ: .. 
ноМІrоrо внsво.пенни, послідовtІі соціалісти й ревоJІ!<tІtіо

нери. І в той час, ко:ш, наприкл~д. С. Пет.'Іюра в Москuі 
видавав на руській мові журнал "Украинськая Жизнь" і 

закликав до оборони Російської Держашt, українські ро

бітники, ·без ".з.озво.1у начаJ1ьства", рискуючи розстр-іло~І 

при арешті, видавали по своїх таІіних друкарнях від.о-..іни, 

u яких закликали ·бити, валити прокляту тюрму народін, 

"Єдіную Нєд,1імую", оту саму І'осіі!ськv Держану. І 

ко.'Jи царська жандармерія та поліція rаня .. 1~ся по исій Р~
сії та Україні за членами ЦК УСДРf І, ко.11t мені дОІН}ДИ· 

лось ~1іняти що )1ісяця помешкання, nаспорт і ко.'1ір СІюrо 

нолосся, тікаючи від жандармського полювання за мІЮЮ, 

1; цей час С. ІІетлюра в "Украинс1~кой Жизни" умоа..л:оян 

царських жандармів. що українцям треба дати національ

ні по.r:rекшенкя. І коли українські робітники в обуренні 

запитали Aoro, як ~юже таке писати соціяль-демощJат, 

Петлюра ї~t одnовів, що ·він не є ніЯі<иІ1 соціяль-демокj)аt· 

і ні до якої соціялістичоої партії не на.-ІІежить. 

Одже крім ro.ІJocy течії Іtсебічноrо Ішзволення, у•<rа

їнської <:ОІlіяль-демократії, голосу робітників і селян, nро

ти .. побєдноrо конца n РосіАської Держави, проти ЄJІіної 

Нєдє.1імої, проти вjІінн, за наuіональну, політичну й coui-



-17-

ЯіІЬtІУ волю, ніякого громадського голосу не чути бу:ю 

tta У·країні. Іноді чувся голос GКремнк ч~1енів, Ч"И груnек 

украJнtьких -соціялістін рево.1юuіонерів, якИй в rо.тонному 

сходився з голосом соціиль-де)tократів. Але ня партія: 

10д.і саме ті.1'ЬЮІ починала· народжуватись і ro.1oc тоU не 

скрізь і не часто чувся. 

(Документа.тьни.~tи доказами t~ищесказаноrо можут:ь 

с.~ужнтн знайдені підчас революції н архнвах жандарсм,чх 

''охр~}Jок" 1\иїна, Москни, Петрограда занотовані дані rrpo 
.. преступную дєяте.тьность" УСДРІІ в цей час на Україні, 
та про невдалі ~проби арешту )tене в цих )tістах. Ці дані 

бу.ти своєчасно оголошені в пресі. Так са)ю доку,,tенталь

юt:о.tи доказауjи можуть служити числа .. ~·кр:шнско~і Жи
::tни" підписа рез.акторо)t С. Петлюрою та весь З:\Ііст 

ї~ній.) 

U1·ака була перша змІна позицій і перша зра.1а своїх 

ь.1аснІ•-х перекона·нь. Чия саме? - Але =йJ.і~ю да.:Іі. 

---ооо---

НDСТ3Л3 ревО.1ЮUіИ 1917 року. "!ІобєдНОІ'О КОІІUЗ" 

He;riІ<Ot'i Єдіной Н€;1елі.мой" не сталося. Ста.1ася ··победа" 

ренотоції, соuія.'Іізму, ідей неебічного визRо.1ення. В Ро

сії й на Україні кастала влада робітки!\ів і се.1ян. В Росії 

- Ct •вета Рабочих, Крестьянских, Салзатеких Депутатов, 
Ііа Україні того самогО Соuєта тих самих деnутатів, ті.1ь

"" .під •Назнаю Центральна Рада. Керівний провід у ніА 
мали, rюзу.~Ііеп..ся, ті течії, які прова.аитt рево.1юцію. Те

чія У•<раїІJf-ської соuія.'Іь-демократії була на чільно~Іу місці 

і ГОJtовою першого рево;rrоІtійноrо українського уряду -бу

ло сбrано го.1ону Центрального Комітета УСДРІІ В. Вин

НІfчею<а, а го.rюЕюю ЦентраJІьної Ради, (висуненого пар

тією укр. соція.1істіІІ ревшІюціонерів на кандидата) М. 

Грушевського. 

І от тут ста.'1'ася Apyra зміна nозицій. Чия? Все так 

само не течП всебічного визволення. А .все rих са~1их. шо 
. -- -- ---] НАЦІОНАЛЬНА 

!lАР.Г1АМЕ·Н· TCf.«A 
БІDЛІОТЕКА 
УКРАІНИ 
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вже один ра3 змінили їх. Всі ті, що nозрікапися с.воеї 

иаJІІе.Жности до с~д. партії, що захищали •едіную нел.елі

мую до победного конца", всі тепер знову поробнпкся со
ціиль-демократами, ревотоціонерами, -всі позаписувались 

до соІtіяпь-демократичної фракції Центральної Ради. 

Чо"у їх було принято назад? Хто пережив перші ча

си лютневої революції, те підняття, той захват і екстаз 

nepe~юrJt, тоR може зрозуміти, що в тому стані ніхто и~ 

хотів зводІІТИ рахунків, що в тому стані революціонери 

й соція."Іісти почували себе такими сильними, такими nе-ре

можцями, що rоТОІІЇ були вибачпиво R з прощенням по
ставитись не тільки до слабодухих, ма.'Іодушних зрадни

ків, але й до злочинних шкі.1.никіu ренолюції, д.о провока

торіІІ і агентіІІ Іtарсмшї охранки, викрІtтих в наших рядах 

(що на жа.іІь та на ІlІкоду нам і бу.1о u нас). 
А.1е революrtія зроби:ш ще бі.1І.ше чудо. ше дужчу 

зміну позицій не окреш1х ХО'І і чис.rrенних осіб, але цілої 

nвртГі. Українська Демократи .. Ію-Радикальна Іlартія рішу
че "радика:rьно" змінила всі свої позиІІії, та навітІ) саму 

ttаЗІІУ cuoEi організаrtіі: стаІІа зоаТІІ себе тепер "ПартІя 

укJІІІІїнських соцІялІстІв-федерапістІв". Люди, Я1<і ще мі

сяця .:..ва тому без огиди й страху не могли чути слів "ре

волюІtія", •соціялізм", люди, які ще два місяці тому були 

мирними, законослухнянними коисисторськи}tИ урядовця

ми, службовцями по царських інституrtіях, поміщикамн 

і т. і. рапто:~,1 самі се6е стали звати •соціялістами" і про

слав.1яти революцію. Яка змІна nозицІй може бути ще 

jІільше кр11чущою? 

-ооо---

Але "усимо бути ческими з собою і з іншими дІІ кіи
.ця, бути безмилосердними до себе, так само ик і до і,нwих. 

Ось тут сталасм зрада си"іх nозицІА І теч\ею всебІч

ноrо виз80JІенІІІІ. Не теоретична, не програмова, а фактич

на, діева, що е часом ще wкідливіwа, ніж одверrа смілива 
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вміна nрограми. 

Зехоолена загальною nовіддю націокальноrо ІJИЗво

)оІІення, вона дала залити себе з головою й не знайшла в 

собі сили пам'ятати в цей ча-с і про інші боки визволенНя. 

а надто соціяльнкй. Вона дала залити себе з головою 

на одну хвилинку. Але іноді деякі хвилкmси ·варті довгих 

·років. Вона схаменулась і сама собою, і иаrадали їй русь

кі больше вики, але шкода вже бу ла зроблена: ми віддали 

захист наших найнасушніших інтересів трудящих мас Укра

їни інтернаціональним проводирям, оорожим до нашого 

національного июволення. Ми викликали в наших мас до 

себе й тим самим до української державности ве~1ике не

довіри. І це була величезна Історична помилка. 

Н3· підставі всього перейденого нами досвіду А пиль
ного, чесного роздуму над нш впродовж 20 рокі-в, я беру 
іНа себе сміливість сказати: ця помилка була основною 

причиною наших неудач у вІдбудовІ украінської держав

иости на тому етапІ. Коди б Центральна Рада була знай

шла в самому початку революції досить розуміння, чуття 

J1 волі, щоб з такою самою енер·rією, щирістю, ентузіяз

мом виступити в обороні соціильних іа економичних ікте

ресів по·неволених кляс України, як вона виступала в обо

роні ·національних, то навіть саме наніонат.не nідроджен

ня та укра1нська держаnність були б безмірно краще за

безпечені ніж пони є забезпечені тепер. Але Центра:Іьна 

Рада не була здатна на ролю такої захисткиці соцІяльних 

інтересів української нації, бо не мала n собі отого по
годження своїх сил: розуміння, чуття і nолі. Це погоджен

ня мала в собі ·невеличка П менчіст-ь, течія всебічного ви

зволення, але об'Єктивні обставини -склалися так, що вона 

не встигла стати більшістю. 

Але чого ж то такий ''привілей", така "праведність" 

ті.ІJьки в однОї течі)? 

Основна причина цього полягає в законах біологїL, та 

факrах nреісторії людини. Головними рушійни'-tи силами 
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людей, як і всіх інших тварин на землі, були сипи, які ми 

звемо тепер Інсntнктами. Акти •праведности", чи ·иerrpa· 

ВеАНОСТИ •, (акти моралі) керувапися А диктувалися (та 

ще А тепер диктуються) переважно отими первіскими, 

всемогутніми керівними силами живих істот. У інших 'І'Іва

рин, які живуть на волі, у нормальних у)ІОвах, їхні сили 

є погодженні між собою: розум, інстинкти, почуття, воля. 

І тому діі їхні - nовні сили, рішучости, певностн. Qілий 

ряд причин (геологічних, біологіч-них, економічних та ік.) 

спричинився до ·викривлення інстинктів у людини. А це 

викривлення призвело до викривлення всього cycnin·ЬlfOГO 

б)•ття пюдеА, до под.і.1у їх на кдяси та державн, .з.о ви-Jис

ку, ТІ 118НУВ8ННЯ J1ІОДИНИ над ЛЮДІtНОЮ, КЛЯСИ ШІД КЛ!о1СОЮ1 

нації над нацією. А цей поділ з ового боку діє вже [{8 ін

стинкти і ще дужче їх викривляє. (Я не маю змоги в цНt 

статті говорити про це докла.ІИІО. Докпадніше я виклаs ці 

думки н сноііt книзі .. Нарис програми конкордизму•). 
І таКИ)І чином сучасне людське суспі~1ьство, noAiJieнe 

на кл-яси та дер-жави, складається з членів хворих J вn

крнв..ТJеними інстинктами (переважно з nеребільшеним, rі

пертрофоваttим інстинктом особистого, кпясовоrо, та на

uіонального егоїзму. Найдужче хворими, натуральн'О, є 

члени кляс і націй панівних, які всякими засобами та сnо

собами підтримують, виправдують і .блаrословляю·rь у 

себе -свій інстинкт панування та визиску. І натурально, 

що в членів nрш·ноблених та визискунаних кляс, цеА. ін

стиккт е менч хворий, шо ІВін їХІІІім станоа.• не тіпью• не 
підтри~tуеться і н.е благослов.вяеться, а осуджується, гань

биться, забивається, що в цих .кпясах навпаки, підтркму

еться, блаrос~1овляється, розвивається інстинкт копекгнва, 

соJІідарности, захисту Я підтримки ~дне одкоrо. 

І от, коли ми з цього nа<пяду розrІІЯЖ/МО ЦентраІІьну 

Раду, її -більшість, ії -а.tенчість, та їхні аІі, ми краще змо

жемо зрозуміти, через що саме ота біпьшість не була зяат

на, не зважаючи на свое бажання бути пред.ставнмцеІо, та 
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захнt'ІІИИцею соціяпьимх інтересів поневопених клис Укра

іни, Ьо, повторяю, в цієї груnи не бу по достатнього nо

rоджf'нни її сил, її розуму з її почуттими, та Інстннктам:и. 

Одні члени її (робітники, саJТJІати, сем не) "апн з.tоров

wий інстинкт егоїзму та розвиненіший інс.тинкт ко.tекти~ 

ьі:-tму. А.1е розумові сили їхні були не достатні, не досиТЬ 
рознинені, ПОІ1ітичний досвід ке досить .організований. Ікwі 

Ч-1еНи тої -самої групи, і якраз провідні елементи її, хоча 

Jоtалн r:озумоні си:•и бі~1ьші, досвід повftіший, а.1е належачи 

до кляс або панівних, або не дуже понево.r~ених, мали ін~ 

СТІІНІ<1' егоїзму хворіший, никрив.1ениn, а інсПІН1< ко~1ек· 

тиnі~.!'Ау, або tІе.1орозвиненнй, або розвинений так, шо ін

дикjо свої вчинки робив ке ДJІЯ добрз ко."І~К!:tна, :1 д:-:и 

тоrо, щоб одержати иід того колектива вияви nОХІІіІ.lИ собі, 

неааJІРЖН'О віз того, чи зас.тrужиu він на ту похва.ч·, чи ні. 

(Tah" звана хвороба честолюбности, яка особmІво сильно 
рІ'):іІІииена в диктаторів, та "вождів" усякого ррду, та роз· 

міру.) Такі пю.tи для заспокоеиня тої хор.облиuої згаги, 

"cJ1arш" готові на все: і на зраду інтересів ко.Тектиnа, і на 

спраr\.ЖНЮ користь для нього, і на ширість, і на обдур, на 

жорстокість і на добродійство, все в за.1ежності ІІід того, 

шо саме дасть бі.'Іьше отої "с.'Іави", і В51Аnів похвади ко· 

лект~о~t:а. 

(Типички:\І зразко:\І такого пока.'Ііче.ння був С. Пет· 

nюp:J. Існуе припо11ідка: "Про мертвих казати або добре, 

а бе triчoro" В rромадсьюtх справах uи npІrnoDi..1кa шкі.'І.· 

пива: кш1и б .11юди слухались її, то в них не бу.:юб ні іс

торії, ні Оцінки діА лопередників і досвід .мину.'Іих nоко
,,інь Ре спужив би наукою для иашадків. Про >~ертвих, чи 

про живих треба говорити тІл~кн nравду. д надто про та
них, які чиаtсь нипиналися над рівнем загалу, які грали 

якусr, nолю в історії колектива). 

Центральна Рада складапаси з nартіА, шо всі звали 

себе СОІІіяпістичниr.tи. Але які там могли бути соціялісТІ-І, 

ue ми з прикпцу • укр. соціялістіа·федералістів • можемо 
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добре бачити. Як міг ~кнАнебудь консисторський цар

сьнІІА урядовець (Лотоцький), якийнебудь ПОІJОІН'І 

(Єфремів), якийнебудь поміщик (Леонтович) і так uпі, 

вк :могли люди, які ще вчора, з ворожістю ставИJІись до 

соціяліз"у А революції, сьоrQІІJІі стати їхніми обОРОІІІUІ

ми? Як моrли навіт·ь ті соціяль-демократи, які ще ачора 

:відрекалиси: від соціялізму й партії, сьогодні гаряче, з щи

ри-м ентузіизмом обстоювати їхні itrrepecи? Протипри

родна, неиож.1ива річ. А ці rрупи були провідними в Цен

тра.1ьніА Раді. І будьмо вже щирими до кінця: один з rо-

ловttих проводирів її М. Грушевський до революції не 

ТЇJІЬКИ U 1920 рОІtЇ 33 КОрдОНШІ і ТО НС буо СОІLЇІІЛіСТОМ, 

ane часо~ і шаетупав проти соціялістіu. До соціялістичноі 

партії він вступив тільки під натискоr.t укр. соціJІлістів

реuоJІюціонерів, які підтримували його в Центр. Раді. 

Українце~І, ІJленом нації nизнаваn ·себе .кожинА, націо

нальне понеІІоленнsІ та rнобJ1ення кожний notJyoaв на са

мо~rу собі. І то~tу інтереси Іtаціон;мьноrо визволення зли

ваднея в них з їхніми особистими інтересами. Але робіт

ником, Пр0..1Старем:, СЄЛЯНИНОfІf, СОUЇИ.'ІЬНО Ї КJІЯСОВО ПО

·НЄНОЛЄНИМІІ та упосліженими, вони, ·в переважній більшо

-сті, не бу.'Іи і такими себе особисто не ui:t•tyoa.1и. А тому, 

зрозумі.1о, що в національніІі галузі в них бу.1а і така. щІІ

рість, і таю1й захват, і така романтика. Рідна мова, рідна 

пісня, рідна історія, козаки, Січ, rеть~шнн! Відродженни 

державности, боротьба за державу. Тут було спрввІІІІІе 

.nідняття, занзяnя, 11ідааність. А11е коли виринало питан

ня сучасноспt (землі дЛЯ селян, фабрик для робітництва, 

1111ади для прщюючих), тут ентузіязму вже не 6у~о, тут 

6)·no вагання, дебатування, відкападаuня, уникання. 
Багато з них були А е добри>tи патріотами, корисни

ми культуркими nрацівниками, wири"и політичними аемо

кратамн. ГруwевСJ>КИА був великим ученим, творцем ве

ЛИКИ!\ націоиальнІІ!І цінностів, nюаииа rІдиа великої оцін

ки всіеї нщії. Але сучасне суспільство е таке покаліче-



-23-

ие, так- t<а.:wікувато розвивапе»ся, що навіть таіс.і люди в пе·в .. 
них rадуаях не могли дати того, чого не мала в собі їхна 

соцt.аьна Природа. І треба було якихось особ;оивих "ща

сливих" обставин, щоб деякі ч.1ени націі на самих r.nбi 
відчува;ш одночасно як національне так і соціяльне nоне· 

во.тенІІя, та щоб >Іа.•и з>Іоrу це відчуванна поеднати з ро

з-умінням і з.1нти. ці дві си.'Іи о єдину во.ню. На жа.'Іь в 

україн-ській нації покищо іх ще не стільки як першої ка

т·егоріі. А:ое вони е і ІІОНИ бу.•и й у ЦеитральнІА Раді. 

ОднtОІ із таких дюдеА був, наприк.1ад, я. (Знаючи 

.своє життя краще ніж чиє інше, я дозволяю собі навести 

його, як· приклад). Я - снк сшtія.чьно-понеІІШІеної ее .. 
лянсьkЬ-робітничої родини. Через деякі обставІІни бать .. 
ки моі вuажа.1и зс1 потрібне, піс.'Ія народньої школи, конче 

лродов)КуІtапІ шно осніту, й да.1и ~Іене до- •панськоі" шко

ли, до ·гі)анаsіі. І отут, на світанку свого життя, я зразу ·ж 

мав отЬА 11 ШаСJ1нвиА" збіг обставин: я nопав до вчителв. 

клясово· і національно свідомого, до руського монархіста 

і запального украіножера та русифікатора. "Мужики" 

та "хохди" були його фахо)І, йо..го при-страстю. І от, дя

куючи ·Jioaty, я зразу nід•Іув свое і соціяльне і національне 

становище. Шодкя з глумом, з перекривлянням моеї ак

мови руської моаJи, з регоТО)І усіеї кляси мені було по

вторювано десятки раз, шо я - •мужиченЯІ і хохпеня". 

Одже в соціяльну і національну боротьбу я вступио уже 

ь 9 рокін, часом 'за.1иваючись образою, часом ридаючи, t~а
СО)І •розбиваючи морди" на nеремінках тим паисько-русь

кии діткам, які своїм регоТО)І звертали 11'8. себе мою особ

пноу увагу. З карцера за ці мої •вистуnи• я майже не 

вихо.в.ив, так само, як не вихо!І.ИЛИ з синякіn мої •nроrив

:Иикн" лакські дітки. І тому не дивно, що з 4-оі кляси 

rімназії я вже писав українські вірші про козаків, про січ, 

npo Украіну, а так са>Іо про панів та мужиків-робітників. 
І тому ціпном нормально, що з перших же років свого сві

ІОІ<оrо соціяльного буття, бу дучи членом УКП і УСДРП, 
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j •• ,eнn>t Центра .• ьноі Ради, і ГОІІОВОЮ уряду, І аж 110 cen 
день я разураз почував і ке можу ке nочуІІ8ТІІ, що інтереси 

•хох.1іи" і ~аужнків·робітників нее тіл-ьки мроsумінни", не 

тільки струнка .•огічна ~правеАJІнва теорІя, а що це мої 

особисті, "ої найрідніші інтереси*). 
І от з таких як я і скд·адалася течія всебічного і цілко· 

вито!"о визво~1ення. І то~у зрозуміло, що н:о,,и ми трохи 

очути.1ись і виразно побачили та усвідомн~111 собі те за

недбакня, те "удруrоряднення", ту, так би мовити, зраду 

-соuіяльних інтересів, яку ми в захваті одною стороною 

нашого визво.1ення, допустили, ми з соромо)І., з болем. з 

обуренням на саашх себе кинулися виправляти цю хи6у. 

Але це бу,1о вже не так легко робити. З одного боку вже 

було вик.1икано недовірря в nрацінних мас, з другого вже 

було захоп,1ено ініцінтиву бопьшевнками, з третього вже 

зав'яза.'Іася з НИ:\ІИ боротьба керівІtИх кі.'1 Uентрапьноі 

Ради. А.1е бажання нашої течії нернути довіри н·аших 

мас і таким сnособо:ц перемогти руських бо.'Іьwевиків і ві..t4 

новитІt .aonjppи до національної ідеї бу;ш настільки вели· 

•) В Росії ;ю рnо.'І'юuії • nопітичимх. а напто рево.1юціііннх колах 
б)•nо ~І\(ІЄрі.1не звнчао~ мірМ1Іо активностн, вi..D.:~arrocтrr, ра.ц:ю:аnhно-

~:а т~~~~::..і•;::.~і~о~~~:т;~:~о н:i:':r~~~~r:e ~~~~:К:ю~~~~~:~ 
nnniuitru та жаІuармtрісю і значить r.e арештованою. І от і тvr мушу 
сказатм, uю, кomr wіркти uмм мірипом актиІність, віJІ.:аанність і piwy. 
чісn. .,соuімістіІ·фе.аq-апістів"" чк тих соuіапь-lІемократів, акі Іrі.:аре
каписа своєї nартії, то вони бупи 11аіі:ж~ нівrі. 6о 3 ч.'Іенів ц:.rх труn 
nсрсважна бinьwicn. ні оаното разу rre бупи арештовані й не сЮІі.'ІИ 
• тюрмах, або копи r))·.1и nеакі арештовані, то си.аіпи ec•oro кіn•ки 
МісJІціа, Ї ТО О.DИН ра3 J:C' бЇJJhWC', ЩО OЧC'8HltH00 8JІ3ІUІЧ3.Л0, ШО СнсрТЇJІ 
й 3ІІ3.ІnJІ бупи uim-.-oм \абиті першим арештом. І ;rноау тіn•к.~ n течіі 
асfбічноrо аи3аоnенна ~:ірка ца бупа інша, там арешти nовтор1081.ІІІК'h 
весь час і ,,сиаіІІИJІ" 1 ·;юрмі мір.ІооС'І роrа.ІІІІ, а нt.'leran•нe МІІТІ'ІІ чи 
ТО І eмirpauii ЧИ 8 PtJ-jj ТІІТ1ІОС'І дО СаМОЇ рt80.,101ІЇЇ. Я 1Ш МОЖУ На• 
8ССТИ 8 ОднобЇЧІІіfі ТС'ЧіЇ ПОІТОрІІНХ ареІUТЇІ і МО"'У ЇХ ІІаІІеt!"ІІ у ІМ.е 
бічнііі баrато. (Сидачи no тюрмах три ра3н на nрот.І:Jі 6in•wc між 
трІtОХ років 8 рі:JНЇ nf'J'ЇО.ІІИ і 3НІЮІІІН Hll УКраЇНі TIOpeWHIIX .,1"UNPИ
Wia" усі:к 11111ртііі та орr~ні:~аиій) nочинаючи ain J1ітв'іиоаа і Lіt•ч1110111н 
Єфремовим (1 не міr 6и nроnуститИ ні оспбнсто ні • перск;~:~"х .,но-
8С'ІІІtІСИІ:" ІІІН ,.11011торних'' 1rt/JtІ1HІІi•). В анапах українс••шх nоМnІч· 
НІІХ в'JІ3ИИІа (ні де-мократи-равнuІQІ ні оті соціа:1•·.а.tмократи) не Іі)'• 
пн 3анотоваиі. 
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ке, що я, и·апрнкпад, оддавав себе, свою особу в жертву: 

я пропонуван • півіА" частині свого уряду зробити проти 
мене, як ro.1onк уряду, виступ, арештувати мене, огопо

сити коm·ррено.'Іюціонерш.І, виннии за всю папітику Цен

тра.lьноі Раз.и, і радикально виправити цю пшІітику в ба .. 
жано~•У наnрЯ)Іі. Аде ні "'.1iui" ні •праві" чJ1ени уряду не 

ма.1и гаричого бажання ІІfJОІЩдІПИ tteA напря:u. І тому 

вони Іtю пршю3ІtІtію ІІідхи.1tІ~1и. А замісuь того cxttnиJlИCІ• 

до чиєїсь проrюзІшії :іаК.lІtкатн німещ.ку армію на поиіч 

проти бо.1ьшеnиків. ІІаша течія рішуче вистущt.lа проти 

ціеі пропозІ·щії. Ми .'tШЮДІІ.1И, що 11и соціиJ1іоичниА уряд 

•ро()ітничо-се.1янської юнtії" (як ми самі себе називали 

іООСь час), не можемо к.'Іикати на по~іч собі таку реак

ційну сн.1у, як НЇ)ІеІtька армія, шо ця ар~tія, захопивши 

діЯсну владу на УкраЇІІі, неминуче запровадить і реакцію 

політичну та соrtіяльн·у, що такнй акт буде ще більшою 

зрадою народніх мас, ще дужчю1, ще неnоправнішим ро3~ 

ривоst з ни~ш. А тим саМИ)І ц,е буде і наше націока.1ьне 

самогубстІю, 11е буде удар nn нашій держаrtності. Бо -
доводили ми- д.1я таких наuіА, як ).ІН, які сторі•І'І8).ІИ були 

R nоневоJ1екні, які бу .. 111 позбав.'Іені всяких засобів бороть~ 
би за свою иаІtіона:Іько .1ержанну самостіАність (ариії. 

уря.аів, шко.1и, наиі1·ь націона.1ьноі достатньоj са:\юсві

до:\tости мас), единою реа.1ьною, .1ійсною силою є· єднання 

з масаАІИ, це е едина наша справЖІНя опора. Але еднанНJІ 

а масамн беа наАбіJІІоwоrо, наАщнрІwоrо захисту їхнІх, не 

не тілмн нацІоналuнх, але А економнчно-соцІнлuнх ІНТ1!• 

ресів, не мож:е бути. О.:~.же не німців клІtКати, а за осику 

ціну єднатися з масми, ЗJ1ИТІtСя з ниАІи. 

А.1е наші арrу:\Іенти не мо1·:ш переконати керівні кол2 

Uентра.•ьноі Ра.tн. ІlропозИІІію зак,,ннатн ні,шіІІ бу.1о при

нято. І це ·вирішило остаточно роз'єднання українськогn 

cPi.!I.O)tOf'o cycпinьcnta на ті самі д.ві течії, ЯІСі бу.111 й з са· 

"oro початку свідо.,оrо бутти нації: на течІю ОllНобІчноrо 
8И380.ПеННА, Себто на ТеЧіЮ, ЯКІ ГШ10ВНІ+МИ, Є.1ІtНІОІИ 3811-
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.а.аинямн ст.ави:.1а собі здо4уття націона~-u.ної державноС'І'ІІ, 
rотова заппатwrн за це соціяльним, політичнии і вс•ким 

іншим поневолеиинм нації, і д17уrу течію - тeqiJO всеІІІ .. 
ноrо 8Н3ВОJІенни, -яка, не жертвуючи tІЇ на одну Jtінію на.

ціональ.ними інтересам, націоиапьним вШ.родЖенним і тво

ренням наuіока.'Іьної де.ржа·вностн, не xorina так само ні 
на одну .1Jінію жертнувати А соціильними, та по~1іТІtЧНИМІІ 

інтересами народніх мас. Наt~паки, вона ,вважала (ик і 

тепер уоажаЕ), що noroджetmя національних І соціяль

"их інтересів є запоруkа крашого здабуття "" тих тах і 

других, що нехтупаmtя соціяпьними інтереса?оtи дуже шко

дить національному визвопению, і навпаки, нехтування 

інтересаяи наuіоиапьними шкодить визволенню :оціяль

.иому. 

І з того часу ці дві течії !Весь час ревоІІЮІ\іі, аж. no 
сей день, займали та заАмають ці •nозиції. І ве~ь час теqІя 

всебіч·ноrо визволення, скільки було сип її, ~та раласн tІи

npanl1иrи помилки однобічної течії. Але не завсіди те 

залежало від неї і не завсіди випрамянки вдавалося. 

Не поділяючи принятоі постанови про ЗВКЛ1U<ання нім

цін, я вийшов 'З уриду, керуванни яким перейшло до пар

тії укр. соціяпістів-революu,іонерів. Не бажаючи сти:гатм 

:Іі.ltnовідап.ьности за цю політику кі ка .свою течію, ні иа 

самого себе, ставлючись персональІІа з огидою до такоrо 

роду пс»~очі, я не схотів тікати з Центральною Радою 

(від наступу большевиків на Киї·в) до Житомиру піа за
хист німецьких передових загонів. Я лишився на терито

рії занятіА большеви ками. Я волів, будучи ·вnізнаним ни .. 
ми, бути роз стрілянкw аніж іти під захист таког-о •захмсt' .. 
JІика", нким була каАзерська німецька аро~ін. Щоб пере• 

вірити ·настрої мас, я в одежі робі'І'ІІика проїхав череа 

)"Сю Україну від Київа аж до самого Азов~ькоrо морІІ. 
І от тут, ввіwовши в ·самі •иедра народа, ІІК иеnодіІІЬІІІІ 
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tсрамІtНка його, не з урндового кабінету, ке з редакціі 

r·unu, я побачив на асіп:ькн навіть ІНаwа течія ·не в'ивпала 
собі дійсної Ш\СОдн, зробленої ·нашою nІ>ІІітикою в саміІІ 

хоч би наuіонапьніА спра'Ві, на скіпьки •безектузіизне• 

стаелення до економичио-.соціяпьних інтересів на-родніх 

мас зд.и.скредІtтувало, маАже вби·по, в ких ідею націонапь

ноrо визuо.:JеІІttЯ та українсько-і державностІt. Копиб Цен

тральна Рада на свої вуха почула по ·ваrо;нах, по селах, 

по ба.зарих {як я те чун), вислови -ненависrи .ао неї, той 

глум з "УІ<раїюt", за яку пок~1ж<а·но ні:"Іrеuм.:у реакцію, 

копиб -nобачи.1а ту спритнtсть, з якою вороги НІІ\іональ

'НОГО nиз.во~1е-ння використовуr~али цю по.'Ііпtку, то вона, 

може, не так рішуче закJtИКаnа б ні,щін. 

ІІран.J.а, Центра.1ьна Рада хутко nобаtш.1а .свою ПО1ІИЛ_ 

ку. І<<,:ш бо:ІІ.шеюn<іІІ було розб11то, колн почався грабіж 

~'країни зrо~1одwі.1ою німещ.кою арміЕю, ко.1и бу.'Іо розі

і'·иано пещ1.оно~1ену за Іtе Це.ктраJІьну Раду, •ю.1и німець

кими re11epa.1J.i\Ш бу.1о призначено на rетьщ1на ру(;ького 

rенера.1а Скоропа.1.ського, -коли за ним шугну.'Іо все руt:ьке 

та українське панстоо, коли поча.11tс-я кар~і ексnедиції на 

сеп.нн, І<атуоання, гра-бува-ння, ПО11ста, отод.і бі.1ьші-сть Цен

трапнної Ради зрозу}tіла, про ику реакдію попереджа.'Іа 

менчість її, наша течія. 

І як nияв -своеї помилки, коли JІ повернувся до Київа. 
було обрання >Іене за r<>лову Нщіональноrо Союзу (об'

ЄдкаІшя всіх, крі:\І гетьмаmж.ів, українсьюtх партій та орга

нізаІІіІІ, що зааупив Цектрат.ну Раду). fle М. Грушев
.ськоrо, голоку розігнаної Центра.1ьноі Радн, не голову 

урнду, що за·nрохао ·ніІІців, с-р Го.1убов1ІЧа, не С. Петлюру, 

іцо з такою nарадою •на білому коні" в'їжжав за німець

киt~к 11'ВИ'3Воvntтепями" до Київа .. а якраз мене, пред.став
Кика тоі течіі, яка бу па проти такого •.визво~1еиня•. 

І катурапько, що и, Я'КИ-11 ка впаскі очі бачив, яку бе

ІІОдКЮ вкрила nоnіТИІ<а ЦектраnЬ'ІІоі Ради між Ідеею ви

звоnеІОІи Украї11и а народом, міг каІІкраще зрозуміти ко-
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нечну необхідність вкпранити ту пооtилку за всяку ціну, 

засиnати -безод~~ю. Я .виразно розумів, що коли ми хотіли. 

щоб народ НІШ Не ОдверНу·ВСR на дОІІІІ"і роКИ від ідеї ВU
роджеННЯ націі й ук.раікськоі .державности, то ми повинні 

бу.1и відірвати Aoro від ідеі соціялЬІіОЇ А політичної ре

акuії, з якою вона тепер 6ула зв'язана. А відірвати можна 

було тільки uи.явом, цілковитого, безоrля.дtюrо, героіч~ 

fiOro ві.ц.ання українських національних партіА ідеї все

бі•rноrо (tfe тільки .національного, а~1е й .соrйяльtюrо) ви

зно.1еини українськаго народу. 

Так виникла Ідея друrої ухрвїнсьнЬї реІЮЛюцfі, ідея 

повстання проти tt:імецьК'ОЇ армfі, та її вwrвору •геть)Іака" 

Скоро11а.J.ського. Моя течія, яку я насамперед. познаіtо

мив з 11іею ідеею, зразу зрозу~Ііда й з ентузінзмом при

·1/Я.lа її. А;1е Центра.tьниіі Ко.,ітет УСДРП, и якій наша 

течія, Щ~ З3.1НШІІ.13СИ 1 Не ХОТИЧtІ ,13~13ТИ ЄДНОСТИ укрІЇН

'СЬКОЇ соція.'Іь-де).юkратії, як те робили деякі нетерп.ІtЯчі 

окре:\Іі ч.11ени її (як наприк.1а.1 група НероноІtича-І<а.с'я

иенка), рішуче А -без вагання постаІІиnся негативно до ка

шої пропозиції. Ії бупо t.;ІІ3.:'Ііфіковано як безгJ1уздя, фан
тастиf<у і наІІіть з.1очнниість. Ііа ду:\п<у більшості тодіш

НІІОГО ЦК, :\ІН повинні -булн, не ті1ьки не ПОІJСТанати проти 

rетьмана, а наопа'Ки вп.ІJивапt на його уря.1 і берегти укра

їнську державність. І білІ.шістю t·о:юсів бу.1о 'Не ті.1ьки 

·І:ідкинено і..1ею реnолюціі, а ще й заборонено ч,1ена~t ·Пар

тії брати якубудь участь у цій спраиі. І до такої міри роз_ 

па~1или.сь почупя, що нам було дано арозуміти, що наші 

"то.вариші" не завагаються попере.1итІІ гетьманський уряд~ 

КОJ1И ми бу.ІJ.емо •на~Іаrатися здіііснІІти це безгJ,уздя. 

(Цікаво, що ~іл.ьшість ЦК, яка бу.•а проти, скпадаласи 

із тих членів, які колись із партії анАшли А вернулись тіль

ки підчас ревоІІкщії (Садовський, Порш, Ткаченко і, :ца

еться, у ЦК був уже А Мазепа). А .. енчість складалвся із 
членів тоrо ЦК, якиА дія·в підчас війни: Авдіенко і я.) 

Розуміетьси. 11аша течія постанові не підлягла і .взяла 
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всю відnо.відІлькіст.ь за акцію ка себе самих. Але, щоб 

занадто ретельні 01 ТОвариші"-nротнвники не по

старалисн ·всякими способами перешкодити їй, ми мусіли 

провадwrи її дуже конспіративно. І тільки, коли иами бу· 

по вже все підrотовано, копи було розісланd по rоповні

wих пунктах Уираї·нн членів нашої течіі, копи, після дов· 

гого вагання, Коновалець дав остатоЧ'НУ згоду попка сі

чових -стрільців на повстання, коли nлани "'гетьмана" Ско

·J:оnадського шодо nовернення •едіноА-неделімоА" Росіі 

і ліквідації українс·ькйоі самостійности та навіть її дер

жаІІtюсти ним уже не хонаписн так як раніше, тоді тільки 

я, як гояона Наuіонапьного Союзу, запроnонував пред

-ставкикам партій що вхо.в.или в склад ·його, ви-ступити пе

·Р•д у,.раї·нським оtародо>І в ролі про.відШІКа реВ<Jлюціі 

оІІJ'ЮТИ •·е1·ьмана й німеІ~ької армії. На цей раз поаиції "__ 
шої течії nepe:\tOt·ли. На честь усіх nартій треба зазна

чити, що неі, за виїмком UK соuіиль-демократнчноі пар
Ііі, (не Іtсієї партії, яка ·в більшості по всій Україні стала 

•на наш -бік, а тільки llK), зрозуміли нашу ід.ею й. гаряче 

nриняли її, а ·надто партія україtt:ських .сшtіялісті:в-рево

люціонеріІt. І Іокійниш М. Шапова.:r, з у-сією відданістю й 

неито:\Іною енергією кинуосн з на~tи до організації сил 

nовста·ння. 

І отут треба нідаttачити одну (не прииІtіпіяльну, а так 

()и мони ти технічну) 'ІlО~Іидку орган-ізаторів nовстання, 

:nроти якої особливо настііі'Іtо застерігав М. Шаповал: про

ти допущення до акції С. Петлюри. М. Шаповал. дово

.rшв, що через свою ~оробливу честолюбність, через зrary 

"-слави" С. Петлюра є здатний стати .ка послугу всякої 

{leaкttii, що вitf здатний навіть до гетьмана побігти А за 

nост якО<"ось ·міністра продати йому всіх нас. На доказ 
цього він нагадував нам усім відо.мИіІ факт, як С. Петлюра 

підчас боротьби з РосііІс.ьким "Временккм Правитель
ством" Центральної Ради, коли ми всі готували сво і сипи 

JІО проголошекня Автономії, до виданни Першого Універ-
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cuy, Ік вік чнІUІІвсн до М. ГруwевсьІЮrо І .110 мене, щоб 
Цеитрапька Pu:a домаrапасн у Време11исrо Прав.m:m.сrва 
nриsи.аченни Aoro С. Петтори "товаришам міністра" віІ
ськових сnрав РесП, товарешем руського міністра Kt• 
ренсJоКОго, сві.ІІомого заnеклого ворога націонапьн~о виw 

sволенни України. М. Шаnовап нагадував нам, що самі 

соцU.пь-демскратн відкпикапи С. Петпюру з уриду за Аосо 

Jt:ездатність, бездіяпw.ість, за його маніикальну любов '.D.O 
nарад;. та саморекпими. Шаповап доводив, що користи 

тру АНО ждати від ціеї пюдиІRІ, ane шкода може бути дуже 
вепика. 

Ми, визнаючи рацію доказів М. Шаповала, все ж таки 

вага.пнсь, бо деякі вііІськові епементи (надто дрібні ота

МІ1RІ на ·nров;нції) лроnонувапи закпикати А Петпюру. 

Не хотячи нехтувати ні наАмекчою nоміччю сnраві, бу.по 

постановлено С. Петлюру все ж 'І'аки заКликати, ane закnи· 
кати ·В остаІtННІ .момент, щоб він не мав часу •noбirnt: no 
rе'І'ьмана ь, а крім того мати його під доглядом КОJrектива, 

щоб він 11Ht дуже ·гарцював на білому коні". І це б~а 

.велика помилка, за яку ми заплатили досить дорого. За

стереження М. Шаnовала, на жаль, сnравдилось іще в 

більшій мірі ніж він думав. 

~. Пет:порі, дійсно, тільки n останній момент, було за_ 
пропоновано прилучитися до акції, і по..1.ано конспіра.тивну 

адресу та годину останнього засідан11я Націоналwого Со

юзу. На цьому засіданні мали бути вироблені основні ди

рективи .повстання, обрано Директорію і nризначеtІо точку 

дату загального, одночасноrо nочаl'Ку руху ІЮ всіІІ 

Україні. 
І всі наші організаІІіАні заходи, вся робота, все nов

станик трохи-трохи не бупк знищені С. Петпюрою. Він 

певної віJUІовіди на пропозицію не дав і на засідаинк На

ціокапьного Союзу не з'явивС'ІІ. Одні гадапи, що він 311R• 

иавон (бо гетьманській впадІ буnо вже відомо про васІ

даНИІІІ броневики з руськими офіцсраа111 rаияпн по всь'Ому 
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Київ~ розш)'1суючи нас). [ІИUі думали, шо він уже ·nо

біг до гетьмана • Але Петлюра ні до гетьмана не побіг, ні 

nі.ІІ.ставJІІІТИ себе під розс:т.ріл руських офіцерів не схотів. 
Поки НаціоиадьниА Союз підставпив себе під розсtріJІ і 

засідав, цеА иещасииА чоловік тихцем помчав у Білу Цер

кву до Січових Стрільців, А немов би приспаниА Нац. Со

юзом, видав од свого імени відозву до українського на

роду з закпиком до повстання. Не маючи директив од 

Нац. Союзу, емісари Aoro по всіЯ Украіні ще чекали. Пов
стання, підняте rі."Іьки біля Білої Церкви, могло бути зразу 

здушеним rеть:\Іанськи!t віАсмсом, і весь рух було б убито 

в самому початку. 

Та більше: на рух зразу було накладено тавро одної 

.nюдІtии. Це виходило .не повстакия свідомої робітниче

селякс.LоtСоі де"rократії проти СО(tіяльної, nо.'Іітичноі, та 

національної реакції, монархії іі окупактів, а бунт "яко

гось ПетJUОри'", якогось •отамана" проти "rетьмака", на 

зразок тих бунтів, яких населення уже 'багато бачи~1о. Ко

.пиб Директорія не похопилась видати свій Універсал і не 

пощwрити серед ·насеJ1ення, повстання рискува.1о не вда

тися, бо ні селянство, ні тк.\1 паче мійське робітництво на 

закш•< ,.отамаnа Петлюри" не хапалося збігатися. Тіль-кн 

•к -стало відомо серед широких мас, що керують повстан

им Щ)Літичні партії А соціялісти, а не я.кісь отамани, (tta 
зразок батька Махна, та ~нших), коли по інших кутах 

)'країни розпочався нашими емісарами рух, тільки тоді 

біпя нaworo ядра, полка Січових Стрільців, noчaвcsr 

справжній рух рево.tюціі. (Не зважаючи на це, nеяке за

фарблекни •отаманщиною ", • петл.юрівwиною"' залишило
ся на .а.овго, та ще А тепер -має ·Aoro в •петлюрівськіА" лі
тераt'Урі.) 

І .от знову: 11ке разюче піJІтвердЖенни позиціЯ течії 

всебічного внзвол~иня ціею ·революціею. Поки )"Сраїиські 
політичні груnи щиро обстоювали всеСіІчне визвопення, (не 

тільки наr1іональне, але А: со~іяльне та політмчне) укра-
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їнські кародні маси були з ню.ш і сnрава укр. зержавности 

стояла на ~іuннх nідвалинах. Навіть .вороги не смі10t.ь за

перечувати, що цеіІ рух буи якиАrсь чудом. В кі~ьtеи мі

сяців без копійки грошей, без ніsrкої ні звідки допомоги, 

утворити Ui.1y армію, ·роз-бити геrь.\Іанське військо, скла· 

дене з ..а.осsідчених русьюtх офіцерів, nрогнати з України 

кількасот тисячну ні~tецьку армію, переорганізувати ці

лий державюtА апарат. І нк нtхо снді.1и національні та 

СОІ1ЇЯJ1ьні не роги no .сuоїх кутках, поки було це логоджен
ІІя З .\ІаСЗ.\ІИ. 

І як почало відразу нее .\Іінятися (нехаR учасники тих 

nодіИ СЗ..\1Ї чес·но пригадають ті часи!), як ті.1ьки поча

дося нехтування соціяльннмн інтересамн, як ті.1ьки знаку 

однобічна ·rе,Іія почала забіранІ гору н к.ерінних центрах 

респуб.1іКІІ, наиіть у -са:о.Іііі Директорії, а го.1ооним чином 

~· війську. Розгроми ота•:о.Іаніею робітничих професійких 

спі.1ок, погро:о.ш євреїв, катування різка~ш tti.1иx селян

СL·КИХ з'їзJ.ЇВ, це ВСе бу..111 НИЯІШ ЛЗНУІ~ЗННЯ ОТОЇ 0.1НОбіЧ·НОЇ 

JечН. І зараз же у ·Відповіз.ь на Іtе: вибух недовфрм, обу4 

рення :о.Іас. І зараз же користування uи11r ~юсковського 

наІtіона.lЇЗ:\Іу, що 18 образі большемикін почав скрізь По 
Україні nі.J.нk.\Іати .повстання насе.'Іення проти Директорії. 

Тепер воНІt ~юrJrи С·,.Іілиuо настуІІJіПИ на Україку, тепер 

вони не боя.1ися ·На·родніх :\tac, ота~Іанія робІt.'Іа тепер укр. 
маси їхнішt союзника...\Іи анону. 

І знову течія нсебічногu визвu:1ення .\Іу·сі,lа халатися 

~нпунати нею спрану не тilhKІt сuнін.1ьного. а.1е й наuіо· 

tla.li•HOГO ВІІЗВU!ІеН-НЯ, ЗНОR)' З3СІІП3ТИ ПрНрRу, ЗНОВу ПО

ГО.1іКУІІЗТИ соція;Іьн.ий МО:\Іент, пототаний ·Пет.1юрінщн · 
ною, з націонадьнюt. Oro.1ouн~нttи н.'Іади трудових pa,l, 
лрогра:о.Іа ні."'Іконитої сонія."Іьtю - економичної де~ократїі, 

ск.l•tкання Тру.1.ового Конгресу, нее tte бу.ш н3nружені 

;;уси.1.1н захисппи наше поеJ.нання ~ праніннюш к.1ЯСЗ·:\ІИ. 

д:zе МОСКОВСЬКІІ,Й НJ.НіОІІа.lЇЗ~І ni.1 npanopO~I бо.lьше · 
Р.ИЗ\Іа уже рушІІВ на на~.:. Уже .tонірря .час бу.ю ::~ахJІТане. 



-33-

І 11же )ІОСковське вШсько наступало на Київ. А в Одесі 

вже стоаи віАськоаі кораблі Антанти, які підтримували 

білс.гнардій<:ьку руську армію, що з другого Ооку теж су

нула на УІ<раїну. €диннА рятунок для укр. державности 

було якнайwвидче nо.\Інритися зо своїм народ.011 f зробити 
якусь sгоду з Москвою. Для мнр)" з ·иародо>І .,,.. nослу
жити Трудоний 1\.онr·рес. Для угоди з Москвою, я, як ro
olona Директорії. внелав -спеція.1ь·ну делегацію на чолі з 

С. Мазуренt--:0:\t. Я бачив, що по.'Іітична і ~•іжнарод11а сн

туаніп -була д"'-Я бо.'!ьшевнків така, що вони мусІпи піти 

на за!І.Іирення з на1111 на всяких у.мавах. 

Трудовий Конгрес -був троки заспокоїв обурення ви

клн~ZІе nетлюрівщиною. Але наступу ·московських бодь

шеnиків сшtниrн не міг. 1 де.1еrація не поз.авапа ніяких 
знаків життя, і ми не знали, ЧІІ провадІtЛІtсь !\Іирові пе

rсговори j., коли пров.зд,ились, то яке було став.'Іення Мое

кnи до наших nозиuіА. 

1 от я скажу: 
українс...а JІерІІСUІІІсть nІд цеІІ ow: мала ве.nнчезннІІ 

шанс затрнматися 11 закрІпнтиСІІ. Ane цеІІ шанс свІдомо, 
~мнено знищи..,. течія одиобІчноrо наuіоналЬму, керова

иоrо свІJІомнмн, запек~нмн ворогамн соцІял~оного внзво

ленпн nрацівних клнс Україин. 

Москва приня.1з у:\ІОRИ ДиреkїОріі. Вона зrожувалась 

на цілковиту сзмості~ність і неза.ІJежність ~·Ііраінськоі На_ 

рОд.J<ІЬОЇ Ресnуб.1ш.:1І, на українську зержаву, абсо.'1ютно 

незалежну від Мос~о.:н5І, з Самостійнн:\1 вШс~:оtЮ:\І і са:\tостііі

юtм соція.rrьни" тз по.'1ітичнІtМ )'Сtроем. Москва зrожу

ІІалась одтягти L:СІ.ОЇ віАська з У..:раїки і ПІ.lnисати ••ир. 

Ті.1ью1 з одно~> }':\tOROю: зак.'ІЮЧІІТІІ ВО€ННІІА союз проти 

t'іі.1ої руськоі :tp:\tiї й інтернеНІІіі АffТакти. ІІІпанни довго 

деба,·увалось, бу.tо багато протннників, а.'1е ..Пєнін настояв 

і постанону бу:rо воtнееено. С. ~\азуренко. го.•ова деле

гацrї, .з.ва рази -поси.1ав .. nрЯ)ІИ)f;. телеrрафн.щ проводо.'VІ" 
донесеtІНя голові д~•реокторіі А Че"К8.В відповід.''· Ці доне-
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сення 11риАмав "rоловнІdІ отаман" С. Петлюра. Але· Дн

рек7оріі вік про ці донесення свідомо, умисно ·ні слова не 

казав. ІІро вирішеІfІІя пmання миру з Украіною я до

JІідався тільки в 1920 році від· С. Мазу.ренка, та від Народ
ньосо Комісари Закордонних Справ РСФСР- Чичоріна.*) 

Через шо було вчинене це страшне злочинство tІроти 

украінської державности однобічною течіею? 

Все через те саме: шо вона боялась coцiRJІWІoro ви

зволення украікських трудяших. Мир з Москвою не да

вав можливости укоськати соціяпьні прагнення народніх 

)f3c. Вона воліла шукати .помочі зпову деінде. [ зкаАшла: 
.в ней час провадилио 11ею пе.реговори з rенерала:t.tи Ан

танти та руської біпо1 армії, які обіцяли ПО:\tіч д.пя бороть_ 

би з больwепиками. С. Петлюра уже став, як пророкував 

М. Шаповал, на С.'Іуиtбу ворогів соuіяльноrо визволення 

) .. країни і за .. с.1аоу" за .. білого 'Коня" за назву 11 Н~uіо

на.1мюrо r-ероя" Іtже виконуоо·в їхні накази. 

Москва •tесно пиконувапа спою постанову і терпляче 

чека.ІJа відповіди Українського уряду. Розуміється .цово~ 

ди;Іась пона так не того, що поважала права української 

tІації, і згод.а її на наші пропозиції, на са.м:остійність Укра_ 

їни, була не з любови Москви до сnраведливости і п.рава, 

до соція.1ізму. Ні, коли я nосилав делегацію, я ра~ував 

JІа інше, на скрутне становище Москви, ·Іtа настуn білоі 

ар!rІії та Лкта·нти, на бажання Москви знайти у нас ке за4-

.воrо .ворога, а спільника і буфер од заrроз. Мої рQзра

хунки виnравдадис-ь- цілком. І боляче думати, як близько 

ми були від здійснення наших прагнень С·амостіАиости, від 

нашого принаймні державно-націокальноrо ·визвопения. 

Момеит був неповтор~:нА більше. Біла армІя і Аmакта 

спужили (і с.1ужи.1иб ·на певний ще час) сприяпutвимн д.л11 

організації нашоі ар:\ІЇі і державного апарата чинниками. 

:11) н~ JІЇСТаЮ'ІИ Іі.tПfІІі.Іи Іі.ІІ .ПНреІСТОріі, Мазуреихо ХО'J'ЇІ СІМ 
nр.иїхаm 1111. УкраJиу. Але.ІІеТJNОріІа.кі ar~ не проnустипк ~ro ка 
.:np.:;a~~i й .ін мусі• aepнrnrв .ао Москви. 
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Москва, не ті.1ЬКІІ не робИІІа 6 3амахів ва нас, а ще nома
rа:Ші зброею, муиіцією, nроJІукпмн, як те А бу.,о 11~ми 

nоставлено в доrовір. За икиАсь рік-два наша держа~иkть 

стапаб на ноги і зввІІити ti бупоСІ вже не так ner..:o. Але 

волею однобічно! течії та їі tnуги С. Пет.mори сталоси 

інакwе. 

Настуn бопьшевицькоі армії, дійсно, бупо сnІtІRеКо. 

л,.. •J'еба npaвJI)' сказати: українська армі11 бупа вже до 

такої міри деморалізована самочинством і бездарнІстю ота_ 

манії, а сама отаманія була така nолохлива, що ІІЗвіть кдро 

січових стрільців не мог по спинити її в її бояrузстві. І 

трtба хоч і з соромом але чесно сказати: у:сраінське віА

сьм:о покІМІупо Киів без иІякоrо бою, без нІАкоrо нас:rуиу 

6-.-кІв, тільки від страху перед тим настуnом, про 

ІІІкий якісь провокатори навмисне крне~али. Доказом тоrо, 

шо 1МОсковський урнд Леніна чесно виконував nриняті. наші 

)·мови 1 що настуn діАсио був аІИНениА, був той факт, що 
J<иів майже тиждень лиша-век без ніякої впади nісля: утечі 

укр. віАська та уряду. І аж тоді, ик у місті nочалІІСи зло

.чинства і безлад, большевицьке військо заня.1о Aoro. 

~оо--

Так закінчився uей етап 6удуванкя нашої державности. 

Після виходу з Київа, властиво, остаточно закінчиJrося: 

погодження і за~Інрення з народом. Принциnи· й постано

ви Трудового Конгресу були· отаманіею викинені. Впад.а 

Директорії бу.1а вже тільки номінальна. Фактично ВОН'а 

належала однобічніИ течії, та її військовій групі. А за 

декоративну постать у неі був "соціипь-демократ" Пет

,nюра. Я, гопова Директорії, щодня чекав свого арешту 

і евектуапьноrо убийства. Копи и ще пишався в Дирек

rоріі А не nробуіІа в рішуче вирваТИС'Ь, то тіпьки -тому, що 

все JІІд8В о.цnовіnІІ з Москва: поки не бупо ніІІКоі, можна 

бум сnодіватись і n()~итивної: Тому, ккдати хо.- тін• м

діі 11 не вважа·в за корисне ДІІІІ tnравк. 
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Апе, розуміетьсн, мое чеканнв 6упо даремне. Одно

.бічна течін це добре знапа і сама з Моеквн біпьше кічGrо 

JІе чекала. вОна теnер; як колись од німців, чека.1а помочі 
тіІІьюt від Антантських реакційних rенерапів. 

І от цікаво арівнати АВі депеrації, акі тоді бул,. ви

слані українськими течіамн ·В ріжних напрІІМах. Одна де· 

легація (всебічної течії) ·на nівніч до Москви. Наслідки 

її вище .подані: досягнено згоди і гарантії ціD:о8ІІ'І'ої са

мостІІности (державної, національної, соціяльної, полі

тичної і всякої іншої). Однобічна течія її відкинула. 

Друга делетацін була внсл&На (однобічною течією) на 

південь, до антантського інтервенціАного rенера!Іа Фрей

денберга, прохати виконання обіuякня допомоrІі. Голо

nою uіеї делеrа·uії був І. Мазе11а, член українсько-ї соці

нль-демократичкої партії. Генерал ФреіІде!Оберr (nк до

повідав сам І. Мазепа) приняв делегацію брута~1ьно і -ні

якої допомоги навіть не пообіцяв. "ІІерше ніж балаt<ати 

про якусь дono1tory, ви повинні вю·нати як собак з уряду 

Винниченка і Петлюру. ВиttНиченка за большеоиз)І, а Пет

люру за бандитиз>І" (Точні слова Фрейденберrа.) 

Оце була уся відповідь генераJІів. На запитаню1 Ли

ректорії до І. Мазепи, як же реагувала на uю образу і бj>у . 
. тальність українська делегація, Мазепа відповів, що .аона 
ніяк не реагувала. Як же вона, справ.1і, могла реагуа\зти: 

СІбуритись, з гідністю перервати дальшу розмову? В ін

тересах "у.JСраїнської державности" воки цьоrо не нзсмі

пипись зробити. Такий був наслідок посн.1КІt другої де

.т:еrації. 

І отут знову характерна різниця в проектах иа.о.а.•і. 

Надій на поміч од Антанти не було. Наніть колиб мене 1l 
Летлюру було .вигнано як собак і то, очевидно, ніякої до· 

поиоrи Антанта Україні не далаб. Що робити f 
Користуючись відповіддю інтервенційних rенерапів, і 

безвихідністю отамаиіі, я запропонував свіА nлан: ІІі.І(сту

nити ао Галичини, з'еана.тися з братні"'" українськими 
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rруuами, що ~оролиси проти попиків, зміцнити с:аою армію, 

вливши в неі свіжого духу, з'еднатись з народніми масами, 

і тоді переАти в наступ, ик проти московськоrо бопьше

визму (икщо він одооність на той час иеrатнвно) і проти 

попьськоі wляхrи. ТодІ ні московський больwевиз!.t ні nоль

ська ш~1яхта не бymt ще сильні і, nіднявши ентузіязм укр. 

наrодніх мас, можна 6у.1о скласти справжню армію А захис

тнтІІ всю Соборну Україну. Але течіи протиона ідеї все

бічпсго визиолении якраз того ентузіязму )Іас і не могла 

приняти. Вока ні.1КІІнула мою пропознцію іі вирішила: до 

Га.l•tчини дійсно ні.J.ступити, але не до українських мас, 

а до ПО.'Іьськоrо уриз.у, прохати в ньоrо дОПО:\Іоrи. Коли 

~'J.lЯ цьосо тр~ба бузе пожертІІувати Гапичи-ною А віддати 

її Польщі, ·rr,· rреба буде rte зроб•п'~ "д.'ІЯ у.країнськоі 

державносrи 1\о.lІІ треба бу.ае навіть дати попьськНt 

ш.'іnхті еконо,.шчні й СОІtіЯJІьІrі ..:омпенса·ції, повернути ім 

їхні маетки на ~·кр-аїні, треба буде й це зробити "'дп.я у~ 

~раїнськоі держ:шности" (що дійсно поті~• і пробупапоси 

?робити). 

Після т:нс:оrо нІІрішення я вже не міг за.1ишатися далі 

с одному уряді з Іtіею течіею. Я поставив ДО)Іагання ви· 

n.VC1"ІtTИ мене за кордон. ~t< пояснив М. Ша1ювал, я. не 

міг піти до демісії, -бо мене призна,шв на )fOIO посаду ви
щий орган ВJіЗJи Тру .10ниА Конгрес, і ніхто паза ним не 

смів, ні зміщап1 мене, ні заміняти меке киа1сь іншим. Ди· 

ректоріи згодилась дати мені безстрокову ві..tnустку, і и 

виїхав за кордьн. Через якийсь час за нашою течіею по· 

кинули однобічну течію і у-кр. соція:nісти·рево.1юціонери, 

на ••олі з М. Шапоиалооr, та Н. Грнrориївим. З Диреt<То

рієІD (краще сказати: з отаоtаніею) лишились тільки <:оці

яль·демократи, що коткь зреклися соціяль·демократіі на 

чолі з Петлюрою та Мазепою, соціилісти-федералісти, та 

ще І<ільки дрібніших груп. (При цьому, дли осращоі ха

рактеристики цієї течіі, не можна не зг4!:1ати маленького 

комеJtіАноrо маменту в ціА драматионііІ п'есі: партіи со-
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В Польщі залишився так званиА "уряд УнРr. ГоJЮв

іІІtм отам~ном і головою Директорії став АндрІА ЛінІІць

киА. Ко~ись у 1901-1902 році, будучи студентом Київ

ського Університета, він цислиuси члено~І РУП. Скінчив· 

wи університет він виїхав на провінцію, став мировим (уд

дьою ·і бі.ІJьше ніко.ІJи, ні в яких ні соціялістичних, ні наці

ональних, ні взагалі rро~адських організаціях та політич· 

но~1у житті України участи не брав. До самої ревОJІЮІlЇЇ 

1917' року він жив лесь у прилуцько~ІУ повіті на Полтав ... 
щині, судив се.rкян, виливав і грав у карти з урядовцями 

царської полінії, по~Ііщиками, попа~'" й т. і. Підчас ре· 

fЮЛІОtІ.ії він не nосмів записа7ись у соціяль-демократичну 

парrію, чи ·навіть до "соціялістівІt-федералістів. Підчас 

влалff Директорії nін з'явинея і служив за якогось дріб

ного урядовця н якомусь міністерстві. Після зах-оплення 

JІаЗВff голови Директорії Пет.ІІюрою біля нього з'яние(:и 

А. ЛіВицький і як людина з певними якостями, які любпять 

люди а хворою честопюбнІстю, хутко став у Пет.ІІюрк t'о

повою його "вагонного" уряду. А після Оtерти Петлюри 

в ;;па:ащину А. ЛівиtІькому .переАшла вже А Директо(>іsr. 

Тепе-р він е і "головню1 отаман,. і "голова Директорії" 
)'країнської Народньої Республики, а ... Аого· ''лрем'Ер

міністром" е колишній царський .. чиновник" В. Прокопо

вич. 

І от у цьому фаІ<ті хіба нема найбільшої зради? 

Повстання, революція, льозунги соціяльної волі, тру

дові ·ради, кріваві героїчні бої, ТрудовнА Конгрес і Дк

ректорія, як виян пере~юги і ... все це закінчилося тим, що 
на чолі цієї Дирек·rорїі, цього найвищого органУ млади 

rрудАщих, борців за всебічне визволення, ·за со-цІялізм 

:;:таять люди, які все життя своє були ворожі і до оолІ тру-

poHJІI()Чtt чеtтh Петлюри, "nере.а:али куті ие.пу" й заІІвили, що RetЬ 
ухра1нський наро.п був nоrромщиком. Я хотів спростувати цей rанеб. 
инй і wкі.аливий .пли української нації наклеп на неї. Але на UИ'Х умо
вах ·мене на суJІ не було доnущено. 
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дящих, і до соuіялізму, і до революції, і навіть до бороть· 

би (а не випрохуваиии) за державність. Якісь жалюгідні 

обивателі, випиваки, картярі, колишні маленькі царські 

уридовці. Хіба ж це не иаіі6ільшиА глум із тих самих 

прагнень трудов11х >Іас, не безсоро>Іиий цииизм? І хіба 

не е це иаіібі.1ьша зрада з боку людей, икі звуть себе • со
uіяпь-деАюкрата~•••", соuіи.1істами, коли вони підтримують 

wteA глум, КО.111 С3:'ІІЇ беруть у НLО:\ІУ 8КТІІВНУ участь? 

Оцей "го.1ова Директорії" (ик розповjдають ті, що 

знають дія~'ІьJtість "Високої Директорії") тепе.р годІІІІамн 

висижуе по передпокоях міністерств nольськоі держаи11 

й жде видачі "!убсидії. На ту субсидію він сам живе, на 

неї утримує свіІl "уряд", із неі дає пt~• "партіям", які 

"'підт.римують" Аого (себто кіпько1rдесяткам пюдеА, які 
ЗІІуть себе соu~и~1ь-демократами чи як інакше). І на Іtі 

rpowi робить .. урядову політику" себто: частуе земляків 
обідом, ropi.1teoю. БІіНаМІ~ і грае з нш.ІИ в карти. Та вида· 

ють одик чи nівтора худорлявих журна.'Іьчика. І таки.ч 

чином "трИ)Іають nрапор укр. державности", доводячи, 

шо без цього ca~ta ідея украінської державности загину· 

.1а б на віки, шо ніхто більше з усіеї украіжької свідомої· 

суспільности не fJам'ятав би про неї. 

А за тр11иання прапора отакої державности -ПD.'ІLC!d\J 

ш.1яхетська держава (без того опору, яюtІі міг би бути) 

мае під свої» панування:" великі частинІt Украінської Со
борної Об'едиаиої Держави. Все, що українська нація 

виборопа на цих зе-млях, ступень за стулене~ однімаеться, 

касуеться, ниwиться. Не тільки від. украінської держан

Р.ости, але навіть од українськоі wкo~11r майже нІчого вже 

не .:а:ншнлося і саме ім'я земель нашої батьківшини - "Га
личюм" і "Україна'"- заборонені .!1.0 вжІtвання. 

На .ма Абутне uя течія \І ае плин: за допомогою оu.іеї 

самої nonьcJ-кoi wn•хти і німецького фашизму іти заво

новувати ("визволити") ту частину Украіни, яка ще н~ 

ni:t Польщею. Ui ~1юдн, треба думати, rо1ові доводити, 
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шо на иовозавойооаншс, розчавче11их, &ІІнищених землях 

)'країни ВЖе 6)·де іНШІІА пад, що та Украіна не буде ні 

поwматована, ні розподі.1ена між заuоАОІІНІІками, ні повер .. 
нена в рабство (іlержапне, національне, соцІяльне, no.1i~ 

тичnе, економичне) одно слово, шо І1о~1ьща, Німеччина та 

інші спільники ті.1ьки віз. доброти серц.я, тільки від спіаt

чутrя до Україин будуть битися за неї, ті.'ІьtСИ за те, щоб 

зробити її са~10стійною, неполільною, неза.1ежною, вели

кою, багатою. І навіть і~'я У..сраіни дозво.r1я..Jь іА мати. 
J тільки дJ1Я цієї мети nони А тримають у шух.1ядах мініс
терств, як печатку, •уряд унр•, якою вони А будуть -поті)І 

nриnечатувати всі свої о-ці великі високо.Іушні акти. 

ТакиА е ш.1ях, дії й досягнення одиобічноУ течії. 

-ооо-

Друга течія. ГІіс~1я захоплення Rо13.1ІІ в ДиреІ<торїі 

СІднобічною течіею окре11і члеttИ соція."Іістнчних партій по· 

чали переходитst на територію захоnлену ~tосковськюш 

бопьшевика"ш і пюрити там сної організації. ГоJЮІІніші 

них були: "боротьбисти'" (ліне крило партії соціялістіu

ревш;:юuіонерів) і "укапісти" (ліве кри.1о укр. соціяль· 

демократів, що зак.1аmt Українську Ко~•уністичну Партію 

~'KJI). Вони ста.1и на -бік бопьшеиикін. і пропадили бо· 

роть6у далі і за соція~1ьне визволення (проти о."tноGічно1" 

течії та її пет.1юрівшини) і за наuіона.1ьне (nроти мос

ковських больwевикін). 

Друга частина всебічної течії, яка не ~1а.1а з~tоrн nро

іхати на Україну, виїхала за кадок і закла.1а "Закордонну 

Групу УКП" Збіраючи свої сипи, течія неебічного ни

зво.•ення на Україні, кпикала Закордонну Групу УКП !10 
себе. В ueit час московськнЯ бопьwенІtЗ)І яокінчуо:ш за
хопленни України й, шоб привернути до себе СИ.\tпа-rїі -на

ціонально-свід.о~шх еле·ментів, огопоеми uі~1ковиту иаuі

ональну й держанну самостійність Українськоі Ра.з.янсІ,кої 

РеспубліІ<н ·В федерації з Москвою. 
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Закордонна Група УКП в ідео~огічному nорозумінні 

з Закордонною Групою УПСР, ·постановила делегувати ІІе· 

не на Україну д~ти вияснення дійсного стану і, коли він 

бу де таким, як оrолоwуеться Москвою, коли та1-t, діАс-но, 

-УкраінськіА ніції забезпечено і соція.1ьне і національне 
сизuолення, взяти участь ув активній роботі в бу до ві укра

їнської са~юстіАноі радянської державности.*) 

ВсЯ преса однобічної течії тоді nporo.'locи.rш меие 

"зраднhко~t", .. запроданцем иорогам України" й т. і Я 

цьоrо· вже не чув і, перемагаючи арешти на кордонах і 

здивовання московської влади, яка не була наІІіть nоnере

жена нами, приїхав таки АО Росії, а поті~ і на .Окраїну. 

Моя перевірка привела мене до вияснення, що декля

рації ·московського уряду про самостійність України не 

відповідали дійсності. Я заявив протест проТІі баrатьрх 

явищ trаціона.•ьноrо і державного стану Украін11. Тоді ше 

не було сталінізму' і мене за це ні зас:r&.'ІІІ зараз же ·в коИ

uеитраційний табор чи ізолятор, не розстрілипи, а ІІиспапи 

до <11еке на переговори спо'Іатку диппьо11ата ЧичорінІІІ. По

тіи, копи ні до чого "ІІИ з ЧичоріниаІ не npиAw.rtи, членів 

По,,ітІІюра - Зінов'ева й Каменева. Потім годоІІу укр. 

радянського уряду РаковсЬК{)rо. Поті" Троцького. По

тіJІ.І нарешті Сталіна. Мені наводи.1и силу теоретичних, 

поrІчннх, морапьних і всяких інших доказів, що я повинен 

зго;ж,итись з політикою Москви на Україні. Мені за це 

гарантувапаси по.сада голови Ра:rи Народніх Комісарів 

)'РСР, мені гарантувався .. білий кінь" і назва .. національ
ного rероя", t.ІОЇ)І імене~t мали бути названі заводи, улнці, 

міста на Україні. До мого розпорядження стоЯІІ у Мое· 

•) ·,3 orJІ8Jiy МІ тру.ІИОІ11Ї 8 ТО.ПЇWІІЇХ обnІВИИІХ" IIOJІnpn-..-:i ЛО J'скіі 
й Укрііни, оточених іитерІІn~uією, • мусів Про8ад.ити цю nолоро.- •ко 
моrа конспіративміІut, хоааючи іі иавіn а.п чпеиів ооєі rрупи. ти,.. 
паче, uto їхав • ni.a .аиnm.оматнчиим nасnортом на .,we ім'• ІULІ._,. 
Nt'Нi ІІі'ініспрством о.аиоl еарояеііnкоі аемокр4тичноі держави. Томv а 
іі мvсі• зро6н111, некоректнасть ШОJІО rpynн УПСР, не пові.аоNІПWІІ 
її про С8Їіі sиізд, що викJDІкаnо nотім нарікаНJЬ І нenopuJyмlNII8. 
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к'і міВ в.1асни11 nотиг. В Харкові мені готувався nишний 
• особняк", роскішний автомобіль і такі інші .. па со щі". 
Мені тільки треба ~у ло згоАИТись, що дпи соціялізму, дпя 

революції qта національна політика Мосtеви на Украіні, 

1\КУ вона провадила, бу ла і потріба і необхідна. Як 

сnравжній, .,.овлІів, революціонер і соціняіст я цовинен 

був дати свій підпис ni.1 усе, що робиnося чи краще ска
з;ати: бути печаткою на всіх актах Москви щодо Украіни. 

И пе••апшю ні за "білого коня", ні за .. лакомства не
щасні" не .схотів бутаt. Я, як і )ІОН течія не переставали 

дОІІОдити, що політика Мосю•и е і не потрібна, І не корис

на, і шкідлива. Як котrсь нашій однобі•шій течІї ми до

водили, що без соц,ія:rьноrо uизпопення не може оути й 

Р.ИЗВО.lСІІШІ Н3ІtЇОНі1.1hНОІ"0 1 Т3К TfT, Н3RЛ8КИ1 ДОВОДИЛИ, ЩО 
б~З ІШJІЮ.1t.'Н1ІЯ Н<ЩЇОІtа;ІЬНОГО НЄ МОЖЄ буТІІ ОИЗООJІЄННА Ї 

соuія41ьноrо. І ТО)ІУ в інтересах всебІчного визвопення я 
nід нашої течії виставив такі умови: Справжня дійсна са· 

аюстійність української радянсмюі держави. Справжне 

самостіііне укр. оіііІ:ько. Не федераuіи, а тільки Союз з 

Росією. Не диктатура руської культури на Украіні, як 

проголошував голона радинеького укр. уряду Раковtькиіі, 

а суверенітет української нацІональности І украінської 

кут. тури на УкраїнІ. Негайна, (ше до остаточноrQ уса

NостіШаення всіх галузів державности) yкpaїttiзauis ncix 
органів о.1ади А адмінkтраціі згори до цизу. Себто в го

повшІх пунктах повторення rо.'юоних умов Директорії, 

газ уже nрИІІЯТИХ Москвою. Аде ПО'СКЇ~lЬКІІ самІ у~раїнці 

впустили момент, ві.1кинули згоду Мое""" і оси У(і:раіна 
JІЖе ~у ла nід її владою, а організаці~ опору білііі, ap•tii 
ІІа УкраїtІі ішла і nоза ними, то московському націоиаJІіз

мові не було вже такої nотреби nриймати теnер наші умо

ви. І Мооквв не хотіла іх nрІІіІмати. А на111а течІ• теж 

не хоТІла іти ні на які уступки. Мої. ~ереговори, я~і. тяг

лись у.же трu..м.іси:ці, почали Іикпика.ти в.ж~ хвuлюааннJІ в 

ніішій те•tіі по всій Украіні (як серед боротьбистів та ука-
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nістіІІ, Tat< і серед ширшого населення). Голова укр. уря

ду Раковський, маючи про це докладні донесення, радив 

Москві яко моrа швидче вислати мене назад за кордон, бо 

:,ІОЯ nрисутність могла викликати ускладнення. З другого 

боку члени нашої течії, моі ближчі друзі, радили мені на 

Украіні не лишзтиєя, бо їм стало ві.1о~rо, що Чека поста~ 

новнла ·)tене •· .1ікнідувати", організуючІ! "мешаеливий ви
падок", в якому ·:\tене булоб убито. 

Але чи хотів би я лишатися на Україні, чи ні, коли мос:

а..:онський уряд, послухавшись Ра·ковського, постановив ви

с1ати мене, то н.1іяти не можна бу.1о нічого. Перед ви

і:цом '-ІН постанови:ш, що течія проваJ.итюае всередині 

Українtt далі боротьбу за всебічне ВІtзво.1ення, а наша 

група за кордоно~І буде проваДити захист наших позиuій 

як nеред українськюm масами, так і перед трудящю1и 

к.1ясами інших ·країн. 

І боротьба- піш.1а ще завзятіше. Наша група за кор

доном видала на головн•1х )ІОНах Еврошt :\toiO доnовідь 

про стан и РСФСР під заго.повком ''Ренолюuія в небез

пеці". В ній наша течія голосно на ввесь світ закричала 

flpo те, про що тільки тепер говорять усі опозиціонери 

на чолі з Троаьким. Ми uже то.1і бачн.1и зраду керів

ІІІtХ еле~ентів бо.1ьшенизма ідеї всебі 1Іного ВІtзво.ІJення. ( 
з тою самою CІt.lOIO ми кри1rали як про зра.1у соцfяльноrо 

гак j національного боку. У відповіJ.ь на ue Москва на
казала "найвИщшІу" органові вла.1н "З'їздові Рад робіт
ничих, селянсьюІх. са.rr.з.атських депутатів України'' засу

литк мене :~а "зраау" З'їзд виконав наказ і постановив 

по..:·;ааити мене поза законом, канфіскунати всі мої літе

ратурні заробітюt й книги, а самого мене дозволити вбити 

кожному гро-мадянинові України, як ті.1ьки мене де зу

стріне. 

Одначе ue зробило якраз проти.'1ежну дію на Україні. 
Мої вимоги, мій розрив, мій. виїзд і оцей при-суд ВІІКЛикали 
таке рознорушення питань, що, як мене пові.:J.о-мдя.ІJи члени 
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нашо'1 течії, вже доходило до розколу урядової :пар·rії 

J<П(б)У і до заколотів по селах. І заспокоїла Москва це 

все тільки згодою на більшіст.ь наших вимоr формульо

ваних мною ·В nереговорах. Наса·мnеред: змінити назву 

Російської Федеративної Соціялістичної Республіки 

(РСФСР) на Союз Радянських Соціялістичних Республік 

(СРСР), яка і Е тепер. Далі: розпочати українізацію, 

проти якої так обурено сперечався зо мною Раковсьюfl1. 

Далі: взагалі З:\Іінити конституцію Союза, що й було зго

до~t дійсно зроблено. 

Розу"tіється, ue були тільки формулtt і їх ще треба 

було за.повнювати реальним змістом. Наша течія і там на 

Україні і тут за кордоном це добре розумі.1а і ·боротьби 

не припинила ніко.ІJИ, тільки надаючи їй, о залежности еід 

стратегічної обстановки, ті чи інші фор~Іи. Коли Москва 

ішла на уступки, коли мусїла давати обіuяння, ми готові 

були полекшувати їй виконання обіцянь і йшли на сnіІ1ро

бітництио з нею, кличучи і інших з нами спільни~ІИ -силами 

будунати далі .нашу робітниче-селянську держапнісrь. Ко

ли ~ Москва зраджувала свої обіцянки і свої власнl по

зинії, ми 'Ниступа .. 1н проти неї, ми кликали до бороп~би з 
1акою зрадою. Це мінливість не наша, а якраз н·аших 

противників, на я-ку ми тільки відповідно реаrува.rш. Пов

торяю: ~tи тільки один раз і то на один коротенький мент 

зрадили нашу всебічність. І та зрада, той біль і та шкода, 

яку ми зробили навчи.1и А загартували нас. Але то була 

.не та зрада, яку на~t закидають одиобічники (петлюрfвuі, 

фашисти, нацисти, монархісти) зрада не нацІонального 

боку визволення. Ніколи, ні.ІІ.е, в нІяких обставинах ми на. 

цІональноrо бону визволении не зраджували. Ні в яких 

перегонорах і договорах ми не зrоджуватtсь на відданя 

сдної частини єдиної української нації на поневолення 

(чи то Галичини, чи Буковини, чи Bomtнi, чи Підкарпат

тя і т. і.) Ніко.1и, ніде, ні за які персональні чи груnові 

(клясові) субсидН, привілеї чи як інакше ми не згож)'9а-
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пнсь на зменченм хоч би н• Aory суоеренІfету Jlqi8ЇR• 
ськоІ -fi. Нашій групі пропокувались нераз усакі пі.<І.
купи 38 та•у згоду. Мені особисто і після виїму з Укр~~_ 

їни два рази робилися Москвою пропозиції оеркутмся ІІа 

Украіну. Обидва рази мені обіцялися не такі мізериі по

дачки, які .\ІаЕ "уряд УНР'' зо столу сво'Jх панів, а ті, .n.iit
cнo, "веnикі й пишні милості", які Москва вміе ро6ити 

на KOtll"' .:воїх народів їхнім ренегатам. Обидва равк ·я 

}" відпов;дь на ті nроnозиuії виставляв усі ті самі наші ви .. 
маги .о.ійсної, справжньої, всебічної самостІАности україн

ської мацІУ. Мені агенти Москви "по дружому" доводили, 

шо не можна вимагати всього разом. І наводили фа((ТИ 

того, Що вже зроблено зміну назви, українізацію, -суве

ренітет української культури, розцвіт українського ·мис

тецтва, (який тоді діАсно намічався). Я фактів не віJ.

кидав ·f зrожувався спіtробітничати зза кордону в nевН1fх 
галузях (літературі, мистецтві, науці) і других кл-икати 

до співробітництва. Але по"Ки не бу дуть никонані умо&и 

наш,..·~ течії, (справжня самостійність держ,1вна, політична, 

на,ціокальна і т. д.) я їхати на Україну не міг і не хотів. 

Умони ті ще не виконані. Навпаки, реакційний моС

ковськиЯ націоналізм, що далі ~о дужче набірае сили, то 

нахабtrіше робить замахи на здобутки українських, мас. 

Боротьба проnадиться ІЗ безуnинним завзяттям. Члени 

нашо'і течії десятками й сотнями падають під ударами 

оскаженілого руськ~го націоналfзму. Зі зрозумІлих nри
чик й 'Не можу nодати імен героїчних борців теnер, ane 
вони :;jаписані на першІtХ сторінках визвольної боротьби 

нашого Іfароду. 

І все ж таки, не зnажаючи на nосилений настуn ка

шого· ворога, на заrублення певних наших позицій, коли 

ми зрійняемо здобуtки всевизвольної течії з тшш гакеб
ними · ftаслідками nолітиkи .. уряду УНР", то Rка непорів
мип~нІ! 'Різниu•! І••'я України на Західкій УкраУні заб(>

роНІ!\11!:' не· тільки· з Аержавноrо вж\fТку, але А npttвtтнo. 
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А на ВеJІикіЯ: Україні московський націонапізи робить на

ст,уп за насту110м, wоб утримувати позниії І!АН&ІІНІІ в Ро

сіею. Українс~ка державність здобута націЕю в ревопю

ціЯніА крівавіА боротьбі вроспа в маси, вона існуЕ, оона 

Hf потребуе: жалюгідних і соромних "прапорів" крисис

торських чиновників, так само як вона не боїти:я насту

nі.& НІ НеЇ ~ІОСКОВСЬКОЇ реакції. 8 ИЄЇ ІІЛИТО Не ТОЙ ЗМЇСТ1 
який потрібниіі: українським працівнии кписам, аде вони А 

"однобі•ІнОJ·о" змісту не потребують. Вони боРJІта.ся за 

свій зміст української держаuности, той зміст, якиА при

таманний нашій "мужНІtькНі" праціuніИ нації, всеQнзво!Іь

ниА 31ІЇСТ. 

І п.1яни нашої те.чіі так само відрізняються від, опянів 

однобі•шнкін. Ми оріентуемось не на ·війну та на, поміч 

якихос1. дсржаІt. Ми rшажае~10 війtt:у за найбільш«;, за на·А

страшніше нещастя для української нації. Війна (через 

uілиА ряд історІtчних і сучасних причин) найтяжче відіб'

t·ткя на н:~шіА нації. Нас наАбільше буде зруйttовано, 

з11ищено, розтоптано. Дуже 1tоЖ.'1ИRо, що нащі землі ще 

бідьше ро:шоділять. що нас нарізно ще дужче знесилять 

і заберуть у рабство (державне, наІ1іональне, еІ(Рно•tич

=ве, -соа[ЇЯ.lьне і т. д. ). За це тепер ідуть nоза ~ул.ісами 

торги та переговори. І тому наша течія бу де вживати всі 

сипи СІЮЇ, щоб позбавити свій національний колекrив од 

цього с:rрашного нещастя. Де можна відкуnитис• від тих, 

що тор~уються за наше тіло, вона буде старатися ві~ку

питисп. Де можна притягти до оборон~ від війни таких 

самих nротивнІІнів її, вона притяrатиме. Коли ж 'Іі усип

ля не спинять катастрофи воеІUІоі, вона буде вс.і сили 

ІІживатtt, щоб одстоювати свою цілість, свою суверенність. 

Ні одної частинаt своеі батьківщини ні за які •пакоиства 

нещасні" (nартійні, груnові чи персональні) ми не вщдамо 

на пота.1у ніяким можновладцям. І зброї нІко.nи не скла

Аемо, поки всІ боки воrзnоления нaworo народу не будуть 

цілковито забезпечені. 
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---ооо---

Здае:rься, в uих діях, позиціях і "оріентаціих· на маА~ 

бутне npll наіІ6і.1ьшіЯ ~торонності та несnравеJмнвості 

трудно знаАти зра.1у націонuьннх інтересів Украіни. І 

все ж 1акк ик ціаій нашііі течії, так окре:\tИ~t особам це 

ресь час закидається. І до якої міри може доходити ця 

сторонність, це наАкраще можна .(Sачити на ставленні до 

,.,оеї особи. 

ЗрадНИКО)І ~•ене бу:ю проголошено о.з.нобічникам:и вже 

то.1.і, ко.1и я розпочав мирові переговори з Москвою, копи 

~у ло сховано віз. украінського наро.Іу та його влади згоду 

Москви на самостійність Украіни. Ше бі.1ьше закрича.'Іи 

про мою зразу тозі, ко11И я не згодився на віддання Га

личини '-а nонево.1ення пОльщі А виїхав за кор.жон. (Оче
видно, 'Криком ШІ)І хотіли заглушити ro.1oc су)t.1іння, чи 

ві,, себе відвернути увагу?) 

А надто си.1~1 про мою "зраду" набрав крик тоді, як 

я nиїхаи на Україну. Я вернувся з України. Я не всту· 

ІІНВСЯ \ІЇ на Одну ЛіНіЮ З ПОЗИЦЇ.Й С3)10СТЇЙНОСТИ укр. дер

ЖаВНОСlИ.. Я голосно на весь- с-віт заяВІІа про гнобитель

ство Москвою нашої нації. Я закликав до боротьби з 

дypiitCTU0)1 1 зpaJ.tnЩTBG.\1 і ПІНУВІННЯ)І )ІОСКОВСЬКОГО Ї!'І· 

періяJІі3~Іу. І ІІСе ж таки обвинувачення о.з.нобічникін у 

зраді СІні трішкІt не з.Аtенчн.'Іось. Ті.1ьки .10 цього обвк~ 
нуваче:;ня вони ста.1н додавати обвинувачення в мі&1и~ 

tюсті nозицій (оті надзвичаАно постійtІі, вірні .'ІЮ.1И, які 

кесь час оідрека.1ися, верталися, тіка.1и, міня.1и). І так tte 
тягне·rься А досі. 

За rtю ~•ою "зраду" Іtя течія (як вона са)Іа заявпяе) 
ПОСТ8t10ВИ.18 "ВИКИНУТИ )ІЄtІе З ЮНІії" Д.1R ЦЬОГО ВОНЗ 

t.живає цілко~• ста;1інських cnocoбiu: нш..:рес.'ІЮ€ :\ІОЄ ім'я 

:::: історіі рево.'ІІШtії. з літератури, з грО)ІІ~lяиськоrо і куль~ 

ч·рного життя. Ні.з.е, справді, в описах а1инулІІХ nодій 

на Укр,аіні, чи то по книжках чи то по журна.'Іах і газетах 
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О,ІJНОбічної течії моє ім'я ніколи не згадується. Голо

вою українських урядів звичайно називається С. Петлюра. 

(І то навіть у тих газетах, які звуть себе демократичнюш 

чи соція~1істичними, як у Европі так і в А~1ериuі ). З біб

.ІJіотек книги мої, де :о.tожна, викидаються. Ті .'Іюди, які 

виявляють до ~1ене якусь симnатію, перес~1ідуються.*) 

А найбільше їхня ретельність у никидані мене з нації 

вияв .. 1яеться в то:о.tу, щоб унеможливити .\Іені якубудь по

,'1ітнчну, гро~Іадську ~ш просто культурну роботу. І то;~tу 

ніодии журка.1, ні одна газета, ні одне нндавниuтв.о (на

ЕІіть, повторяю, ті, шо звуть себе де:о.10кратични:о.ІИ, ради

ка .. 1ьиими, соuіялістичншtи) .не зrожуються друкувати мо
їх nраць, - не то шо nолітичних, а наніть апо.'Jіrи'ІН'Их. 

суто.:ху дожніх, ІІоки на Великій Україні ~юя течія мала 

сн.1у, нона добиuа.1ася нід уряду (не зважаючи на .nоста

нову про постав~1ення меке поза. ЗІЗКОІ+О~І) права ни.1а

вапt \tОЇ .1ітературні прані А навіть ниси.:tатн за н,tх мені 

заробіток. А.1е ко.1и черговий наступ" .чоскевсь~..:о;~v на

ніонаJ~ізму. на наніона.1ьні здобутки Україюt і peaюti'r' по

си~lнлись, ста.1ініз~t посюrив обвинувачення мене н \ралі 

соція.-1ізму і заборанни як видаван.ня моїх праць, так ()Соб

ливо виси.1анмя :о.tені :-.юго заробітку за вже ни.з.ані пра

ні. Одже :чоскоuський націоналізм і українські одJtобіч

никн одностайно, однодушно постани:ти \tене nоза Jако

ном і не сті.1ьки внюtнуJ1и з соціялізму та з нації, я·к зро

били всі заходи, щоб ізолювати мене від кQлект~ша., щоб 

•) За кордонuм 11 lаuі..:авИВСІІ маnч>еь..:нм ~шстснтвn~. t't1!1Ю(ІНІ! 
itoro і почав у н~оому серІ~Ю:1НО nрацювати. Мої 5<:О.1сrн-маnярі на За 
хіпній Україні, .аові.nаІІUІИСь про це, заnросиnи мене до yчacrn в сліnь 
ніїІ ма.1врській виставі v Льаmі, Я присnав кі.1ь5<:и СІЮЇх праІІh. Ane у..: 
rаїнське ,.rрома.ІІ.ІІНСтІю" так поставнnосh .ао HltX, що орrані:Jз.торі &Іt· 
ст.аеи мусітІ nnclaвиm riinя мо·,х картин СПt'LІіяльну трохи непо11іLІІІі1· 
ну охорону, бn запа.'1ьні 11днобічинки хотіли зірвати їх і ро.\тоnта1и. 
Не за їхній зм1ст, а за тt-, що вони .ІttJЇ. Кіn.,ком громаавнаи моі пра 
u.i аюдобапнс• 1 еони хоті.'1н спочатку аистаен К~'ІІИТН їх. Але потім 
"чогось" рQЗхоті.ш. А "-О.1t-гн-маnІІрі післ• того .110 мене біm.ше 11е 
заt-ртатtСІІ ні J чнм. 
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загнати мене ·• ізолятор (тюрму). І мушу визнати: аа

гнали.- • Та ие тільки в проетнА ізолятор, .а ізопятор ·з ТRІІІ
кими роботами. Ось уже чотирі роки, як, підлягаючи аа

конові, JІКИЙ діє й по ізоляторах, законові підтриМування 

свого фізичного існування, я не маючк змоги ніде на укр. 

землях заробляти на життя літературною працею, 1ІИНО

ную ііого тяжкою фізичною роботою на земпІ. Зароб

ляю я меІіче ніж одержуе французькиіі безробtтнии. до

помоrм. І це nримушує мене весь евіЯ час, всю свою ува

гу віддавати на вишукання способів здобуття гроwеіі дІ!А 

проrо,І{уваиня, для ·виплати боргів чи купівлі черевикіВ. 

Колиб -і знайшлось якесь необережне національне вид.ав

иицтво і попасипось на видання я-коїсь ,моєї лІтературкої 

nраці, 'tак я все одно не маrо змоги її виконати, бо мущу 

І!ИКону'Ііати іншу роботу: копати 3емлю, носити гНій, чис
пtпt nомийні яМНі "сульфутувати", "бешуnати", косити 

і т. д. На цьому в досвідчених тюремщикіо і. збудована 

систем}! тяжких робіт по ізоляторах: копи ув'язнені й-ма

ють здатніёть про шось думати, так вони не мають ні часу, 

ні сили· te с·казати. 
Повторню: не в мені річ, а все в тому самому нашому 

націоиаіrьноМу ІС:опективі, в тій нації, яку· одиобічники не

мои би··так люблять і яку вони в даному разі, наприк.nад, 

янстаіляють на' такий Сором і навіть на шкоду. Ось nри

клад:· 

Я нікопи не кажу там, .:te живу, шо я колись бу·В rrnLь
меиникuоr і головою україиськИJІ уряАів. !nенІ або не пu

вірнпиб або, повіривши, малиб несправедливі JІумки tІро 

мою націІu. ОАНаче, не !tваж:аючи на мою •скромиіст.ь", 

мене іноАі анаходять чужинці, що цікавляться нашою бать_ 

хівІЦІІНОtО. В звязку з суча.жимн подіями, з майбутньою 

віііиою та з тою трагічною ролею, яку •и•uволі rра'І'ІІМе 

в ніЯ 1/'краіна, до меке недавно sвернуІІисв чужинні жур
иалісти з бажанням уз•ти в мене дані для кннrн про УІІрІ

іну.- З украfиськІІІІ пиа·аrmим вuни вивнnи обзнНІомлекни 
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в таких детаІІях, які мене ад~~~~увuи. А npo мою особу 
очевн•но зазАІІІеrіІІь зІбрапи всякого роду Інформації, 
як вро мое минупе життя, так і про сучасне становище. 

І треба сказати, що ке зважаючи на свое добре обзиаАом

лення, вони, очевидячки, розrубнлися. коли довідалися 

од сусідів, ,.Ік я живу, коли зрозуміли, що моя робота на 

землі є зонсім не розвага, не спорт, не натурізм, а ..• оче
видно, ПІЖІ<а необхідність, якийсь примус. Вони знали 

про 1·е, що мене і Москва і однобічники-·патріоти" nоса

дкпи п jзо.1ю·ор. Але щоб він мав отакий •серйозний" 

І~иглsщ, цьо1·о ІЮНИ не чекали. І тому 11іяк не могпи зро

зуміти, за що ж саме ·оияІІляють до мене таку серАозність 

українськІ тюр<>мщики. -Адже це ви були головою пер

шого урину України, ініІtіsІтором та автором чотирьох 

~"нінерсаJІів ЦснтраJІьtюї Ради 11ро визволення вашої на

ції? - Я. - Адже tte ви бу.ІJИ ініІtіятором і організатором 

поnстаttня nроти німеttької амії та СкоропадсІ.коrо, які 

)tаJІи СІ<асувати вашу саиостійність? - 51. - А.!tже це ви 

стаІІИ.'ІИ у~юни самостііtности ІІашої 11ації Москві й не зrо

дилисІ. уступити ні н •юму? -Я. - Аджеж за це Моекоа 

постани.r1а ІІас поза законом і нрнмусюш до щ,оrо вашого 

с'tаtюtшща? - Очеnидно. - Так у чому ж uаша зрада 

нації?! За що ж вас rtaшi патріоти поставили поза зако

ном?! Вони цього ніяк не могли зрозуміти. Мої пояс

нення про різнИІtю в соціяльних та політичних позиціях 

іх не зовсім задовольнили. - Ну, добре. Ми знаемо, що 

самі о1·і украінці називають вас •найбільшим сучасним 

українським письменником•. Ми знаемо, що так само на

зиаають вас больwевнки. Шо бопьшевмкн так ставпит-ьси 

до каАбільwоrо письменника Украіни, що не допускають 

Aoro киmкок до виданнв, що поставипи і ці книжки і loro 
~го nоза законом і, можпиво готов\ бупн СІ І фізично 

lhlro виищитн, ми це добре ровум\емо. АІІе кн, внбаоrrе, 

"" ровум\емо, за що роСІІІять 1'1! саме вашІ ук!'аінuі? Ну, 

ІІаІіІ ПОJІіrи•ні 88DІІ nраці 8 ПНС8НКR JIИICIRI ЇІJ НИХ не 110-
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добаються. Але ж ви, як нан від011о, маете біпьwе трид

иити тоиів, cepe:t яких більшість була видана ще до рево
люціі, бупа допущена до видання навіть царською ро

сійською владою, частина аnолітична, суто літературна. 

За що ж цІ книги не допускаються? Та видно, ви может• 
працювати А тепер. Замісць того, -щоб копати землю, ~но

сити мішки, виконувати тяжку фізичну роботу, іІИ ж моr

либ давати вашій нації інші, корисніші, загапько-купиур

ні цінкості. Через що ж: самі українці UJ.Oro не дозво

дяють вам? Ви кажете, що українська нація мае 55 міль
йонів членів. ХаА 30-35 мільйонів із них .nід днктатурою 
стапінізма. Але ж 20-15 мільйонів є, значить, поза ме

жами стапінізма, в Галичині, в Америці, в Чехосповачч·нні. 

Як же вони, ui 20-15 мільйонів допускають, що їх!ОА був
ший голова nершого уряду внзвопеної України, їхній най

більwнА пись)Іенник мусить для підтримування свого іс

нування тягати а1ішки, копати зеа1лю, чистити пом11ЙНі 

ями і робити це вже чопtрі роки?! Вибачте, ми ніде нічо· 

го nодібного не бачили. Ми цікавимось національним nи· 

танням по всЬО)ІУ світі. Ми знае·мо багато націЯ понево· 

лених і 11енчих за вашу. Але ніде навіть у крихітних ми 

такого явища не поаtічали. НаАменчі з них уа.•іють цінити 

~ультурні цінности й дорожити культурними робітниками, 

письменниками, навіть найменчими. Що ж це за нація 

така, яка так ставиться до культурних цінностів? 

Мої пояснення хоробливістю, покаліченістю провід· 

них елеяентів однобічної течії їх теж не задовольнили. 

Вони всеж таки ніяк не могли зрозуміти А заспокоїтись. 

Вони хотіли навіть висловити свое здивовання та навіть 

nротест у своїА пресі. Ane я вмовив їх цього не робити, 
-·- крім заАвого сорому наwіЯ нації це нікому нічого не 

далоб. Але вони мені почали ставити такі питання, з яких я 

міг зрозуміти, що .У них виник сумнів, чи пр ... ипьні бу пи їх
ні зібрані pa!Owe інформації, чи можна взагапі нашу націю 
зачисляти до націА культурних, чи не е u.e пів.анкунська 
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орда niA nроводом щаманів, яким, очевидно, nросто не 

зрозумілі А непотрібні ні культурні uінності, ні культурні 

робітники, які через ue так легко їх і •викидають з наu.іі", 

якщо вонк чимсь не догодили їм. Книжки про Україну, 

Р.КУ збіралнсь ці журналісти писати, вони не видали. Че

рез що саме, не знаю. Може через те, що писати про· не

залежність і державність півцивілізованої нації, яка ще не 

доросла до Са)юстііtности і гідна бути, в.1асне, тільки ко

лоніильною націею, е дпи іхнього petю)Jt европеАських 

журналістів річ рн•икована? 

---ооо---

Я навів ueA прнк..'Іад для і.1юстраuїі ставлення ояно

.fіічної течії до течії неебічного визво.1ення, ДJІЯ показу 

тоrо, до якої міри може доходити хворість, покаліченість 

клясовоrо, груnового та персонального егоїзr.tу wамані11. 

Коли ця течія так ставиться до ~'Іюдини, яку вони са~і 

.КО~1НСЬ НЗЗИВЗ.lИ fO.lOBOIO украЇНСЬКІІХ урндіВ і НЗй6ілt.

WНМ ПИСЬ~ІеННИh:О11, ТО ЯК же ВОНИ СТЗВ.lЯТЬСЯ Д() ЇНWНХ 

людей, які не по.1і1яють їхніх ПОJІітичннх та соuіищ.них 

поrлидір і не 11ають такої хворобmtUостн? К.олиб ці nо

ка.lічені люди захоnІІ.1И в.'Іаду на Україні, то з якою бе-.J~ 

милосердністю вони забороня.'Іиб, не допускалиб, кара

пиб 11 Зрадників"', з якою .'Іютою ~tсттшістю •викидали б 

з наuії"' в с11ерть усіх, хто хотів би іншоrо пизполсню1 

ніж вони. 

Одже nитання nоставлене в початку ше 1 етапі u не· 

вже самі українці )fOr.lи прилучитися до акнії агентів 11 МО

rутньоі держави"', щоб не допустити ~•ене до А-мерики 

АЛИ акції обеднання уtср~їнських сил", я rадаю, тепер 

не виr.-1ядае д;ІЯ читачів таким неймовірнІо.І та дИКІІ~І. Оче

'Видно, ті самі •чинники", які засалн.'Іи 11ене до 1зо.1ятора, 

ионн ж. і не Аоnусти.1н мене до сполучення з КО.'Іектиnом. 

Мов спроба вирватись із ізолвтора закінч11.1ась неулачою. 

J раніше npo вкусь не то шо політичну, але навіть про 
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ку.1ьтурну, .1і1ературну роботу ~IOBJt не могло бути. Та 

я час ·од часу знаходив мож.'Іивість з ве.1нкю1и трудно· 

ща\ш nисаtІІ 11 nередавати на во.1ю запнеочки стJ.тrі 

на пекучі те:'Іш буття нашого 1<0.1ектиnа. д.І'Jе тепер, як 

кажуть деякі дані, після спробн ІІІtрватнсь із тюр:'ІІИ режі\r 

ізо.1ятора \ІЗЄ стати ще суворішюІ. Не знJю, чи хуrко 

я З\ІОЖУ хоч запнеочку пере.1атн. І то:'ІІу, nоки ще маю 

невеличку З\tОГу, хоч о цій заПІІСІtі сказат11 найголовніше. 

А на~го.1овніше для нашого ко.1ектняа тепер е литаІfНЯ: 

як устояти на ногах при. '-ІаU6утньо'ІУ спаді на Україну 

страшної Х\tари? Як, уберігши, здобупt волю і можли· 

ВісТЬ Д.1Я НЬОГО ВЇ.rJЬНО ЖИТИ Й рОЗRІІВЗТИСЯ? 

Я ко.1ись писав про "закон лампасів.. Коли в Іlінден-

ніА Америці горять стели. та ліси і неі ;.tшві істоти, всі чJІе

ни тваринного колектива рятуючІtсь тікають, то серед 

них починає діяпt закон, за АКИ:\І уся боротьба, усяке ни

щення однюс одними припиняється і коза може спокШно 

бігти поруч шакада чи тигра, не боячись, що вони її за

гризуть. Закон береження живого ко.ІJектttна підчас сти

хіАних 'Катастроф діє в uих істот, СПІіНЯе )"хн·і Інстинкти 
і навіть дію го.1ода. Бо це здоровІ істоти, з здоровими 1 
нормальни~tн хоч і жорстокн:\ІИ часом інсtинкта!fІи. Аде 

чи може він діяти в істот з інстинктами покаліченимй, 

хnори:о.Іи? 

€ обагато вказівок, що от-от на Украіні заnалають 

na~tnac'И. Чи закон їхніі1 буде діяти і в нас? Чн можуть 

}·країнські жині істоти на цей час прашинити нищення: 

одних одНИ\НІ і подбати про збереження нашого жиаюrо 

колектива в катастрофі? Чи знаАдетЬся у нас досить 

здорових, не лока.ІІічених сил до цього? 

Ot!e са"е теnер Uентральннn Комітет УПСР немов у 
відповідь розіс.'Jаа по різних організаніях кt>мунікат, у 

якому · nовідом.'Jяє, ,шо вва)4(ає за необхідІk обеднаннЯ 

)'Кр3ТНС:Ьf<ИХ СІМ neptд •майбутніми· ПОДЇЯМІІ. HЗ:Iil:l ·теЧіЯ: 

і раніше не раз піднімала це питання "{див. наприкпаJі, 
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стат-rі в "Прав.:~і"). І >ІН від ус1е1 душі вітае~Іо .заходи 

братньоі організаціі, цей -вияв здоровІІХ cи.rr та інстинктів 

нцuюго копекпІв3. 

Ал~ яка в дан11х обстав11нах може бути і повинна бути 

база w•я об'е.tнання. Щоб устоІІти на ногах, треба. ство

рити юс наАшІІршу і наАпеuнішу базу, щоб на ній могла 

ПО)Ііститися як най-бі.1ьша кі.'ІІ:tКість наших соція~ьно-по

nітичннх .угруповань. Треба знаАти щось таке; одне, 

спіль11е всім, що мог.:юб усіх едиати й що всі моглиб одно

стаИне, без розбіжноспr, захищати іі з.J.kнятн. Чи мо

жемо ми. це знайпt? 

Що таке е.зине спі.1ьне исі:\І на\1 е п нас? Всі ·:\І.И укра

інці, всі члени 1·oro са:\Іаrо наuіонадьного ко.lект,,ва. С3д

же, здавз.1ось 611, що спі.-1ьною базою може бути для всіх 
ІІІС пр.:Іrненни НІІЗНО.lення національного, твореник нашої 

держаІІної самостійностн. Але досвід. показав, що якраз 

оце пr.аrнення і не )ІОЖе с.ІJужит•t за 6аз)· д.ІJя всіх уrруnо

ваю.. Кожне з ІІІІХ вк.1а.1ае в uю фор)ІУ свій в.-1асний со

uіи~1І•но-політичІіІІЙ З)Ііст і ніикогісінького поrо.ІЖении NіЖ 

rрупами не б)".'ІО і неа1ае. ~ожне гадае, що iioro соціяпько
по .. 1ітичний з~іст сзмостійноі державІЮсти е найкрашІtИ і 

каАкорисніwнй д.,1я всього колек;rива, д.-1я всіеї tІаціі. І 

кожне заивляе, що всі іІІого змаг.ання е тідьки .iL'I& w.олек

тив.а, дnя нації. Хто "ае більшу рацію? ЧиЯ зміст е 

справді кращий для копектив.а? 

На нашу думtї:у, це мпже рирішити тільки сам ..:о.Іек

~НL Тільки нація може бути найвищим суадьою й арбнт

рои у цих супереч~•• окреАІих груп. Ті.lЬКІІ сама .нація 

може найкраще знатІ~ що дпя неї добре, що з.1е. Qдже 

ми думае~о, що всі е.1е)tенти українськ-ої націі, які ~ають 

З.1.0р0.DІіІ1 ЇНСlИНКТ КО.'ІЄКТИRі"З)Іf, ЯКі Не іІаЮ1"Ь ГіПертрофії, 

покалічености інстинкту еrоїзма, які, д.ійско, ІІІОблять 

свою НІІ[Їю, і ставпять її •вище JJaд усе", які, .дійсно, rо

тові, як вони кажуть, на осі жертви 4ЛR неї всі воtt.и no .. 
винні віддати на ВІtрішення нацІі всі ПІtтання її буття, всі 
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повинні зійтис~ на цій базі, базі СУВЕРЕНІТЕТУ НАРОДА. 
На ціЯ базі, нам здает~сн, можут~ поrозитис~ усі щирі, 

чесні 11 >JІорові ч.1ени украінської нації. В сей мент кон
кретно висуваетьсн ідеи створении •Украінса.коrо Tpy.r.o
вoro Союзуw. Са>Іа назва показуе, що цей Союз мае ск.lа

датиси з орrанізаuій трудищих І(JІИС, себто з організацій 

ве.'Іиче.зноі бі.'Іьшостн українського народу. Ц.е е fІОЧа

ток АЮбіпізаuії СІІ,, всебічного визво.rrення Украіни. 

Одначе історія революції на всі~ зем.1ях Укрі.їни (та 
навіть усіх часів) показала, що одною з основн11Х пр~

'ІИН поразки украінського визволеt~ня було занедбання в 

ленні мо..vенти во.1і отої величезної бі.1ьшоспt украінської 

ІІЗІLЇЇ. Наніть Ті ПО.'ІЇТИЧНЇ організації, ЯІіі ~І3.1И В Сt~ОЇХ 

rІрогj,а~Іах ІІЮ оснону демократії, "забуна:ІИ" за неї. Роз
нитОІІ< реаКІlії по .1ftІКИх країнах (а так са~ю й у- нзс) ue 
"забуття" рОбІІТЬ уже СВЇд.Оі-ІОЮ, У!.ІИСНОІО ОСНОІЮЮ f~i.1.1!J~ 

ност"І певних груп. 

Всі дикта1·ур11 (чи то u формі мосh':оаського "к~муніз-
1~у", чи італійського фашизму, чи ні:\Іеuькоrо ра..:и::;;~tу) 

011е занедбання во.1і мас, oue іrноруваttня сувереіfі;ету 

народу вважають 33 свою сутню ! позитнвну рису. Суве

ренітет народ)· вони за~tіняють м днсциn.1іною .. , волею 
11 Проuоду", 11 авторітетами" Захопивши чи то обдурои, 
чи то хитроwа~ш апарат впади в державі в свої руки, ці 

.. проводи" СІІJІrію Іtього' апарату, наси.'ІОЮ, тероро~І зола~ 

.піють і командують народами, наки.1аючи ї11 свою -во.1ю 

! кидаючи іх у всякі кріваві А тяжкі авантури. 
Реакція в фор11і них диктаторсь~шх ·rечіА, повторк

еио, знайшла noжttuy А серед українського поневолеиоrо 

t:ароду. Певні е.1е11енти з покалічеки~tи інстинкта·}ІИ мрі

ють і українську наttію nідобгати ni.1 сьіА "провід" та 

.. дисци.пліку", щоб у своїх інтересах накидати ї·Я свою 

волю. Багато ~шl.rІосвідомих членів нашої нації, навіть із 

труДІІЩИХ К.1ИС, дают~ Себе З8ВО.ІІИТИ В 6ЛУ.ІІ ЦИМИ rуч

ІіИИИ словами про .. дксциплін.у", про "сильну волю", про 



-57-

.. міцний пров(а" і таким іншим і стають через це в ряди 

свого ворога, в риди ееакціі (чи то типу московського 

~омунізиу'\ чи іта.1ійського фашизму, чи німецького 

наІtіонап- "с0ція,1іЗАІУ ", однаково). 
Ane ••и певні, що, коли6 ці .. проводІt" ')Іаnи мужність 

і ronicrь без прикриванни гучними словами просто, од

верто, чесно с-n:ззапt ~•асам, що вони вважають волю цих 

иас за нижчу sід своеі волі, то навіть найтемніші еле

менти нід.сахну.1Іtсь би від них. Розуміеться, Lti "проводи" 
такої са·).ІОГубної чесtюти ніко.'Іи не вияв.1ять.о: 

А~1е зате занзанним і обов'язком всіх тих ч.1енів укра

"і.нської нації, иt<t:i вважають волю мас за вІtщу волю иа

ttіона..lьноrо кодектина, підносит~ якнайвище оце гасло 

Суверенітету Нароау, підІ<реслювати його, ніколи ні в 

яких обставииа.х С3).Ш)І про нього не забувати і не давати 

ніики~r темним і пока.1іченим елементам його затуманювати. 

І тш.rу д.І!Н ціеї ·мети ми пропонуемо зараз же, щоб ті 

~·груповання і Ч.'Іени украікської нанії, які )Іають тво

рити Визнояьне Погодження, чи то .nід назвою •україн

СhКоrо Трудового Союзу" чи під якою іншою, приняяи R 
основу свого rюрuзу .. іння ось тІІ<у угоду. Подае"о про· 

ект її тексту: 
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УГОДА. 

Ми нижчепідnисані предстанники організації. 

обміркувавши питання uкзнОJІьноrо погодження украін

ських політичних угруповань, и uілковитіН свідомості, без 

ніякого примусу, щиро А урочисто заявляв10: 

Ми, всі члени організації як кожинА зокрема, 

так і ЕСі ку11но визнаош за єдину базу нашого поrодже.нни 

еуи~нітет нашоrо народу у всіх без ВІІїмку nитанИRх 

tloro бутта - державному, соціяльно~•У· економичному, 

иаціонапьно~Іу, політичному, культурНО)ІУ та ·всіх інших. 

Ми визнаемо, шо тіJІЬКи вирішення нашого наltіонапь

ноrо колеtпива в усіх Іtих питаннях, виявлені ни1-1 ле~важ ... 
ною більшістю голосів у всенародному відькому нічим і 

ніким не nрнсипуваному rолосуванні (плебісцнті, рефе

реНАуиі) nід доrлядом і «онтролею Комісії Украінськоrо 

ВИзвольного Погодження може і повинно бути единІАt .за

коном ддя всіх груп та одиниць українськоі иаuіі . 
.Ми ·вкзнаемо, що кожна група, кожний окремий член 

народа мае nраво мати свої власні переконання ( соuінль
ві, попіrичні, національні та вснкі інші), кожинА мае nраво 

no 'СВQЙому вирішувати вснtеі питан.ня, вважати свої· пе

реконаннв і вирішення за найкращі, шнрІІТИ 1х серед ко

лектива А бажати, щоб І(і переконання та вирішення стали 

nереконениями та вирішеннями більшости груп та всіеі 

нації. Але ні одна група, а тнм паче одинищ не сміють 

уважати свої переконання та вирішен ни за закони обов'. 

язкові дпи інших груп та всього народу й силою, стра

ХОАІ (диктатурою) при.,ушувати виконувати іх. 

Ми визнае:Аю, що за -кожного даного krоричного мек· 

!'у добром для народу, себто для величезної більшости 
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Jfauioнa.'lьнoro ко.1ективу, е те, що саааа оця біпьшість 

колектива визнае за добро собі. І то>Іу ми визнаємо, що 

nраво видавати закони і си.•ою (диктатурою) примушу

вати никонува1и "іх )fОЖе тільки велнче~на біпьшіст& над 

величе:іною менчістю, (а не величезна менчість над вели· 

чезною бідьшісtю). 

Водночас шr заяtІ:Іяємо, що визнае~rо нацfональіtо

держанну са>юстійнkть украінського народу за найпершу 

та наАсутнішу у>юву його суверенітету. Ми неп<>хиrно 

переконані, що не.1ичезна більшість нашої h:аціі так само 

визнае цю фор>Іу сноrо буття ~а найнеобхіднІшу ум<>ву 

.своrо нормапьного існування. І ми заивпяемо, щО бу

лемn всі~а сnособа~rи. всіма засобами, до останньоі краn

лнии нашої крnни боротися насамперед за можливІсrь Old• 

иву волі А нІІрішення нашого народу в ціА галузі його 

буття. 

М11 щиро А урочисто обіцяемо: в усіх обставинах, nри 

всіх ·умовах, з усіею )ІОЖливою дли нас активністю та іні· 

uіятнвністю виконувати, запроваджувати в житти ЯІК са

мостіЯно так і разо)r з yci)ta чпена~и нашого Визвольного 
nогодження ortю нашу угоду всіма приступними нам аа

собами: агітацією, пропагандою, договорами, а коли тре

ба, то й зброАною си.ІJою. 

І таf< само з ціаковитою свідомістю, без ніякого при

мусу твердо А урочисто заявляемо: 

Якшоб шt fчи то ui~1e угрупования чи то окремі члени 

його) копинебузь без згоди більшости (трьох чвертеА) 

інших груп, які беруть участь у Ви'звольному Пого.ІІЖеині, 

від~тупи,,иб оз нашої бази, якщо ниступилиб проти су

меренітету нашого народу, то ми переконані, що це моr· 

лоб tтатися тільки в інтересах самої нашої груnи чи окре

мих осіб, а не дпя добра всього кОJJеКтиnа, tІКМм ми, може, 

старвлись би прикрити свою зраду. Ми nерсконані, що 

ніякі обставини~ ніякі умовкни нашого буntІ, ніtІКі І'ІОЯt .. 

нення "Мотивами •ш то •ре•Льноі політики", чи тu так'І'И .. 
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ки, чи то стратегії, чи навіть добра нації й державности 

не можуть бути ·внnравд&ні в ціА зраді. І тоиу t<опнб 

більшість нашого Погодження (три чверті гопосів Aoro) 
винеспа про нашу зраду свою nостанову і на підставі неї 
оголосила нас зрадниками, запроданuями,,nолітични)ІИ не

гідниками, мерзенними істотами з хороб.1ивим пока:Іічени)І 

інстниктоl\1 еrоіЗ~у, то заявляе·мо, 11Ю мІt на ue даємо 

Пого.ажению uі.'Іковите юридичне й )ІОраJlьне nповиова

жения. Ми свідО)ІО заявдяемо, що всі наші евентуальні 

заперечення, .. заяви, протести булнб фа.rrьшиві, брех:пнві, 

все тііІьки в наших особистих інтересах і бупиб ri.!lHi тіль
ни озневаrи та огиди всіх чесних членів нашого наttіокапь

ноrо колектива. 

Місце Дата Подписи 

* * * 
Ми пропонуємо на обзнайом.'Іенни, на ·обміркування 

та на прилюдне обговорення ц-ей проект. ~и передбача

ою, щО деяким е.=Jемеитам нашої наuіі ця база, ІJей прин

циn суверенІrету наро11у не сподобається. Аде нехай вони 

11ають саtіпивість і мужність голосно, чесно заявити це і 

одверто відмовитись од погодження украікських си~1. 

Але навіть серед тих .1юдей, які звуть себе демокра

тами, є багато такаtх, які чи то 'З неу~Ііння бути пос.1ідоu

~tимн в усіх обставинах життя, ч'и то з неусвідШ•І.1ення 

питання, чи то через сnадковий хвор11А нахи~'І ІІакидати 

nанування свого • я" колективові, вІдмоuаю~ нації • су
веренностL Вони часом виправдують Іtе ТІtм:и аргумен

тами, шо іноді народні ко.1ективи, ~IO&.o1RB, оцими п.1е6іс

цитами ca~ti собі шкодили, самі себе заводили в яр~1о. А 

українська нація, 4Сажуть вони, таtса ще те~на, несвідома 

своіх інтересів, так легко іі обдурити, що дуже н.еб~а

nечно давати НІ право rопосуаания, давати на іі иІІрішення 

nитання великої ваги. 
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Надзвичайно небезпечний, шкідливий і корнснніІ.тіль

ки для гнобителів та експлуататорів народніх мас аргу

>Іент, вони ним частіш усього А оперують. На цІіІ підставі 

.колись царі, королі, а тепер диктаторі Я малесенькі груn

ки ("проводи") беруть на себе право вирішувати •сі пи

тан"я за націона.rrьний колектив і; розу~оtіеться, касипою 

(диктатурою) при!Іушуватн виконувати ті вирІШення. І 

сама проста .'Іоrіка повинна 6 скізатн ЦИ)І небезпечним 

.. зємо:крата~І .. : та~ої:, іноді бувають випадки обдуру і по

·'rилск :ко:Іектшtін. Але коли колектив зробив помилку са. 

аюстіАно суверенно, то ясно, шо маючи 11311Г8JІІ сувереи

ніtt-., він зможе помипку свою поправити, -nриняти iІtWe 

нирjшення. Встромивwи з своеї илІ голову в ярмо, він 

легко може Яого з своеї волі й витягти. Але копи в нього 

Ui€] DО.'ІЇ НЄМ3, ~0.'1И ЙОГО ГОЛОВУ ВСТрО)ІЛЯЮТЬ В ЯрМО інші, 

то Риняти сною го.1ову звідти Яому вже не так легко. 

Ми, наша течія всебічного визволення, в т-еорії А на 

праитиці нідюца.'Іи разуріз і тепер відкидаємо в яtеихбудь 

обс1·аtшнах, при и~ихбу д.ь умовах чиебу дь право nоз6ав

.1яти наш народ суверенітету в якихбудь питаннях, з яки

миС'іудь обмеженнями. Ми ооажалІt й тепер уважаємо, ·що 

наша нація е ці.1~ом доросла, цілко:\t свідо11.rа своїх інтере

сі!.~ і ці.1-ком здатна мати нічи11 необ)rежений суверенітет. 

І ми непшштно певні, що, -коли більшість українських 

nолітичних угруповань заснує свое погодЖення на цій 

базі, 10 вона ТИ)1 створить ве.·шку захІІСТНУ і творчу силу 

нацП. Ми не можемо знати, як-і події розгорнуться на 

фільмі нашої історії, які комбінації готує нам життя на 

новому етапі, що намічаеться. Але ми твердо знаємо, 

що в усіх комбінаціях таке пого.tження д.асть маисимум 

поеднання, розуму А чуrтв, а то>І)' макси"У" суцільиости, 

міцности А едиости ІІСІJІІ та •Ії· А всякий організм, чи то 
індивідуальний чи .колективний, коли він )Іае таке nоrод

ження своїх сил, таку волю й дію, перемагае в бораrьбі 

зn •kнуваиня. 
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Обов'иаок досвідченіших, свідоміших елементів комк.. 
тива 11е захоплювати собі право 11 суверенітет колеІ<тІІВа, 
а тіпа.ки виясняти, намічати, пропонувати цілій сукупнос

ті епемеІІтіо, (колективові) свої ІІропозиuіі. Л вищиІІ 

суверен сам вибере, які з них найкращі, найбажаніші А 

найкорисніші д.'ІЯ НІ.оrо. 

А надто Іtі едементи повинні зрозуміти й ррш1яти цю 

істину тоді, коли от-от може запалати пожежа н Іlампа

сах ЕІ1р01ш й на Україні, коли кож1ш жиuа істота мае.ря

туuати сніИ ко.1ектш1 і сприяти вибору най·tекших, над

певніших штrхін rшзволснни від загибелі. 

Ми поrпоІНІємо: від сІІідомости, від ЗМ('ІГИ :tршJуміти 

аюмент, 11ід пшшення окремих елементів наuіі { rrynouиx 
чи персон:ммшх до нього у велиІ<ій мірі за~1еж.ип. доля 

нашого н;щіон;шьного колектипа. Хто може- чеснІ), уваж

но, з найбілJ.Іною (r·рушнюЮ чи особистою) r.·~·л·тоJЮН

ІІЇС1Ю rЮСТ:1ІІІПІІСІ• ДО ШІІІЮІ"О 33СТережеrІІІЯ. !1~~:a;j 11f'.'1J

!\I<If над шш. 
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