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Невелика кількість членів ~-. П. С. Р. виїхаJІа за кордоп а 
ріжних причин ще р. 1919. Для координації іх діяльности й 
переведення партійної роботи Ц. R. партії призначив за кордон 
свою делегацію в складі М. Грушевського, М. Чечеля, М. Шраrа, 
Д. Ісаєвича, ·о. Жуківського. 

В осени р. НІ20 вийшла разом з військом У. Н. Р. з України 
за кордон значна кількість членів У. П. С. Р., які хоча й нега
тивно ставилися до політики Петлюри і згоди з Польщею, але 
не могли залишиться під большеницькою окупацією з причин 
опублікованих ними в «Листі до товаришів, що з довшоrо часу 
деребувають за кордоном», а саме: з необхідности зберіrrи свої 
сили від винищення большеницьким терором. 

Опинившись в Галичині й у Польщі серед хаосу отамаЩі 
та загальної деморалізації, й ворожого відношення з боку уряду 
У. Н. Р., організації У. П. С. Р. своєю критикою становища. та. 
прИчин, які довели до нового розгрому (реакційна політика, 
відірваність від народу, орієнтація на Антанту та союз з 
Польщею), змушували українське громадянство поважніще оціню
вати ситуацію, перевіряти й переоцінювати свої погляди та 
стремління й шукати виходу з суточок, в ·які завела іх без
оглядна орієнтація на реакцію й підмогу Європи. 

Організації У. П. С. Р. використали загальний настрій нев
доволення в першу чергу для ТОІ о, щоб виявити й зганьбити 
самодержавство отаманії, яка роспоряджалась всим по свойому. 
й приписувала українсьІюму громадянству програми націонаJІЬ
ного визволення на свій смак. 

3 тією метою група У. П. С. Р. підтримала в емігранських 
колах ідею необхідности створення Ради Республіки, яка б взяла 
в свої руки провід українським життям за кордоном. 

Групи У. П. С. Р. не _вірили в здібність Ради Республіки 
вивести українську справу на широкий шлях, але певні були, 
що само її існування в Тарнові та участь в н~й провідників 
еміграційного громадянства бу де все ·таки якоюсь уздечкою на.- -
отаманію та ·любителів польської ласки й, можливо, стрJІМав 
українство від дальніш о. о осоромлення запобіганням перед во
рогом. 

Разом З тим, груnи У. П. С. Р. були певні, що nублічний 
обмін ду~ок в Раді Республіки наочно покаже українській емі
грації всю убогість аргументів прихильників nравих орієнтацій 
та нездібність їх творити щось живе, доведе до неминучої сварки 
між· ними й роскладу. 

Правлячі кола на чолі з Петлюрою сперtру поставились до 
ідеї -Ради Р€спубліки вороже, як до uосяrательотва на npepora· 
'rИВИ верховної. :вv1ади, - але, коли виявилась повна безнадій
ністЬ виrлядів У. Н. Р., Петлюра· згодився па. Раду Республіки, 
rа.да.ют:ш, Що мож~ ~оч вона здобуде у закордонних політиків і 
держав якусь поміч для У. Н Р. 



Тимчасом роскидані по ріжних .закутках Лольщі, Га~и.чиии. 
та Волині члени~ У. П. С. Р. ·nоволі сзвязалися, зорrанНзува.лися й 
відбули· конференцію, на ЯІ<ій _ствердили своє попереднє ціnом 
негативне становище до Петлюри й уряду У. Н. Р. та збіль
шили свою працю в напрямку критики петлюрівства й отаманії~ 
в одного боку, та шукання виходу для українського визвольного 
руху· - з другого. Поскільки справа утворення Ради Респу
бЮRИ захопила всю українську еміграцію в Польщі, конференція 
У: n: о .. Р. рішила використати її для пропаганЩІ сщ>їх поглядів. 
На всяких попередніх організаційних, nередвиборчих і т. п. 
зібраннях члени У. П. С. Р. брали участь в характері-приватних 
осіб, і критикували політику Петлюри та уряду У. Н. Р., яка 
довела- до Тарнова. Своїми виступами с.-р. створили значний 
опозиційний настрій проти Петлюри й політики уряду У. Н. Р.; 
однак ()ільшість політично неосвіченої еміграційної маси під 
вражіпням васильств большевидького панування на Україні· 
не спромоглася рішуче стати проти петлюрівського уряду 
і павіть в Раду Республіки провела його членів (А. Левицький). 

Серед- ·членів У. П. С. Р. в справі входження їх. в Раду 
Респуб.піки існувало дві думки: - входити для дальнішої про
паганди своїх погл.ядів, роскладу петлюрівщипи, організації 
нової _ громадської .політичної думки; - не входити, щоб не 
дати права прИкривати іменем У. П. С. Р. петлюрівщипу і згоду 
в Польщею. 

В JІЮто:му р. 1921 відбулася в Празі IV Закордонна кон
ференція У.П.С.Р. Вона майже одноголосное висловилась проти 
входження членів У. П. С. Р. в Раду Республіки. По питаннях 
же відношен:ня до сучасної влади на У країні конференція 
роскололас:ь. 

Закордонна делегація (М: Грушевський, М. ІПраг, М. Чечель, 
О. Жуківський) та цредставники Віденської групи У. П. С. Р. 
(П. Христюк та Іllі:ефан), що представляли на конференції 
невеличку кількість (6 делегатів від групи в 7 осіб) членів 
партії, визнали уряд Раковського фактичною владою укра
їнського народу і рішуче осу дили всяку збройну боротьбу з нею. 
ПредставнJШ:ц Пражскої групи (М. Шаповал, Г. Грицай, С. Рі
nець:киtt та М. Кондратенко) і тих груп, що перебували в Польщі, 
Галичині та на Волині (Н. Григоріїв та Ржепецький), що пред
ставляли на конференції більше 50 членів У. П С. Р., призвали 
уряд Раковського за окупацій ну експоантуру :московської влади 
на Україні і одкидаючи доцільність збройної боротьби з нею в 
той час через розбитість, дезорганізацію й роспорqшеність на
родніх :мас, одмовилися осудитИ стихійні повстання українськоrо 
народу, спричинені окупаційними насильствами. визнаючи, що 
при певних обставинах вони є неминучими, а при широкій ·під
готовці 6- доцільними способами боротьби народних мас за волю. 

Після Пражської конференції конференція У. П. С. Р. в Тар
нові (25-26 квітня р. lU~I) одноголосно ухвалила: «взявши на 
yua~~ реа:кці.ttuіеть ·nщdтиІtи в :концепції·-~/~ Н .. Р., .crwm.e ~іЗІt-

. : .-. . 
J 



11а:родне становище України та. постанови ІХ· К. У. П. С. Р. -
жаДної участи в Раді Республіки не брати». В зазначеній кои• 
ференції взяло участь 16 делегатів від .6 груп (Тарнів, давцут• 
Львів, Тарнопіль, Ченстохів). . · 

Та сама конференція ухвалила, що ·правДИВИЙ напрям о!' 
українському визвольному рухові може д~ТJІ тілько революційне. 
та соцілліетична думка, для чого необхідним в о6'вднання укра
ї:нських революційно-соціялістичних сил, . як на У&раїні, так ~і 
за кордоном,/-а ~акож збЛиження їх з співзвучними СИJІМШ иичи:х 
nаціональностей. Конкретно під революційними соціялісtичІІИJІН[ 
силами розумілися соц.-революціонери, ліве "ttpи.tro соціJш-дем:о
кратів, що не погоджувалося з опортуністичною й полоІІОфі.пь-
ською політикою U. :К. У. С. Д. Р. П., та У. R. П.*) -· 

Тарнівська конференція- У. П. С. Р. еконстатувала повну бе3· 
виглядність української політики в Польщі й необхідність .ви
вести звідти свої партійні сили, щоб не давати жадної причини. 
комусь думати, що У. П. С. Р. толерує політику У. Н. Р. або по· 
кJІадає на неї бу дл і ЯІ\і надії. 

Для переведення в життя постанови конференції та вага.JІЬ· 
ного керування організаціями У. П. С. Р. за кордоном Тарнівська 

· конференція обрала Закордонний Rомітет в смаді 5 осіб, а 
для об'єднання праці всіх груп У. П. С. Р., що перебувають в 
·Польщі, Галичині та на Волині - Краєвий Комітет. 

Позиція У. П. С. Р. викликала велике роздратовання в У.Н.Р.· 
івських колах. Соціллістів-революціонерів оповістили зрадни
І\ами України й потайними большевиками. Навіть· соціЯJІ
де:мократи, що увійшли в Раду Республіки, дорікали соціялістам:· 
революціонерам в зраді національним інтересам та в збольше
виченню. Близчі до Петлюри особи, як, наприклад, Грицько 
Лисенко, щоб допомогти петлюрівцям приставити штемпель 
У. П. С. Р. до петлюрівсЬІюї справи, рішили· використати свое 
колиmнє перебування в У. П. С. Р., з якої вони давно вийшли, 
порозумілися з Миколою Залізняком та Базяком, яких перед 
тим БИІ\инула з партії 3акордонна Делегація У. П. С. Р. і опо
вістили про організацію нової групи У. П. С. Р., яка :мала б взЯти 
~асть в Раді Республіки. 3 цього приводу Краєвий Комітет 
У. П. С. Р. випустив відозву, в якій зазначив, що п. п. Лисеmtо, 
Залізняк і Базяк до У. П. С. r. не належать, бо з жадною .органі
зацією У. П. С. Р. звязку не мають, а тому не в праві ВЖИВ!!ІВ-
ім'я У. П. С. Р. для своїх особистих цілей. ~-------

Пражська конф~ренція У.П.С.Р. в с~:1920 спричини.лась 
до того, що осередком :закордонних організацій У. П. С. Р. стала 
Прага. Та:м осіuся і 3акордонний Комітет. 3ак. Делегація,· Що 
в то1t час потайІtИ від Закордонних організацій У. П; G>Р>1Іамі-. 
тила йти; на угоду з больmевикамв, і тому свого ·"fірёДётіІ.вніmа 
в Закордонний :Комітет -не при~~а, а зажадала йо~о росrіуску, 
---'-· --: -- .· -·· . : .::. ._--

. •). В. 9!PaJ!~ консqлідацп.- з .У .. К. ц. ва -к.овферевці1.' бро'.:Дв[ ·:цуків: 
б.ЩЬІіііёть За 'консолідацію ;з ве:Ю, :меншість - проти. · 



бо певна бу па, що З ак. Комітет не погодиться з її ·політикою у 
відношенню до большевиків. 3акордонна Делегація безоглядно 
стреміла до порозуміння з большевиками; Закордонний же Комітет 
домагався, щоб переговори з большевиками вів Ц. R., а не відір· 
вана від живого життя Закордонна Делегація, і то в такий 
спосіб, який би не ображав гідности партії і при тій лише умові, 
коли большевики погодяться й гарантують наперед певну полі· 
тичну волю У. П. С. Р. і можливість української політичної та 
rромадської праці взагалі. На цім сталося росходження між 
Закордонною Делегацією й Закордонним Комітетом У. П. О. Р., 
яке згодом довело до повного розриву між ними, що докладно 

. описано й з'ясовано в «Вільній Спілці» ч. І. 
Після розриву сталося так, що при Закордонній ДелегацП 

залишилася тільки Віденська група У. П. О. Р. (вкупі з 
3акорд. Делегацією -7 осіб), а решта груп (Праж:ська, Тарнівська, 
Ченстохівська, Ланцутська, Львівська й Тарнопольська) пішли 

· за Закордонним Комітетом. Через деякий час із П ражської 
групи за деструктивну роботу й антиморальне поводження та 
потайні зносини з совітською місією виключено було п. п. 
Кондраmенка Миколу, Кондратенка Федора, Харуся Микиту, 
Бутрима Якова і Беретку .Якова, які, захопивши в свої руки 
печатку Пражської групи У. П. С. Р. та її документи, деякий час 
називали себе «справжньою» Пражською групою У. П. О. Р., мали 
якісь зносини з Закордонною Делегацією У. П. С. Р. та Совітсь
кою місією в Празі, але врешті оповістили про свій сам:ороспуск. 

Закордонний Комітет У. П. О. Р., об'єднавши навколо себе 
~начну більшість партійних товаришів аа кордоном, повів роботу 
в напрямку: 1. усталення партійного світогляду та внутрішньої 
консолідації партійних сил; 2. зближення їх а співавучни.ми 
революційно-соцілліетичними елементами инчих партій і груп;· 
З. осудження польської й московської· орієнтації та орієнтації на 
реакцію взагалі і скріплення орієнтації на власні сили свого наr 
роду; 4. вироблення твердого й ясного погляду серед українсь
кого громадянства на становище й виаволг ні завдання українсь· 
кої нації, як нації трудового народу і 5. об'єднання українсьRИХ 
неманархічних і некомуністичних сил коло культурної праці 
на користь українського народу, як виготовлення матеріялу 
для створення певної уІ<раїнської політичної демократично':', 
соціялістичної сили в майбутньому. 

* 
3 метою усталення партійного світогляду і внутрішньої · 

консолідації сил, Закордонний Комітет видав збірник «Вільна 
Спілка» та три літографсЬІ~их зшитки «Боротьба» • в яких аа· 
значИв загальну позицію закордонних груп У. П. С. Р. Вона окре
слювалась так («Боротьба» ч. І): 

І. В справах заrально-політичпих. 
1.-Соціяльно-політична й екопокічпа самостійnість Українп у всесвітній 

федерації соціялістич:пих pecnyб.lli.x. · 



sа.-Заверmення соція.пьноІ ревопщlі.- --- -- -
8.-Днктатура труд. мас (се.пsн, p.oбirlnndв, трудовоJ інтеліrенціі) беа 

аадннх привілвів котрої будь з цих хатегорій. 
4.- Вільнообрана радяисЬRа в.пада. 
5.-Створення й зиіцн~ння укр. червоиоt арміL 
6.-Боротьба з капіта.пізиои і всякою окуnацівю, _ак капіта.аі~~чвою, 

так 1 ко:м:уністичною. . , .. - . ,. 
7.-До здійснення світових федеrацій військово-еконо:м:ічииа ооюа-а ооціа

.nістични:ии респуб.піRа:аm, в ті:м числі й з Московщр:иою, копи вона арічеться 
окупаційних зазіхань ва Україну, в інтересах cniJiьнoro аа~исту а бороr~и 
проти капіта.пізму й контрреволюції. 

8.-Зиагания до всесвітнього союзу всіх партій рев.-:єоціяпістичнИХ- ,. 
9.-Воля слова, друку, зібрань, . спіJІок, парт. ariraцii і т .. д. д.ІІJІ 

nрацюючих. -. . •, 
10.- Скасування трусів і арештів без судовоj в.пади. 
11.-Скасування смертної кари. 
12.-Надання активного виборчого права всік працюЮІJИК rрокадаnк 

ие :м:оподче 20 літ. 
. Примітка: Війсиrо, як озброєпuй, народ, .-ише під час аброіlноІ бOpomltJu 
переводить вибори в ради по військових орюні3аціяz, в мирниа :ж:є час -
tw заШАьно--Lро.иадських. 

13. - По3бавления виборчих прав всіх, хто живе не з масиоt праці 
(поміщиків, капіталістів, крамарів) та поліції, міліції, духовенства і r. п. 

14.-Впорлджуванн.я органів виборної радлиської ВJІа,ци по rру.r:іовоиу 
приип_ипу в такій системі: 

а) сельські, волосні, пові тові, губерніяльні і ВсеукраІнсьха тру-дові ради; 
б) влиття міських рад в повітові а rуберніяльні на права~ окреиих секцій; 
в) nідлягання й відnовідальність нижчих рад перед вищими; . _ 
r) встановпеиия інструкторів від вищих до нижчих з правом ти~r~асовоtо 

veto (нар. контроль). 

П. В справах соція.пьио-ехоиоиі'Іних. 

1.-Право кожної людини на повний продукт в.пасиоІ ПрацІ. 
2. -Обов'язкова трудова повинність. 
3. -Ствердження копфіскати нетрудового зем.певолодіння і великих 

~tвробництв (nу:кроварень, гуралень, метал. заводів і т. п.)-та- переда'Іа іх в 
держаІJно-громадське користування. . 

4.- Остаточна передача земель нетрудового воn'оДfиия селянству ва 
ві"Іпість, але без права продажу, закладу й дарування. . 

б.- Залишення селян. землі в тру дно рм і (до 15 д.) в руках попередніх 
rосподарів- працівників па тих nравах, як і була, без права продажу, 
закладу й дарувания {трудова сепянська власність). 

6.-Передача лісів і вод у скарб. 
7.-Оргаиізація громадського володіння й користування бувшини 

__ приватними скарбами й засобами виробу по принципу кооператизаціі, тоб
то: перt>дача їх в руки кооперативів, складених з виробивків {робітнпків, 
співробітників і керовииків) та споживачів. 

8.-Організація керовиицтва пароднім господарством по системі виборних 
рад і спілок із працюючих виробників та споживачів nри участи представни
Іtів науки й державної влади через заводські, раnопні, повітові й губервіяльиі 
ради та комітети й Вищу Раду Народнього господарства. 

9.-Воля середнього й дрібного виробнв~:тва та промислу до иатура.пьного 
занепаду їх під натиском кооперативних великих підприємств. 

У відношенню до сусід Закордонний Комітет бажав мирного 
співжиття й впанавав необхідність війсково-економічного союзу 
соцілліетичних республік. Сучасну московську, польську й ру
мунську владу на Україні, як окупаційну, він визнав ворожою 
й шкідливою для українського народу. Про _Рвжський договір 
3ах. Rом:. оповістив та:ку резолюцію: 



•Обмір.ку~&'ВШИ. ІДІтавня Пол·ьсько-Московського ~нру в. Рцзі 1S/Ш.р. 1991, 
ратйфіковаиого 28/ІУ-·ц."·р., .Закордонний Комітет У.-П. С. Р. вважав,. що· вік 
стався як лоrічвий иаСJІідок військовоГо неуспіху совітськоі Московщвин;:я:ку 
большевицьке правнтельство через свою неправильНу поЛітику довело до не
чуваного матеріяпьио-господарського і техніЧвого знищення:. qерез tte й ста
аосD:, що· краJиа . ..г.величезиою числовою перевагою державних факторів (тери
торія, иаселенвя:, традиція держввпости то-що) понесла пора3іtу в боротьбі ·а 
аезиірво меііпїою, ледве зорганізованою, елабою Польщею. Подібне вже не 
раз було з Мос:Ковщвиою, що фатально не :може позбутися деспотичного 
реzи:му, явий завжди в пайбільшою перепоною дл'й' розвитку продукційвих 
си.п. матеріялької культури, духоввої свідомости. населення, а тому й війсь-. 
ковоJ відпориости. Росповсюдивши свов деспотИЧне панувания вад Украіною 
під фікцівю ··дикта-тури Пролетаріяту й бідвіщоГо оелявства•, комісарський 
уряд Росіі аа свої помилки росплатився з Польщею українською землею' і 
и~родом, віддавши під ие.пюдське зиущавіtя_ІПJІяхти й шовіністично-імпері
алістичного польського капіта.пу аначпу часпіну України (Галичину, Волинь, 
Хо.1111щииу та ин.). При тім, правляча в Росії комуністична партія в агітацій
вих цілях поясню в цей мир а Польщею. як т и м ч а с о в и й, потрібний так
тично тільки для •передишки• і т. п. Однак сама природа большевицько
комісарського режиму, яко деспотіі, віколи не :може привести Росію і Україну 
до мілітариоJ побіди вад иишою державою, в котрій . хоч би сяк-так розви
ваються продукційиі сили. qерез те, так званий. •тимчасовий» договір, ва
кинутий Україні комісарами, означав для ·повев~лених Цольщею Галичини, 
ХолмщинИ, Во.іІиві .nовгу неволю в ШJІJlхецькому ярмі, аж доки украївсьюій 
народ не візволИться по своїй власній іиіціятиві, своєю боротьбою, своїм_и 
zертвами. Українська партія соціялістів-революціоверів, що пост~вила собі 
задачею добитись поввого ивціовальвого і соція.'Іьпого виз~оле.ніrя українсь
кого вароду і утворити ва всій укрв'ївській етнографічній території найліпшу 
забезпеку інтересів трудових :мас Украіни - ук •аіпську самостійну соція
пістичву республіку - не :може призвати і оправдати по,іЖібпого ,дщовору. 
замючуваиого через однакові причини чи то правительством У. Н. Р. в Вар
шаві, чи то правитРльством Р. С. Ф. С. Р. і так званим правительством У. С. 
С. Р. в Ризі, договору. по ако:му укра1іиські трудові :маси попадають в страш-
ву неволю. -

Через те Закордонвий Комітет У. П. С. Р. 
1. - заявляв вайгостріший протест проти Рижеького договору, котрв-й 

віддав значну частипу українських трудящих :мас в жорстоко-варварську не
волю польській шляхті; 

2. - робить відnовідальвим за цей акт комісарське правительство РосіІ 
та експоантуру його ва Україні, так званий, •уряд Раковського•; 

3. - заявляв, що віколи .український народ не примириться з доко
вавим вад вим василt.с'ІВом· і не вважатиме Рижський договір за обов'язко
вий для себе, бо декоративна участь в підписанні Рижеького доrовору, так 
ававоrо, уряду радянської соціялістичної У країни віякоrо правного зиа.чівия 
ие мав тому, що такого уряду український народ не вибирав і не визвав.• 

Визнаючи московську совітську владу на України за оку
паційну, ЯRУ необхідно усунути, 3ак. Rом., хоч і констатував, 
що безглузда політика витворює сприятливий настрій для на
родніх повстань, але держався тієї думки, що при тогочасних 
умовах збройна боротьба з окупацією не дасть корисних наслід
ків через роспорошення, виснаження, зневірря та байдужість 
tпироких народніх мас. Тому він поставився негативно до вся-

: ких збройних виступів, як недоці.дьних і _роспороmуючих сИJІИ, 
~ нат.Qмісць звернув увагу на необхідність організаціі _иа.рQДЩХ 
.CWL дм .ак'ІВВнОі· самоохорони. . · · · · ··- · -: 

~.в . 



'Коли стало відомо про організаціЮ повстання Петлюрою й 
rrюті>ником, за допомогою Поляків та Румунів, 3ак. Rомітет 
ухвщшв таку резолюцію: 

сQбміркувавши 8-9/ХІ р. 1921 повідомлення nреси про подіІ .ва Украtві, 
Закордонвий Комітет 1 Пражська група У. П. С. Р. ухвалиJІИ nідтвердити свій 
попередвій погляд в справі повстань ва Вкраїні, а саме: 

1. - Всякі окремі повстання для повалення існуючої ва Вкраїні оку
паційвої влади рішуче засуджуються, як шкідливі для ухраївського трудо
вого народу, бо вови провокують його ва веопра·вдаві виступИ, викликають 
лютий терор з боку окупації, зривають започаткування справжнього народо
правства, яке всупереч бажавням існуючої ВJІади валагоджувться самоорга
нізацією селянства, а міжвародній капітал та реакційні сили Польщі, Руму
нії й Украіни використовують іх в своіх цілях; все ж це вкупі ввснаzуе 
український трудовий народ, як в творчій силі, так і в політичвих та еконо
мічвих змаганнях. 

2. - Окупаційна політика московських комувістів ва ВкраїнІ, був)ЩІ 
фактично автисоціялістичвою й автико:мувістичвою, своїми васильствами вад 
трудовим людом України викликала серед нього загальне о~лоблеввя й бі:. 
жання активної збройвої боротьби з існуючою ВJІадою за волю, за свое на
ціональне 1t ековоиічве роскріпощенвя. 

Ці :моменти, як прояви ненормальних відносим :між окупаційною вла
дою та трудовим васелевия:м Укра ни, Петлюра, Польща та Румунія лише 
·використовують в своїх інтересах. · Тому вся вина за повстання й наслідки 
:іх падав не тільки ва міжнародию реакцію, але й ва :московську окупаційну 
ВJІаду, snta своею політикою васильства вад українським 'Ірудовим людом 
творить tрувт для вибухів народнього протесту і гніву. 

Причетність в цю хвилю до повстання польсько-ру:r.Іунської агt>вціі без
перечно облегчув існуючій ва Вкраїні владі боротьбу з вим, як з чужонаціо
вальною інтервенцією. Одн3че подавлення цього повстання не усовує rрувту 
й небезпеки нових. Повстання звикнуть, і то самі собою, лише тоді, коJІИ 
буде СRасоваво окупаційні'Й лад ва Вкраїні і заведено трудове вародоправ
ство через спvавжві виборні робоче-селянсьЮ ради. 

Закордонвий Комітет і Пражська група У. П. С. Р., засуджуючи повстання, 
ях mRідливий в цей час для вароду спосіб боротьби з окупацівю, р"азом з 
m:м зазначають, що У. П. С. Р. не перестав боротися за скасування окупацій
вого ладу й заведення справжньої РадявсьRоі ВJІади ва Вкраїні більш до
ці.JІьви:ми в сучасних умовах способами, серед яких перше :місце займав ор-
rавізація трудових иас народу.» '" 

Rоли в пресі з'явилися, невідомо ким пущені, неправдиві 
чутки, буцім то в повстанні беруть участь і соціялісти-револю
ціонери, Закордонний Комітет опублікував в газетах спростова.ІПІJІІ, 
в· stкому зазначив своє негативне відношення до ПовстанЬ~- як До 
~недоцільного в той час способу боротьби з окупацієЮ. 

Разом з тим, бачивши, що окупація на Україні своїм режи
мом сам:а творить повстанчий рух, в якому гине-~начна частина 

українськоі молоДі, 3ак.·Rом:.-У.П.Q.Р. звериувсJtдо Ц.~. Чеської 
комуністичної партії. з· так~ ли сто~: . 

•Уваzавмо за свій соціялістичний -обов'язох підвести го.пос протееrу 
перед соціялістичви:м 1 ко:мувістичпим світом для охоров.и ухраІвсьхоІ ие
повво.пітвьоІ, а тим са:мим не відповідаючоІ за своІ вчивu, rе~ераціІ. 

Незаперечуючи, що украІвська :молодь бере участь в боротьбі украІвськоrо 
JІЮду -проти окупаційвоІ ВJІади. Комітет У. П. С. Р. звертав увагу ЦевтраJІЬІЮrо 
. Ко :мітету Комуністично І ПартіІ Ч. С. Р., що причви,:и до ті вІ бороnбв да.u -~ 
окупаційна мада. московськиі хомувісrів, яu своёю цеит_раmстичвою_ і в суті 

·:рWІ, ·. И.ЦіоіWІfСТІf'ПІоЮ по.пітикою · (відсувейвіІ, вЬ' іш&Ав іІіецевих, · иавftь 
кокувіствqв.их1 мемевrів, вивів а YttpaiJDIІІe aшe'DiCS.,..uUІa&UNI'&IJВ'Q 

-.#і 
.~ ~ 



ІІашив і знаряддів, врешті і фахово! івтеJІіrенціl) підпs.аа проти себе всі 
верстви трудового .nюду Украіни. 

При таких умовах не дивниця, що українська :молодь, са:ма zивучи серед 
<:е.nяиства й робітництвІ\ і несучи враа з ними усі тягарі окупацn, глибоко 
відчував цю неправду і не може не піддаватися впливові свого оточення. 

· Зазначаючи разом з тим, що иевдово.nениям сепянетва й робітництва 
па окупаційну політику сучасної впади користуються агенти европейського 
капіталізму й буржуазії, які при помочі агентів Петлюри приманюють до себе 
без труда під rac.no національного визволення Украіни запальну молодь, 
ватемиюючи іі свідомість і спонукуючи її до ;шступів проти окупаційної влади, 
зазначаючи. що У. П. С. Р.- стоячи на rрувті радянсько! впади- уживав всіх 
-сил для здержання не лише молоді, але і взагапі всього працюючого люду від 
непотрібвих жертв і виступів, - Зак. Ком. У. П. С. Р. ствержув, що під терори
ствчтім режимом, де не існує свободи с.nова навіть для трудового селянства 
і робітництва. в умовах нелегального ісJІування не трудно всякому авантюри
стові стати в очах молоді в ропі борця за свободу украінського труДово-го 
люду. З цих причин не .nише молодь, a.ne й ч.nени старшої генерації стають 
жертвами буржуазно! провокаціі і своєї неоглядности, бо ціла політика 
окупаційної влади наче б умисно сповукув іх до роспач.nивих вчинків. 

Закордонвий 1\омітет У. П. С. Р. уважав за річ ИРдопустиму, щоби за 
провини окупаційної влади і капітапістичних агентів відповjда.nа українська 
неповнолітня молодь. Шн зазначав. що на_ріть буржуазне карне право уважа·в 
неповнолітню молодь за несвідому й при:м1Вюв до неі кари иншого роду, ніж 
д.пя дорос.nих: не помсту, а вихоuання. 

Одна лиш окупаційна в.n&да на Украіні, називаючи себе соціялістичною, 
ие робить ніякоі ріжпиці між дорослими й дітьми. Діти ій здаються також 
!'різною си.nою, і вона бореться з ними найсуворішими засобами. 

Соція.піствчиа :мораль давно вже з асу ди.nа педагогію, яка пос.ауrовувться 
карами. 

В нашій добі .nише иікчЕ>:ми уживають при науці кия. 
Що можна сказати про владу, яка вщіп.nюв високі ідеали соціялізму й 

комунізму в серця дітей - розстрілювавням 1 
РозстріJІюватв дітей аа непогодження з певним світоглядом може лише 

той, хто сам не вірить в правдивість тих поглядів та в свою здатність пере
ковати молодь в іх правдивости розумовими аргументами- бо в відомо, що 
:молодь дуже легко піддавться впливам і легко зміняв своі погляди. 

Вю:о 1ячи з того, що неповнолітня .молодь не в свідомою своІх злочинів, 
а як і робить їх, то лише тому, що не мав сталих поглядів, ЗаІtардонний 
Rомітет У. П. С. Р. рішуче протестує проти варварської екзекуції над .молоДим 
поколінням украінського трудового люду. 

Рівночасно з тим. Закордонний Комітет У. П. С. Р. визнаючи принцип 
соціяльвої революції, диктатури трудових мас і радянськоі системи влади, 
звертав увагу всього соцілліетичного і комуністичного світа на те, що роз
стрілювання :моJІоді владою. яка називав себе соціялістичною і радянською -
відпихав від ідеалу соціялізму не лише українську молодь, апе молодь ваа
rалі, сів аневіру і підпомагав сили реакції. 

Псевдокомуністична влада своїми безглуздими переслідуваинями ві.д
rаняв молоде покоління від тих високих ідеалів соціялізму, яким чесно спу
•или і спужать міліони європейського робітнвцтва й бідиого селянства. 

Ми ду.мав.мо, ЩО в святим обов'язком всього робітиицтва й селвпства 
п}днести свій сильннй голос па оборопу соціялізму і· комунізму від :москов
ського псевдокомуніаму, який уживав тих ідеалів д.пs аамаскуваиия своrо 
варварства. 

Маємо надію, що комуністична партІя ЧехоСJіоваччиии ужив всіх ваеобів 
дпя тоrо-, шоб московська окупаційна мaJ:ti на УкраШі ве роастрі.пюваnа в 

. ім'я комунізму веповно.пітню українську хрдодь.• 
· : · На. це Ц . .Н:. Ком. Партії Ч. О. Р~ через два. міСJЩі, піСJІЯ Ю.пь

Іtох ·наrа,цуваиь, · · відпn_вІв, що· ·вів 'А_ о пода.иоrо :ме:иоравдуку по-
щавивс.s: zaшitavo (веrатввио). : :-'· 
·~· 11t-. 



Для об'єднання революційних соцілліетичних сил 3ait. І\омітЄІ 
обмінявся думками на цю тему з окремими соціял-демократами, що 
гуртувалися коло газети «Вперед», членами 3ак. групи У. R. П. 
та соціял-демократами, що не nоділяли тарпівських nозицій 
свого ц . .н:. 

Група « впереловців » сnершу виявила велике зацікавлення 
справою об'єднання революційно-соцілліетичних сил, але згодом 
зайняла таку nозицію у відношенню до сучасної влади на Україні, 
яка nозбавила инші групи, в тім числі й У. П. О. Р., мати з нею 
будлі які стосунки. Бувші члени Закордонної групи У. К. П. 
та опозиційні до свого Ц. R. содіял-демократи nогодилися на 
спільну nрацю й витворення в її процесі основ майбутнього 
звязку та спільного координуючого органу між усіма цими гру
nами. 

В той же час 3ак. Комітет мав можливість обмінятися дум
ками з nровідними особами російських соціллістів-революціо
нерів на тему про відносини між Росією й У країною взагалі . 
. Жадних конкретних умовt як то писала nрава українська преса, 
nідписано не було, хоча 3ак Ком. уважав, що стверження nід
писом тих думок, які висловлялися провідниками російських 
соціллістів-революціонерів в українській справі, було б дуже 
корисним не стільки для сучасних, як для майбутніх відносин 
між Московщиною й Україною. 

3 метою урятувати від роскладу й деморалізації українську 
еміграцію, що не йшла ні за Петлюрою (Польщею), ні за Петру
шевичем (Антантою), ні за У. С. С. Р. (Slосквою), а шукала виходу 
з nолітичних суточак власними силами, 3акордонний Комітет 
nодав інідіятиву і доnоміг укр. еміrраціі створити Український 
ГромадсьІtий Комітет в LI.C.P., як культурно-просвітну rромадсьІtу 
організацію, в якій мають змогу зійтися до праці на користь 
української еміграції люде ріжних політичних світоглядів, що не· 
орієнтувались ні на Польщу, ні на Антанту, ні на У. С. С. Р., з тим, 
щоб аnолітичною nрацею дати змогу українській еміграції 
1. використати час невільного nеребування за кордоном для 
свого удосконалення й збільшення освіт:n, та 2. оборонити себе 
від необхідности приймать ту чи ииmу nолітичну віру а причин 
матеріЯJІьного характеру. 

Для усталення nартійних позицій Закордонний Коиітет 
розіслав у серпні р. 1921 директивного листа до всіх .. П&ртійиих 
організацій за кордоном, в якому між иншим писав: 

•Сучасний по.пітичвий иоиевт. Євроnа. СподівавоІ рево.пюціі ТJТ 
схоро ие буде. Про.петаріят роск.пався ва взаімно-поідаючі rрупи. Примад 
Московщини иа.пякав Іоrо, і вів ие хоче мівяти •буржуаавоrо• Шба 8 ІЮ
радку иа •Rомуиісrичивй• rо.под і беа.паддS:І та. ще бі.пь~е без~:~равство •. Бур
zуазіа сRріпи.пась везвичайво ·св.пьво, не ті.пькв иатерія.пьво, • І хора.пьво. 
По.пітичво в цьому Ій допомоr.пи своїм беаr.пуадв:и московські боJІьmеввu. 
В•каrаеrьса одио ще д.u поввоІuерекопr бурауааіІ: жорrов.аа а Схїдв. 6вро-
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'VOi>, але це . в2!е: дають. 'й · иоСRовські больmеввкв, навіть б.паrаюtь npo де,
tіовзають пере,Ц буржуаЗfею, і вона тільки тактикою проволо"!кп хо11е витор
rувати повну капітуЛsщію большевиків. Що вона цьоrо доеагне - вона ці.ЗІ-
ко:м вірить і певна своєї бл~зьІtоІ перемо.ги. __ . 

Економічна перемога ввропейськоІ буржуазії над Московою буде оста
точною пер·емогою над европейськпм комунізмом, котрий не в далекій буду:.. 
чині зійде на стежку соціялдемократіі. Так комуністична Москва наводить 
•порRдок» в Європі. . 

Московіцина й ·Україна. Комуністична революція в Московщині 
скіпчВJіасЯ.· Тепер іде боротьба комуністів •за спасевів Росіі•, як паціонально
дерsавного фактора. Сугубий шовінізм больше ви ків ясний для всі-х, тому 
пат-ріоти"!ні руські кола балакають, що большевиаму не треба валити зброй
вою силою, бо збройне повалення :його загрожує тим, що в момент упадку 
большевиків повстане анархія і Росія роспадеться. Инші народи, мовляв, 
під час авархіі зорrанізують<'Я і протиставлять свою силу Великоросії. Цю 
саму дуику поширюють і большевики. Отже у Московців за:місць революції 
е лише •ваціональнов двло Росіі•, на підтримку шtoro большеники зручно 
підпрягають і «симпатиків комунізму» з ипо-націопальних груп бувшої Росії, 
в першу чергу Українців. 

Процес над членами Ц. К. нашої партії показав, що больmевикам більfп 
. всього ненавиева ідея украіпської державностп, а через те всякі неможливі 
_ілюзії про будування Україн. Рад. Респу6лі1ш за допомогою московських кому-· 

· вістів повинні розвіятись у найбільших їхніх симпатиків, як в рядах нашої 
··партії, так і в співзвучпих. 
· Привертаючи капіталізм в Росії, большеnики не тільки автоматично, а 
й умисно в першу чергу насаджують його на У країні- і то в пайгіршій формі
віддаючи підстави укр. господарства на концесійних основах західп. капіталові, 
для чого вови практикують форму фі кти в ної арев ди. Через те Донецький 
басейн і Кривий Ріг опиняються в руках 6ельгійсьІ<о-французького капіталу 
·(бо 65°/о акцій Донбаса і Кривого Pory було до війни в р~·ках Франції й 
БельгіІ, & тепер рос. акціонери продають їм і останні акції). Отже ми мавмо 
Перспективу- відновлення па Україні капіталізму з усіма :його консеквен
ціями. Це змушуе українські масі і їхпіх провідників на самостійну акцію 
проти навали капіталу, яко:му московсьІ<і комувісти запродують іх для своі'о 
порятунку. 3 цього витікає логічна необхідність. боротьби з большевиками, 
·як підеобвикамн європейського капіталу, і вихід з того стану паралічу", в 
який аагваJІа вашу партію віра пібп то большевики в революціонери. 

Форма боротьби. Основним постулятом соціялістичної тактики в коп.:." 
солідація і едиїсть соціялістів. Ми дещо здобували тільки в часи, коли ВИ"' 
ступали солідарно в середиві партії і в згоді з співзвучними партіями. Цей 
досвід і тепер нам мусить бути керуючим принципом. Через те перший ло-

. зувr вашої боротьби з насильниками- самостійність украінської революції, 
а друrиа- консолідація українських реnолюційних сил. Ми повинні досягти 

. порозуміння в першу чергу з укр. соціялістичними партіями, до яких числимо 
У. К. П., У. П. С. Р. і лівих соц.-демокр. Опріч того, дуже бажана консолі
дація і з ивше національними (територіяльно-українськи:м:и) .... соц. партіями-
російськими, жидівськими, на певній платформі. _,.;; 

Жадного натаку ва консолідацію з правими кола:м:1r>ве повинно бути: 
1) вони виавиJІи повну нездатність щось зробити і 2) не мають жадних під
став ва допомогу Європи, яка задовоJІьвав бажанпз большевиків і не дав 
иічоrо jираtиським правим колам. · 

Без копсолідадіІ укр. ревоJІюційних сил, в цей :момент :ми нічого. не 
зробимо і змушені будемо одмасти иа довгий час наші плани, щоб скуп
чивши в органічній праці сили, потім вийти на боротьбу. Очевидно, коJІи--б 
иовсоJІідаціа тепер не здійснилась, то ки :мусимо поставити собі завданна -
самостійно, сиJІаки свовІ партіІ, об'вднатисн з селянством і вкупі З' нии бо
ротьса проти иасиJІ:ь;ства. Селавство zде, що ваша. партія вернеться до ньото 
а D:oiWКe аому іІапря:м у боротьбі 1 візь:ме в свої руки провід неn. Не маючи 

. 3КОІ'ІІ в. цеа кевт. виоtу.пити,:. ах то велать· rрадвцП. соціяmстів-революці
оиерІв, мусЮІо отверто прилучиt'ись-до селаиства. і робочих; ІіtдтрвмуЮч:и ·11 
poaaJІВQ)'UI 11111 СТІJJІІвJ вuо~,- ~Jl~e.a: ,_rвe}p:eп•·:..•~aдJF..;ti-їtJV.&x· 

• .... •• А. -- • 
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c~nЯ}tQЬR.-11:~ _Сро ~ і:r-нв чих .. рад, rt'e б-то, в Им а ГS;!(tiS:. n: еrай вих вибор і в 
в Ра~ди, .скас·у_в-авдя чре·звичайок, завед.ения по івіціятиві ви
бр&.Иих рад .За-К{)!ІНОГ~ Н·ароднього Суду, з'їзду дійсно вибраних 
Рад і обрання ними дІйсного уІtраІвського правительства. 

Принцип вибор ности·,· негайні вибори Рад, вибори нового Уряду, ска
~ування чрезвичайок, вибори Нар. Суду - це мусять все стати політичник 
лозунrом щоденної боротьби селянства і вашої партіІ. Головну уваrу треба 
звернути на принцип виборности проти "назначенств~". бо тільки виборвіqть 
:може гарантувати· наш успіх в політичній боротьбі з большевика:ми. · 

Треба домаrаться заведення ладу радянсько! демократії в повнім 
того слова значінню, з приміневням рівного, прямого, тавмного голосування і 
Пj,юпорціо·нальности представництва, опріч загального, котрого ми не можемо 
признати, бо це б дало змоrу 6уржуазії бороться з народніми змаганнями. 
Скасування смертної ка:ри, довічної в'язниці, адміністративних. кар (кари 
можуть бути тільки по суду) треба також вимагати від бмьшевиків з най
більшою рішучістю. Ці лозунги найбільш бажані для всього населення, зму
ченого беЗправством, а тому вони прихилять морально ва наш бік подавляючу 
більшість населення міст . 

. . В сфері економічній вимагати= передачі фабрик і заводів в гуртове (ко
оперативне) користування (громадська нласність) робітників і служачих, що 
були в підприємствах, наприклад, на І січня 1918 року. Управління про
мисловим господарством мусить належатп виGранИм робітниками і служачнми 
правлінням; на чоді яких повирна стати Вища Рада Нар. Господарства, ви
брана з'їздом робітttиків і служачих, з доДатком представників від держави 
для контролю, вибраних Радами, а не призначених, і від представників вау
ково-технічних корпорацій для підняття раціональности господарства. Пр~д
ставництво в В.Р.Н.Г. цих трьох факторів повинно бути на паритетних осно
вах - по lfa від кожної групп. Економічну_ політику провадить B.P.H.r., а 
не правительство. Це я-к Принцип. Торговлю треба кооператизувати. Ко
операція незалежна 13ід· дерЖави. Обмін вільний. 

В руках держави можна залишити завідування тільки транспортом, при
родніми баrацтвами й кредитом. Кооперація і В.Р.Н.Г. повинні відкрпвати 
свої банки. Право емісії передатп центральному банкові В.Р.Н.Г. 

Потрібні засоби держава повинна здобувати через податки, яRі спочатку 
:можна одбірати в формі натурального податку. Реквізиції мусять бути зве
дені до мінімума, а падалі знищені цілком. 

Вести агітацію проти концесій капіталістам, бо з господарською роз
рухою можуть справляться самі селяпе й робітники, коли ім буде передано 
фабрики і завод.и в роспоряд?ftенпя і усунено тепе.рішню бюрократичну систеку. 
Робітники можуть орrанізувати господарство по типу І1родуУtційної кооперації, 
з якою тільки й буде торгувати Європа, бо тепер Європа большевикам не 
вірить і торгувати з ними поважно не збіравться й не буде. Тим то й треба 
господарство передати самим робочим і селянським кооперативам. щоб .. в~ни 
гарантували Європі правильність обміну, бо тільки ім і :можуть вірити вироб
ники Європи. 
- А гітація за цю програму :мусить дати нас.nідки, бо програма не в :коку-
нізмом і не в капіталізмом. 

Це програма rосnодарства. ЩО в бЛИЖЧОЮ метою трудОВОТО Люду і наШОЇ 
партії. Це в програма повільної, але певноі содіялізації 1 порятунку від. 
теперішньоі розрухи, з якою большРвики не сиравились з своім nсевдо-кому
нізмом. Вони у тво ри .пи розруху, а тепер, заклицають ввроп. капіталістів, 
щоб врятувати себе і за те повертають народ в давив рабство капітапістак ... 

Земельна справа. Земля належить селянам. Копи .большевики по
вернуть капіталістів, то поміщики за допомогою капіта.пістів, перед яким.и 
запобігають большеви ки, потребують велич .. зного викупу за земnю і· відво
в.певня великих :маетків, про. що вони отверто балакають. Щоб цього не 
сталось - Потрібне уrвореинs: дійсних трудових Рад і верховноІ в.п~сти -
Трудового Коиrресу... · · . 

Засади боротьби. Головини завдапияк боротьби ·по~и~~- (1ути иа
сам*~ед уtво~~~- Qрrаиізовавоrо. руху, шоб маси свЦq.JІо •иборюв~~~~~. 
собі,~~~~.!ВУ~. 9q~и-ре,ое~юціо_керІІ ае- поваииі· доІ()'сіаtи · аиар%1ЧJІИХ 

1. 



виступів отаманії та бандитизму й повстань, які тільки дезорганізують справу 
1 виснажують даремно пародні сили. 

Ра:юм з тим соц.-рев. повинні поборювати думку, що хтось прийде від
кільсь і визволить Україну. 

Так само шкідливий Іtульт героїзму маленьких бувтарських груп. Наш 
принцип - ініціяти ва, самодіяльність і боротьба мас. Партії мусять цьому 
тільки допомагати, з~гальпо керувати, освідомлювати, звязувати, давати форми 
оргавізації і т. п. 

Бідносипи до Росіі. Стоючи ва принципі всесвітньої федерацЦ, що 
найкращий шлях до неї через самостійність всіх націй. з соціялістпчною (не 
боп:ьшевицькою) Росією потрібпо заключиш військовий і економічний союз 
шляхом договору. Як далеко ttтимуть умови договору- покажуть обставини. 
Б будуччині не виключається конфедерація і навіть федерація з ріжними 
сусідні1ІШ державамп, в тім числі і з Росією, коли це дозволять обставнии і 
тактика російських елементів. Союз Росії і Украіни вважавмо потрібним 
проти Польщі і західного капіталу, коrрий буде лізти ва Схід, щоб обернути 
його в к'Олоиію. Ця тенденція Європи в реальна, а тому з нею треба рішуче 
боротися. 

Бідносипи до Польщі. 3 теперішньою Польщею віяких союзів, нія
ких торговельно- екопо:мічних стосупків не може бути. Готовитись спільно з 
.новою Росією до ануляціІ рижеького договору і введепня Польші в етно
графічні польські межі та повернення Галичини і ивш. укр. земель до Украіни. 
Через те відношення до уряду Петлюри негативне, ЯІt і до уряду Раковського. 

Бідносипи до ~місій радянської Украіни•. Репатріяційві місії 
радянської України, вислані до Польщі і Чехії, по суті в місіями для рQ
блення певного впливу на сІtупчеві в тих державах українські маси, на 
котрі дотепер опираються автибольшевицькі українські уряди Петрушевича 
і Петлюри. 

Розу:міючп таємну політичпу мету, якої хоче досягти московсько-хар
.Rівськ:Ий уряд посиланням :місій до Польщі й Чехії. ми разом з тим мусимо 
позитивно оцінювати хоч ся ке-таке значіння Іх. як зовнішнього представ
иицтва ідеі радян. У країни, ідеі украіпської сселянсько-робітничої" держав
ности, однак як представництва так звав. уряду Раковського, якого укр. народ 
не вибирав, ці місії не можуть рахувати на підтримку з вашого боку того 
уряду, який вови представляють.• 

Коли :московсЬкі большевики, щоб врятувати своє становище, 
рішили їхати в Геную, де-які емігранські українські кола 
скликали у Відні «Конгрес парлямевтаріїв» з :метою використати 
Геную для української справи, зажадавши від Генуйської кон
ференції ухвалення принципу самостійности У країни. На той 
конгрес було запрошено й членів У. П. С. Р. 

, ·Закордонний Комітет вкупі з Пражською організацією У.П.С.Р., об:мірк)
JІавпіи справу з •Конгресом Парляментаріїв•, прийшов до висновку, що в. 
Цій акції соціллісти-революціонери ванти участи не можуть по таких мотивах: 

1. На Геиуйській коиферендіі :мав. ста:rиеь згода •Совітської• . Росії. ·з 
ввропейським капіпаталіз:мо:м під знахом установления спільюп інтересів . 
московського совітськоrо уряду і ЕІвропейських капіталістів. Таким чином, 
Геиуйська конференція може бути урочистим· похс;>роном: соцілльної револю
ції, яку московські комуністи поховають перед лицем: yc~or.o соціялістнчио
rрудовоrо світу руками свого власноrо :московського совітського уряду. 

. ·Тому, як українські, так і світові соціяпісти повинні не тільки не допо
кагати цьому rанебиому союзові московських псевдо-соціялістів-бол-ьш~виків 
в .:каnнтwстами, а протестувати проти аитнсоціяп:істнчноІ акціі цівї вовоІ 
спітtи псевдо-комунізму з капіталізмом, в усякому ж разі примадати ру.к 
до цьоrо соці.япісти не можуть. . .. · . . 

2. З дpyroro боку було б ие лоrі11но і недоцільно вимаrати від Гевуй.;. · 
ськоІ sоифереціі .ueuapaWI ri.aьJUI прИІЩИlІУ самосrіаиости Yxpatu/ ·м-



держава визнавТІtся реально тільки в фориі призвання П уряду і вступлення: 
а ним в ділові - дппльоматичні, консульські, торговельні і т. и. вІJtносини. 
Демярацін Принципів в компетенцію копференціі не входить і буJІо б бе.зплодно 
у веі цього домагатись. 

з. На Генуйській конференції буде мовR про признання хиmе одноrо 
держанного ті.JІа •Сонітськоі Росіі•, в складі котрої вваzавтьси а Україна .. 
що символізується включенням Раковського в склад російсьsоі делегацііr 
яке сталося шляхом посилки його ва копференцію навіtь не Харківським,. 
а лише Московським В.Ц.И.К-ом, членом якоrо він в. 

Ми не можемо прикладати рук до вnзнання вдиноl-неділимоJ, хоч би й 
совітськоІ РосіІ, не бажаючи санкціонувати цим акупаціі України совітськоD 
Московщиною і ганебного режииу завойовників. Од того, що капіта.'Іісти 
визнають самостійну Украіну в сучасній формі, вона самостійною не стане, а 
ils ми до цього рух прикладемо, то загубимо право домагатись дійспоі са
мостlйности, бо нам скажуть, що ми вже маем:о •caMOt;tinпy Україну• і не 
мавмо чого домагатись. Від тоrо ж, що Генуйсьпа хонферепція не визпав 
сучасноі України за самостійну, бо такою вона й не в, стаповище нашо\ дер
жавної справи не стане гіршим, ніж воно в, зате перед нами ле~атиме од
:крптий шлях боротьби за суверенні права нашого народу далі. Прикладатп 
свої руки до свизпаппя• УІJЯду Раковського, павіть побічно допомагати цьому, 
це значить признати перед усім трудящим і страждущим людом: законність 
уряду Раковького, що не відповідав дійсности; ск ріпити його стаповище -
шо не відповідав іктересам украінського народу; поставити себе при нашій 
боротьбі з окупантами в становище людей нt>послідовних, що ослабить наші 
українські соціялістнчпі поаиці! і підірве їх престиж в очах народу і в на
ших власних. 

Через те українські соціялісти повнині протестувати проти визванна 
оsупантів за закопну владу Україин. 

4. 3 огляду на те, що ініціяl'ори сКоигресу ПарляментаріІв• а) ставлять 
фактично на черrу дня визвання Генуйською конференцією уряду Раков
ського під видом проголошення самостійно! і суверенпої Украіни, б) прпйняли 
модус смикання Конгресу без участи Га.пичан (членів Трудового Конгресу)_ 
чим хоч ненаміреио підписуються під польсько-петлюрівським і польсько
большевицьки:м договорами- з одного боку, та під концепцівю ссамостійности• 
Галичини в дусі Петрушевича і К-о з другого боку, отже не станлять націо
нмьноІ справи в поввнпому обсязі, - Закордонний Комітет та Пражська 
rрупа У.П.С.Р., ве подL"Іюючи наведених позицій, а такоs не бажаючи вступати 
в безШІодні при сучасних умовах публічиі змагання, участи в •Конгресі Пар
ля:иентаріїв• взяти не можуть. Натомісць виступають з оRремою демяраціео 
перед украІнським народом і соціялістичним світом, н якій підкосять протест 
проти потоптання суверенних nрав українського народу, та всuих васJUІьств. 
до:конуваних кос:ковською о:купацівю на Україні.• 

--
Московські комуністи, бажаючи вИІЮристати перед ГевувD 

рух серед европейського робітництва, прИЙІІЯJІИ пропозицію 
Віденського Ь.lіжнародиьоrо Союаа Праці ооціsшістичних партій 
і погодилися прибути иа спі..пьиий ооція.листИЧНИЙ конгрес усіх 
інтернаціонаJІЬНИХ об' вднань в БерJІіЩ з метою вияснення 
мnж.ливости утвореиия единого ооціJшістичного фронту проти 
загального наступу реакції. Конгрес екзекутив пго, rnгu та Віденсь
кого іитеj>націона.пу Бідбрея в Берліні 2-6 квітна р.1922. 3акор
доивий Комітет У. П. С. Р. вимав на конгрес т. т. Григорііва та 
К. Коберського, які були допущені на засідання трьох екаекутив, 
на правах rQСТей, sm співробітШUtИ партійвого органу «ВіJІьна 
Спіnа». · 



' 2-й інтернаціонал поставив три умови 3-му, як conditio sine
qua nоп для балачки про яку небудь спільну акцію соцілліетичних 
об~ єднань: 

1. відмова Комінтерну продовжувати розбивати пролетарські 
організації і гарантії цього; -

2. гарантії повернення права самоозначення паневоленим 
совітською Росією народам: грузинському, українському і вір
менському, і 

3. випущення па волю політичних в'язнів та забезпечення 
їм свобідної оборони перед судом. 

Аналогічні умови поставили і представники «Віденського 
Союза Праці соцілліетичних партій», одначе в лагідній формі, 
як побажання, а не ультиматум. 

Із заінтересованих, паневолених совітською Росією націй -
були присутні на конференції заступники Грузії (груз. соц.-дем., 
від яких Церетелі входить в екзекутиву 2-го Інтернаціоналу). та 
Українці: соц.-дем. - Б. Матюшенко та О. Безпалко, і від 
3.акордонноrо Rо:м:ітету, укр. соц. рев. - Н. Григоріїв та R. Rо
берський, - всі олнаЧе ··лиш як кореспонденти соціялістичної 
преси, бо право голосу на конференції :мали тільки по десять 
членів екзекутив трьох інтернаціоналів, а ні один У країлець 
не входить в склад екзекутиви, будлі якого інтернаціоналу. 

Завдяки умовам, поставленим 2-м та Віденським інтер
Щtціоналами, бій повинен був іти за самі основні домагання, ~іж 
и.ншим, і українського народу: за право самоозначення. 

Ф. Адлер, голова конференції, в свойому привітному слові 
признав, що провалля між обома крилами - правим та лівим ще 
занадто велике, щоб можна бу ло говорити про злиття інтер
націоналів; тому інідіятори ставлять самі лише завдання: 
приготувати rрунт для скликання загально-соціялістичної кон
ференції для обговорення плану спільних акцій. 

3овсім слушно заявили на це представники 2-го Інтер
націоналу, що для якої небудь співпраці повинна бути хоча 
мінімальна доза взаімвого довірря; повинен бути знайдений 
:м о р а л ь н и й підклад для спільної роботи. Макдон8.J1Ьд 
запитав прямо комуністів: «Чи :ми - то в_а ри m і , чи ні 1» 

Як сказано, одною з умов для. підго.товки tрунту для цієї 
моральної гарантії і правиця і ,центр· поставили повер
в ен ня пр а ва самоа зна ч енн.я. поневоленим народам 

бувтоІ Росії. · · --·-
Доки війшлися пленарні збори, ~ід~увалис.я засідання екзе

кутяв -кожного з . трьох .. інтернаціонаmв. ДелеГати ·укр. соц.
де:мократі.ї -ІtредложиJІИ екаекуmві 2-го інтернаціоналу :меморан
д;у:м, :.В· нкому пред~аюми іетGрію.:·окушщіІ• УкраІни больше"' 
ВИRами та поставили домагання про звільнення всіх українських 
земель віл. Qк_упаційнJ:ІХ військ і представлення їм мажпивости · 
а'.вднатися· в·. одну державну ц:і.uість та роас.підувати сучаев.е 

.1~ 
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